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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนะของชาวไทยมุสลิมท่ีมีตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชน 
กรณีศึกษา สถานการณไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณเชิงลึก  In – depth Interview)  ชาวไทยมุสลิมผูท่ีไดรับผลกระทบทางตรงและทางออม 
ตอสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ จ. ปตตานี  จ. ยะลา  และ จ. นราธิวาส
จํานวน  21 คน  ซ่ึงผลการศึกษาวิจัย  พบวา  ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีทัศนะ 
ตอการนําเสนอขาวใน  2 หัวขอ คือ 
 1. ทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาขาวท่ีส่ือมวลชนนําเสนอเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ส่ือมวลชนนําเสนอเนื้อหาขาวในทิศทางลบมากกวาทิศทางบวก 
คือ  เนนการนําเสนอเนื้อหาขาวความรุนแรง ความเหี้ยมโหด ความสูญเสีย ความตอยตํ่า ความ 
ลาหลัง  และความเช่ืองมงายในศาสนา   
 2. ทัศนะเกี่ยวกับภาพขาวท่ีส่ือมวลชนนําเสนอเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต  พบวา  ส่ือมวลชนเนนนําเสนอภาพขาวความรุนแรงของเหตุการณ  เชน
ภาพคนตาย – บาดเจ็บ  ภาพการสูญเสียชีวิตและทรัพย  ภาพการทําลายลางของแรงระเบิด  เปนตน
และภาพขาวท่ีเนนความตอยต่ํา ความลาหลัง การดอยการศึกษา  วิถีชีวิตและความเช่ือท่ีแตกตาง 
จากชนกลุมอ่ืนๆ  
 นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยท่ีทําใหชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีทัศนะ 
ดังกลาว คือ  ปจจัยดานศาสนา  และปจจัยดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
 ท้ังนี้ยังพบวาประเด็นขาวสารเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตท่ีส่ือมวลชนไมไดนําเสนอ  ไดแก ประเด็นท่ีเปดโอกาสใหชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใตแสดงออกซ่ึงทัศนะท่ีมีตอเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ
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การแบงแยกดินแดน และประเด็นเกี่ยวกับความตอเนื่องของเนื้อหาในเหตุการณความไมสงบใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 ซ่ึงจากการศึกษานี้ชาวไทยมุสลิมยังเห็นวา  ส่ือมวลชนมักเนนนําเสนอเนื้อหาและภาพ
ขาวในประเด็นท่ีทําใหเกิดทัศนคติดานลบตอชาวไทยมุสลิม เชน ความรุนแรง ความเหี้ยมโหด 
ความสูญเสีย ความลาหลัง  ความยากจน  การดอยการศึกษา  ความเชื่องมงาย  เปนตน  จึงตองการ
ใหส่ือมวลชนนําเสนอเนื้อหาและภาพขาวเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบและชาวไทยมุสลิมใน  
3 จังหวัดชายแดนภาคใตในดานบวก เชน การพัฒนา ความคิดสรางสรรค ความรวมมือ ความ
สามัคคี  ความกาวหนา  เปนตน  ควบคูกับการนําเสนอขาวสารความเคล่ือนไหวของเหตุการณความ
ไมสงบท่ีเกิดข้ึน  เพื่อลดภาพความรุนแรง  และอคติท่ีมีตอชาวมุสลิม 
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ABSTRACT 
 
 The research studied the Muslim’s attitude toward the news report of media: a case 
study of unrest situation in 3 southern provinces of Thailand using in – dept interview. Thai 
Muslims who affected directly and indirectly by the unrest situation in 3 southern provinces had  
2 perceptions toward news report ;  
 1. Attitude toward the content of news about the unrest in 3 southern provinces. 
They found that the media reported negative contents more than positive contents. The media 
tended to report violence, cruelty, loss, subordination, lag behind and benighted in religion . 
 2. Attitude toward the photoes that the media presented about the unrest in 3 
southern border provinces. They found that media presented photoes of the violence in the 
situation such as picture of deaths – wounded, lost of lives and properties, destructive power of 
bombs and pictures that subordination, lag behind, lack of education, ways of live and beliefs that 
were different from other people.  
 Moreover, the study found that factors that  focused on caused Muslims in 3 southern 
provinces to have such attitudes were religions factors and common practice and cultural factors. 
It also found that the issues about the 3 troubled southern provinces which the media have not 
reported the issues that gave opportunity to the Thai Muslims in 3 southern provinces to express 
their attitudes toward the situation and land separation and issues about the continuance of the 
unrest situation in 3 southern provinces’ content.  
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 The result found that the Thai Muslims had opinion on the media focused on 
reporting contents and photoes. The issues caused negative perception toward the Thai Muslims 
such as violence, cruelty, lost, subordination, lag behind, poverty, lack of education and benighted 
in religion. As a result, they wanted the media to present the positive contents and photoes about 
the unrests and the Thai Muslims in 3 southern provinces such as creativity developments, 
cooperation, unity, progression etc. together with the report of news on the unrest situations that 
decreased for violence and bias toward the Muslims. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 การเปล่ียนแปลงในยุคการส่ือสารไรพรมแดนนี้ เกิดข้ึนจากอิทธิพลของเทคโนโลยี 
การส่ือสารท่ีพัฒนาไมหยุดยั้ง และบทบาทของการแขงขันขององคกรส่ือขามชาติขนาดใหญใน
กิจกรรมการส่ือสารโลก  ภาพของการแลกเปล่ียนไหลเวียนของขาวสารระหวางประเทศ จึงไมใช
ภาพมิติเดียวท่ีมีการไหลไปไหลกลับอยางเปนระเบียบเหมือนในอดีตอีกตอไป  หากแตเปนภาพท่ี
เต็มไปดวยความสับสนซับซอน  เนื่องจากแหลงผลิตขาวสารมีอยูท่ัวทุกมุมโลกและการไหลของ
สารก็มีลักษณะมากมายหลายทิศหลายทาง  ( Multi – directional flow )  ทามกลางภูมิทัศนของการ
ส่ือสารโลกท่ีเปล่ียนไป นักวิชาการจํานวนมากเร่ิมอธิบายปรากฏการณของการส่ือสารโลกจาก
มุ ม ม อ ง 
ใหมๆ เพื่อทําความเขาใจบทบาทอันแทจริงของส่ือในกระบวนการของการครอบงําและพึ่งพากัน
ในบริบทของสากล1 
 จากคํากลาวของกาญจนา แกวเทพ (2534 :17) “คนเราน้ันไมสามารถรับรูโลกของความ
เปนจริงไดดวยตนเองเสมอไป  สวนใหญเปนการรับรูผานตัวกลางอื่น ๆ ในสังคม  โดยเฉพาะใน
สังคมสมัยใหมท่ีมีตัวกลางท่ีสําคัญคือ ส่ือมวลชน ท่ีทําหนาท่ีฉายภาพเหตุการณ สถานท่ีตางๆ ให
ผูคนไดรับรู ท้ังนี้เพราะวาคนเราไมสามารถรับรูเร่ืองราวเหตุการณตางๆ ไดดวยประสบการณตรง
ของคนเราอยางเดียว โดยเฉพาะเร่ืองท่ีอยูหางไกล”เปนคํากลาวท่ีเหมาะสมอยางยิ่งในยุคท่ีสังคม
มนุษยตองพึ่งพาอาศัยขอมูลขาวสาร ท้ังจากแหลงขาวในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะส่ือ
ทรงอิทธิพลจากตะวันตกท่ีคนสวนใหญใหความไวเนื้อเช่ือใจในความถูกตองชัดเจน และท่ีสําคัญ
ความรวดเร็ว คมชัดท้ังภาพและเสียง ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยกวาส่ือดั้งเดิม ยิ่งทําใหส่ือกระแส
หลักท่ีมีประเทศพัฒนาแลวอยางชาติตะวันตกเปนศูนยกลางกุมขาวสารของโลกเอาไว  ไมวาจะเปน
สํานักขาวทรงอิทธิพลอยาง ซีเอ็นเอ็น เอพี ของสหรัฐอเมริกา รอยเตอร บีบีซี ของอังกฤษ เอเอฟพี 
ของฝร่ังเศส รวมท้ังทาสสของสหภาพโซเวียด เปนตน ลวนมีอิทธิพลตอการรับรูดานขาวสารของ

                                                 
 1วิภา อุตมฉันท. (2541). จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม: หลากมุมมองของการส่ือสารระหวางประเทศ. โลกของ
ส่ืออันดับที่ 2. หนา 80 – 81. 
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ผูชมโทรทัศน ผูอานหนังสือพิมพหรือนิตยสาร ผูฟงวิทยุและผูใชอินเตอรเน็ตโดยเฉพาะอยางยิ่งส่ือ
เหลานี้ได 
เสนอวิธีคิดแบบตะวันตก  ซ่ึงสวนใหญแลวตั้งอยูบนพื้นฐานของการแขงขัน  การนําเสนอขาวจึง
เปนสินคาเพ่ือแสวงหากําไรมากกวาการแสวงหาความจริงหรือมีจุดยืนเพื่อผลประโยชนและ
ความสุขของมนุษยชาติ2 
 การรายงานขาวสถานการณสงครามอาวเปอร เซีย  เ ม่ือป   ค .ศ  1991 ไดรับการ
วิพากษวิจารณ และต้ังขอสังเกตถึงบทบาทท่ีคอนขางโนมเอียงไปสนับสนุนการทําสงครามมากกวา
จะแสดงบทบาทตอตานสงคราม มุมมองส่ือตะวันตกอยางเชน ซีเอ็นเอ็นและสถานีโทรทัศน 
ในอเมริกาดูจะใหความสําคัญกับประสิทธิภาพของอาวุธและความสําเร็จในการโจมตีเปาหมาย 
มากกวาท่ีจะสนใจผลกระทบดานมนุษยธรรม  ดังท่ี  Roach ( 1993 : 26 )  กลาววา  “ส่ิงท่ีผูชม 
ทางบานไดเห็น คือ กลุมควันท่ีลอยข้ึนหลังจากการโจมตีแลวเทานั้น โดยท่ีผูชมทางบานไมสามารถ
รับรูถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนชาวอิรักแตอยางใด”3 
 เหตุการณวินาศกรรม 11 กันยายน 2545 คืออีกบทสรุปแนวทางการทํางานและการ 
นําเสนอขาวของสํานักขาวยักษใหญผูทรงอิทธิพลอยาง ซีเอ็นเอ็น ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนวา 
โนมเอียงฝกใฝฝายใด ซ่ึงสงผลตอความนาเช่ือถือและความเปนกลางของขอมูลขาวสารที่นําเสนอ
ในขณะเดียวกันส่ือทางเลือกใหมก็เกิดข้ึนมากมายและกําลังไดรับความสนใจอยางกวางขวาง 
 อัล จาซีรา  (ภาษาอาหรับแปลวา เกาะ )  เปนสถานีโทรทัศนท่ีมีสํานักงานใหญตั้งอยูใน
ประเทศกาตาร สามารถทําใหคนท่ัวโลกรูจักจากการออกอากาศเทปคําใหสัมภาษณของ โอซามา
บินลาดิน ผูนําเครือขายอัล เคดา จนโดงดังข้ึนมาภายในเวลาช่ัวขามคืน เพราะเปนส่ือโทรทัศนเพียง
สถานีเดียวที่ไดมาซ่ึงขาวแบบ  “เอ็กซคลูซีพ ” ในขณะท่ีสํานักขาวอ่ืนท่ัวโลกตางไรหนทางที่จะ
เขาถึงแหลงขาวคูกรณีในตะวันกลางได 
 การถือกําเนิดเกิดข้ึนของสถานีโทรทัศนอัลจาซีรา ในมุมมองของชาติตะวันตกถือวา
เปนสัญญาณบงบอกใหรูถึง  “ขอจํากัด”  และอิทธิพลการเสนอขาวท่ีลดลงของบรรดาส่ือโลกไมวา
จะเปน เอเอฟพี เอพี รอยเตอร รวมท้ังสถานีโทรทัศนบีบีซีและซีเอ็นเอ็น ซ่ึงไมเพียงสูญเสียสิทธิ
ของการ “ผูกขาด”  เนื้อหาเร่ืองราวและวิธีการนําเสนอขาวสารความเปนไปของโลก  แตยังหมายถึง
โอกาสที่จะตองตกอยูในสภาพจํายอมและอาจถูกทาทายจากส่ือทางเลือกไดตลอดเวลา4 

 

                                                 
2 วิทยา  วองกลุ.  (2541). วิกฤตส่ืิอมวลชน.  หนา  7 – 8. 
3 พรพิมล  นาคนาวา.  (2544). ส่ือมวลชนกับสันติภาพ.  โลกของส่ือ อันดับที่ 4.  หนา 107. 
 

4 อัศวิน  เนตรโพธิแกว. (2546).  ส่ือสันนิวาส.  หนา  122–123. 
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 ภาพขาวของชาวมุสลิมหัวรุนแรง ปาเถ่ือน ท่ีส่ือชาติตะวันตกนําเสนอซํ้าแลวซํ้าเลาใน
มุมมองท่ีมีอคติกําลังจะถูกเปล่ียนแปลงไป และภาพในมุมมองใหมๆ จะเขามาแทนท่ีดวยส่ือ 
ทางเลือกท่ีนําเสนอเนื้อหาท่ีมีความหลากหลายปราศจากการควบคุมจากชาติมหาอํานาจ 

 

 จากสงครามอาวเปอรเซียจนมาถึงสงครามอิรัก ภาพขาวแพรกระจายสรางวงจรพลัง
ขาวสารไปท่ัวโลกอยางรวดเร็ว โดยระบบการส่ือสารมวลชนอันทันสมัยนี้มีเพื่อฉายภาพลักษณจาก
ละครสงครามการเมืองฉากใหญระดับโลก ท่ีตองการแสดงใหเห็นตัวละครตัวเอกท่ีนําแสดงโดย
สหรัฐอเมริกา  ประเทศท่ีมีผูนําเกงกาจ กลาหาญ  ทหารท่ีมีทักษะในการรบ  และเทคโนโลยีอาวุธท่ี
มีประสิทธิภาพสูง ภายใตบริบทท่ีเปรียบเสมือนสหรัฐอเมริกาเปนผูพิทักษโลกท่ีตองธํารงไวซ่ึง
สันติภาพและเสรีภาพ  และความสงบสุขของประชาคมโลก  และบทตัวรายสวมบทบาทโดยผูนํา
เผด็จการแข็งกราวกับพลเมืองมุสลิมหัวรุนแรง  ปาเถ่ือน เครงครัดในหลักคําสอนของศาสนาท่ีล้ีลับ
นาสะพรึงกลัว  ยิ่งทําใหทัศนะของประชาคมโลกท่ีมีตอพลเมืองอิรักและโลกมุสลิมย่ําแยลงเร่ือยๆ 
 การพึ่งพาขาวสารจากส่ือตะวันตก ไดครอบคลุมส่ือมวลชนโลกและสื่อมวลชนของ
ประเทศไทยเองก็ไดรับอิทธิพลดังกลาวเชนกัน ท้ังในดานเนื้อหาขาว ภาพขาว และแนวคิดและ
วิธีการนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับโลกมุสลิม  ซ่ึงถอดแบบพิมพจากส่ือตะวันตกอยูไมนอย  เชน กรณี
การรายงานขาวเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีส่ือมวลชนมุงเนนนําเสนอ
เนื้อหาขาวเกี่ยวกับความรุนแรง ความเห้ียมโหดของผูกอความไมสงบท่ีนับถือศาสนาอิสลาม เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูชมหรือผูอานใหเปดรับหรือซ้ืออาน เพียงเพื่อการแขงขันทางดานธุรกิจ
มากกวาท่ีจะสะทอนปญหาและผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นท่ี ท่ีไดรับ
ค ว า ม 
เดือดรอนจากการกอความไมสงบ ซ่ึงเนื้อหาขาวและภาพขาวในลักษณะดังกลาวยิ่งตอกย้ํา 
ภาพลักษณใหชาวมุสลิมและโลกมุสลิมเลวรายลงยิ่งข้ึน 
 สําหรับประเทศไทยใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนในการนับถือศาสนา บนพื้นฐาน
ของความเทาเทียมกัน ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมีมากเปนอันดับสอง  คือ  2,815,900  คน
จากประชากรท้ังประเทศ คือ  62,308,887  คน  (ขอมูลกรมการปกครอง  ณ วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 
2546) ซ่ึงถือวาศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีสําคัญศาสนาหน่ึงรองลงมาจากศาสนาพุทธท่ีเปนศาสนา
หลักของประชากร ดวยความหลากหลายทางเช้ือชาติ  ศาสนา และวัฒนธรรมนี้เองท่ีทําใหเกิดความ
แตกแยกทางดานเผาพันธ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ขาดซ่ึงความเปนเอกภาพของคน
ในชาติ บ่ันทอนเสถียรภาพและความม่ังคง  ทําใหประสบความลมเหลวในการพัฒนาสรางชาติไป 
สูความเจริญรุงเร่ือง 
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 คนไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม หรือ คนไทยมุสลิม อาศัยอยูท่ัวไปท้ังภาคเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต  แตประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามอยูกันอยางหนาแนนท่ีสุดคือ บริเวณชายแดน 
ภาคใตไดแก  จ. สตูล  จ. ปตตานี  จ. ยะลา และ จ. นราธิวาส  ซ่ึงคิดเปนรอยละ  71 ของประชากร
ในทองถ่ิน5  หรือประมาณรอยละ  50  ของประชากรมุสลิมในประเทศ  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พื้นท่ีของจังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญเปนปาไมและเทือกเขา ยกเวนบริเวณ 
ชายทะเล ซ่ึงสวนใหญเปนท่ีราบ โดยทั่วไปจังหวัดชายแดนภาคใตเปนท่ีอุดมสมบูรณดวย
ทรัพยากรธรรมชาติเหมาะสมกับการเพาะปลูก อากาศอบอุนและมีฝนตกตลอดท้ังป แตฝนตก 
ชุกมากในฤดูฝน  พลเมืองสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ทําสวนยางพารา สวนผลไม  อาชีพรอง 
ลงมาคือ การประมง  การทําเหมืองแร การทํานาเกลือและคาขาย 
 ดานการแตงกาย ผูหญิงจะสวมชุด “ฮิญาด” เปนผาคลุมศรีษะเหลือไวเพียงใบหนา 
เส้ือแขนยาว กระโปรงยาว  สวนผูชายจะสวมหมวกขาวและนุงโสรง การใชภาษา ภาษาพูดคือ 
ภาษามลายู ซ่ึงจะเนนใชมากใน 3 จังหวัด คือ จ. ยะลา  จ. ปตตานี  และ จ. นราธิวาส  ใชอักษรยาวี

                                                 
5 คณะทํางานไทยมุสลิมแกปญหาไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนใต. อางใน จรัญ  มะมูลีม , กิติมา  อมรทัต และ  

พรพิมล  ตรีโชติ. (2539).  ไทยกับโลกมุสลิม : ศึกษาเฉพาะไทยมุสลิม.  หนา  57. 
 

 ปตตานี 
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เปนภาษาเขียน  เพื่อความสะดวกในการสอนและศึกษาศาสนาอิสลาม  นอกจากนั้นมีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติศาสนกิจจํานวนมากและการปฏิบัติศาสนกิจมีความเครงครัด จะเห็นไดจากจํานวนของมัสยิด
และความหนาแนนของผูปฏิบัติศาสนกิจมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ  ของประเทศ 
 สําหรับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม อยูภายใตกรอบของ
ความศรัทธาตอศาสนาอิสลาม  ซ่ึงมีหลายส่ิงท่ีไมสามารถตอรองหรือละเมิดได  เชน ความเช่ือวา 
องคอัลลอฮเปนพระเจาสูงสุดเหนือสรรพส่ิงท้ังมวล การถือวามีวันส้ินโลก หรือถือวามีความดี 
ความช่ัว ตลอดจนโชคและเคราะห  ลวนมาแตพระผูเปนเจาท้ังส้ิน  หรือมีการถือวา  พระมหาคัมภีร 
อัล – กุรอาน  เปนถอยคําของพระเปนเจา  มีความสมบูรณสูงสุด จะดัดแปลงแกไขไมไดท้ังส้ิน  
 ความศรัทธารวมกันดังกลาวในสังคมมุสลิมทําใหเกิดลักษณะรวมกัน คือ 
 1. มีความรูสึกรวมมืออยางเหนียวแนน โดยความรูสึกนี้จะผูกพันกันจากการทํา 
พิธีกรรมทางศาสนา เชน การละหมาดรวมกันในวันศุกร พิธีกรรม การทําบุญ ซ่ึงเปนการรวม 
ความรูสึกของการแสดงตนกับกลุม 
 2. มีความรูสึกรวมกันทางดานวัฒนธรรมของมุสลิม มีความผูกพันรวมของคานิยม
พื้นฐาน 
 3. การติดตอส่ือสารซ่ึงกันและกันจะใชภาษามลายู  และตัวอักษรยาวี 
 4. ความแตกตางจะแตกตางจากกลุมอ่ืน ท่ีเห็นไดชัดคือ วิถีชีวิตท้ังหมดและการ
ประพฤติปฏิบัติ 
 ดร. โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  นักวิชาการและราษฎรอาวุโสของสังคมไทยมุสลิมภาคใต
ไดกลาวไววา ในการจะเขาใจวัฒนธรรมของสังคมมุสลิมนั้น จะตองยอมรับความแตกตางของ
มุสลิมและชนชาติอ่ืนใน  6  เร่ือง  คือ6 
 1. ความเช่ือ  (คือเช่ือในพระเจาจะไปถวายบังคมอะไรตางๆ ไมได) 
 2. อาหารการกิน 
 3. คานิยม 
 4. การแตงกาย 
 5. ภาษาพูด 
 6. ระบบชีวิต  เชน  การละหมาด  การถือศีลอด  1  เดือน  เปนตน 
 ถาสามารถยอมรับในขอแตกตางเหลานี้แลว ก็จะทําใหมีความเขาใจและสามารถจะ
พัฒนาทําประโยชนอะไรตางๆ รวมกันได 

                                                 
6 จากการประชุมระดมความคิดคร้ังที่ 2. ชาวไทยมุสลิมและการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม : การศึกษาภาคใตตอนลาง. อางใน จรัญ มะมูลีม และคณะ. (2541). หนา  10-12. 
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 และเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววา รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยท่ีผานมามีความพยายามแกไข
ความแตกตางดวยนโยบายรวมไทยหนึ่งเดียว (One – Thai Policy) เพื่อลดชองวางท่ีกอใหเกิดปญหา
ตางๆ โดยเฉพาะปญหาการกอความไมสงบท่ีเร้ือรังมากวาคร่ึงศตวรรษ 
 ตามขอเท็จจริงแลว ปญหาท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาทางสังคม 
จิตวิทยาและการปกครอง ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดจากประชาชนไมไดรับความเปนธรรมในการปกครอง
บานเมืองของขาราชการทองถ่ินในอดีต จึงมีการรวมตัวกันข้ึนเพื่อตอตานอํานาจรัฐ ไมยอมรับการ
ปกครองของรัฐบาล ใชเง่ือนไขสังคมปลุกระดมมวลชน โดยแอบอางความแตกตางระหวางศาสนา
พุทธและศาสนาอิสลาม  ความแตกตางทางภาษา ความแตกตางทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
แอบอางประวัติศาสตร อางอุดมการณแบงแยกดินแดน  เพื่อสรางความแตกแยก  และหวัง
ผลประโยชนทางการเมือง รวมท้ังผลประโยชนอันเกิดมาจากความไมสงบ เชน การเรียกเก็บคา 
คุมครองจากประชาชน และการรับเงินชวยเหลือจากตางประเทศ เปนตน ซ่ึงจากอดีตจนมาถึง
ปจจุบัน แนวความคิดในการแบงแยกดินแดนยังไมหมดไป มีการจัดต้ังขบวนการหรือองคกร 
หลายกลุมหลายช่ือ เชน  บีเอ็นพีพี   บีอารเอ็น  พูโล  พูโลใหม  มูจาฮีดินปตตานี  เบอรซาตู  เปนตน   

 
สถานการณการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ 2538 - มกราคม พ.ศ 2547 
 เม่ือ พ.ศ 2538  กอ.รมน. ภาค  4  ไดขออนุมัติเปล่ียนช่ือขบวนการโจรกอการรายเปน
โจรกอการรายและลดระดับการปองกันและปราบปรามการกอการรายของฝายรัฐบาลลง ขบวนการ
โจรกอการรายหรือโจรกอการรายกลายเปนโจรธรรมดา เปนการประมาณการขาวกรองท่ีมีความ 
ผิดพลาดอยางใหญหลวง เพราะนํามาสูการกําหนดนโยบายการรักษาความม่ันคงภายใตของรัฐบาล
ท่ีผิดพลาด โดยเฉพาะการนํากําลังเขาไปแกไขปญหาคือ การใชกําลังตํารวจเขาไปใชแทนกําลัง
ทหาร 
 ฝายกอความไมสงบหรือขบวนการโจรกอการราย ไดฉกฉวยโอกาสในหวงป 2538 –
2546 ดําเนินการพัฒนายุทธวิธีและแนวทางการตอสูท่ีแหลมคมอยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลเพ่ือกอต้ังรัฐบาลปตตานีอยางชัดเจน 
 จากสถานการณท่ีผูกอความไมสงบ หรือขบวนการโจรกอการรายไดเผาโรงเรียน  
20 แหง และเขาโจมตีคายทหาร ยึดปนและฆาทหารตาย 4 คน  เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2547 ท่ี 
จ. นราธิวาส  เปนส่ิงท่ียืนยันวาเปนการกระทําของขบวนการโจรกอการรายท่ีมีการจัด การฝก การ
วางแผน การปฏิบัติการท่ีสมบูรณ  ประกอบดวย สวนนํากองกําลังติดอาวุธ  และแนวรวมขบวนการ
เปนผูรวมปฏิบัติงานรวมกันอยางไดผลสูงสุด ซ่ึงการปฏิบัติการโจมตีตอคายทหารและยึดอาวุธปน 
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เผาโรงเรียน เปนการปฏิบัติการทางทหารเพื่อหยั่งขีดความสามารถการรักษาความม่ันคงของรัฐบาล
และการทดสอบแนวความคิดในการตอสูเพื่อต้ังรัฐปตตานี 
 แมวาขบวนการติดอาวุธเหลานี้จะถูกภาครัฐปราบปรามอยางหนักตลอดระยะเวลากวา 
3  ทศวรรษท่ีผานมา แตแนวคิดหรืออุดมการณนี้ยังคงอยูตราบใดท่ีวิญญาณแหงญิฮาด (แนวคิดท่ีใช
แอบอางในการปลุกระดม) ยังสถิติอยูในดวงใจของพวกเขา และผูท่ีรอคิวท่ีจะตายอยางพวกเขา
ยังคงมีอยู ดังท่ี  คัมภีรอัล - กรุอานระบุวา “ในระหวางมุอมิน (มุสลิมท่ีเปยมลนดวยความศรัทธา) 
นั้นมีบางคนไดปฏิบัติตามท่ีพวกเขาไดใหคําม่ันสัญญา (ตายในหนทางของพระเจา) และในจํานวน
พวกเขาเหลานั้นไดตายไปในระหวางพวกเขา (อีก) ท่ีกําลังรอคิว และพวกเขาไมมีการเปล่ียนแปลง
สัญญา ( คัมภีรอัล - กรุอาน : บทอะหซาบ : โองการ 23 ) 
 ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องใน 3 จังหวัดชายแดนใตเปนสัญญาณใหทราบวา
แนวคิดหรืออุดมการณนี้ยังคงอยูอยางเหนียวแนนทาทายอํานาจรัฐ การกระทําท่ีอุกอาจ ปลน  
วางระเบิด  เผาโรงเรียน ฆาเจาหนาท่ีรัฐและประชาชนผูบริสุทธ์ิแบบรายวันไดสรางความหวาดกลัว
ใหกับประชาชนท้ังประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังยังสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียวท่ีซบเซา ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยู ท่ีเปล่ียนไปจากเดิมท่ีตองอยูอยาง
หวาดกลัวและระแวดระวังตลอดเวลา 
 

 กวาหนึ่งปท่ีเนื้อหาขาวและภาพขาวของความรุนแรง และความสูญเสียท้ังชีวิตและ
ทรัพยสินของเจาหนาท่ีและประชาชนผูบริสุทธ์ิท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 3  จังหวัดชายแดนภาคใต ถูก
นําเสนอผานส่ือมวลชนท้ังในและตางประเทศ ซํ้าแลวซํ้าเลาสรางความเจ็บปวดท้ังรางกายและจิตใจ
ใหกับครอบครัวผูสูญเสียและประชาชนในพื้นท่ี  โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมท่ีเคยอาศัยอยูอยางสงบ
สุข เครงครัดในศาสนาและจารีตประเพณี กลับตองถูกสังคมต้ังคําถาม  และประนามการกระทําจาก 
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน  ท้ังท่ีชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต สวนใหญไมมีสวนเกี่ยวของ
กับเหตุการณการกอความไมสงบ  แตถูกเหมารวมกับผูกอความไมสงบท่ีนับถือศาสนาอิสลาม
เชนกันดวยการสะทอนและถายทอดเนื้อหาขาวและภาพขาวท่ีเนนความรุนแรงของเหตุการณ เชน 
ความโหดเหี้ยม  ความสูญเสีย ความลาหลัง  ความเช่ืองมงาย  เปนตน ใหสาธารณชนไดรับทราบ
ตามทัศนะของส่ือมวลชน ท่ีอาจถูกแทรกซึมดวยทัศนคติท่ีแตกตางของแตละบุคคล  โดยเนื้อหาขาว
และภาพขาวสวนใหญพาดพิงและกระทบตอความเชื่อของศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยท่ีชาวไทยมุสลิมในพื้นท่ีไมมี
โอกาสในการตอบโต หรือ ช้ีแจงแกไขขอเท็จจริงท่ีถูกตองใหกับสาธารณชนไดรับทราบ ซ่ึงดู
เหมือนจะขัดแยงกับบทบาทหนาท่ีท่ีส่ือมวลชนยึดถือปฏิบัติ คือ หนาท่ีหลักในการรายงานขาวสาร
เร่ืองราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมใหประชาชนไดรับทราบ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ  
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ตลอดจนสรางความเปนปกแผนใหกับผูคนในสังคมไดอยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุข  รวมท้ังมีสวน
รวมในการสรางชาติใหเปนเอกภาพ กรณีท่ีในสังคมมีความหลากหลายทางดายเช้ือชาติเผาพันธุ 
การเสนอขาวสารอยางสรางสรรคจะทําใหเกิดความปรองดองกันของคนในชาติ ท้ังนี้ดวยสังคมใด 
ก็ตามท่ีขาดความเปนเอกภาพภายในชาติไมทางใดก็ทางหนึ่ง โอกาสท่ีจะพัฒนาไปสูความเจริญ 
รุงเรืองก็เปนไปไดยากหรือเปนไปไมไดเลย  
 ดวยเหตุนี้ส่ือมวลชนจึงมีบทบาทในการส่ือสารความรูความเขาใจระหวางกลุมชน 
ตางๆ สรางความเปนปกแผนเปนน้ําหนึ่งใจเดียวของประชาชนนํามาซ่ึงเอกภาพของคนในชาติจึง
เปนส่ิงท่ีจําเปนและสําคัญมาก  อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวในสังคมหนึ่งๆ นั้น ส่ือมวลชน
ไมสามารถรายงานขาวสารเหตุการณตาง ๆ ท่ีสะทอนความตองการของประชาชนกลุมตางๆ ท่ีมี
หลากหลายในสังคมไดเสมอไป เพราะแตละสังคมน้ันมีความสลับซับซอนและมีความแตกตางกัน
ระหวางผูคนในสังคม จึงทําใหส่ือมวลชนไมสามารถตอบสนองความตองการของผูคนไดทุกกลุม
อยางเทาเทียมกัน 
 ดังนั้นจึงกลาวไดวา ส่ือมวลชนไมไดทําหนาท่ีเปนกระจกสะทอนความเปนจริงของ
สังคมหรือสะทอนความเปล่ียนแปลงของสังคมไดอยางถูกตองเสมอไป ดังความเช่ือเดิมท่ีมีมาแต
อดีต ท้ังนี้เพราะวาแทจริงแลวเนื้อหาขาวสารเหตุการณท่ีปรากฏในส่ือตางๆ มักมีความเบ่ียงเบน
ออกไปจากความเปนจริงอยูเสมอ ท้ังนี้ดวยปจจัยหลายประการที่ทําใหส่ือมวลชนรายงานขาว
เบ่ียงเบนไปจากความเปนจริงหรือมีอคติตอเหตุการณและสถานท่ี เชน ปจจัยดานนโยบายองคกร
ส่ื อ  
ผูส่ือขาว การใหคุณคาขาว แหลงขาว การโฆษณาชวนเช่ือ เปนตน 
 การท่ีส่ือมวลชนไมสามารถรายงานขาวสารเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตองเปนจริง 
ไมวาจะเปนภาพในทางลบ หรือนําเสนอภาพเดิมหลายครั้ง หรือเปนภาพพิมพเดียวกัน ซ่ึงมีผลตอ
การรับรูของผูอานขาวสารตอเหตุการณตางๆ ได โดยส่ือมวลชนจะทําหนาท่ีเลือกสรรเหตุการณ 
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาช้ันหนึ่งกอนนําเสนอ และส่ิงท่ีนําเสนอนั้นไดสงผลตอการรับรูของผูคน 
 ดังท่ีนักวิชาการแวดวงส่ือสารมวลชนจํานวนมากมีความเห็นตรงกันวาส่ือมวลชนมี 
บทบาทในการสรางภาพของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีปรากฏอยูในขาวใหมีอิทธิพลตอการรับรูและทัศนคติ
ของส่ิงนั้น ไมวาภาพดังกลาวจะเปนส่ิงท่ีถูกตองเปนจริงหรือไมก็ตาม โดยเฉพาะเร่ืองราวเหตุการณ
ตางๆ ท่ีประสบการณตรงของเราไมสามารถรับทราบไดโดยตรง  ท้ังนี้ผลแหงการสะทอนภาพท่ีบิด
เบ้ียวกอใหเกิดผลตอการรับรูของผูอาน ทําใหเกิดความเขาใจเหตุการณเร่ืองราวตาง ๆ ตลอดจน 
ภาพในใจท่ีมีตอบุคคลหรือกลุมคนในขาวผิดไปจากความเปนจริง ส่ือมวลชนอาจกลายเปนผูสราง
ความแปลกแยกแตกตางกันระหวางชนกลุมตางๆ ในสังคม และการนําเสนอขาวสารท่ีไมเปนกลาง 
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มีอคติ หรือนําเสนอเร่ืองราวเหตุการณอยางไมถูกตองยอมทําใหเกิดปญหาของชนกลุมตางๆ นั้น 
ไมไดรับการแกไขและเปนปญหายืดเยื้ออยู ช่ัวนาตาป เฉกเชนกับการรายงานขาวสารความ 
เคล่ือนไหวเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีส่ือมวลชนประเภท
ตางๆ ไดแก  ส่ือโทรทัศน  ส่ือหนังสือพิมพ และส่ือวิทยุ ตางใหความสนใจติดตามและนําเสนอ
ขาวสารอยางตอเนื่อง จึงเปนท่ีมาของความหลากหลายของประเด็นขอมูลขาวสารเหตุการณการ 
กอความไมสงบใน 3 จังหวดชายแดนภาคใต ซ่ึงอาจทําใหผูรับขาวสารเกิดความสับสนในขอ 
เท็จจริงวาขาวสารใดมีเนื้อหาท่ีถูกตองมากท่ีสุด และกวาท่ีจะทราบขอเท็จจริงท่ีถูกตองก็อาจเกิด
ความเขาใจผิดเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณนั้นๆ จนฝงลึกยากท่ีจะเปล่ียนความรูสึกนึกคิดนั้นได  
โดยผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง จากการนําเสนอขาวสารของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความ
ไมสงบใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ชาวไทยมุสลิม  ท่ีเฝามองและติดตามการนําเสนอขาวสาร
เกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางใกลชิด แมวาขาวสารที่ส่ือ 
มวลชนนําเสนอในบางเหตุการณ อาจไมตรงตามขอเท็จจริงท่ีเขาเหลานั้นรับรูถึงท่ีมา และความ
เปนไปในฐานะเจาของพื้นท่ี โดยท่ีชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไมสามารถแกไข
หรือตอบโตส่ิงท่ีส่ือมวลชนนําเสนออยางบิดเบือนใหมีความถูกตอง หรือใกลเคียงขอเท็จจริงมาก
ท่ีสุด 
 ดวยเหตุนี้ จึงนํามาสูความสนใจในการศึกษาถึงทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  ท่ีมีตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชน  กรณีศึกษา สถานการณความไมสงบใน  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อทําใหทราบถึงปจจัยใดท่ีทําท่ีใหชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดน
ภาคใตมีทัศนะดังกลาวตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชน  ตลอดจนในทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน  
3  จังหวัดชายแดนภาคใต  ประเด็นขาวสารใดท่ีส่ือมวลชนไมไดนําเสนอ  ตามปญหาวิจัยท่ีนําเสนอ
ตอไปนี้ 
 
1.2 ปญหานําวิจัย  
 1 ชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต มีทัศนะอยางไรตอการนําเสนอขาว
ของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. มีปจจัยใดบางท่ีทําใหชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีทัศนะ 
ดังกลาวตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนเก่ียวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดน
ภาคใต 
 3. ในทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีประเด็นขาวสารใดท่ี
เกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีส่ือมวลชนไมไดนําเสนอ 

DPU



 10 

 
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีตอการนําเสนอ
ขาวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีทําใหชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีทัศนะ 
ดังกลาวตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 
 3. เพื่อศึกษาทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตถึงประเด็น 
ขาวสารเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีส่ือมวลชนไมไดนําเสนอ 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีตอการ 
นําเสนอขาวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีทําใหชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีทัศนะ
ดังกลาวตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนเก่ียวกับสถานการณความไมสงบใน 3จังหวัดชายแดน
ภาคใต 
 3. ทําใหทราบถึงประเด็นขาวสารท่ีส่ือมวลชนไมไดนําเสนอเกี่ยวกับสถานการณ
ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 4. ทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจะเปนขอมูลสําคัญท่ี
สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการทํางาน  จริยธรรม  คุณธรรม  ของส่ือมวลชน 
 5. ทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอาจจะเปนขอมูลพื้นฐาน
สําคัญใหแกองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน สามารถนํามาประยุกตใชในการ
กําหนดยุทธศาสตรแกไขปญหาความรุนแรงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 6. เพื่อเปนบทสะทอนการทํางานใหส่ือมวลชนในการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับ 
สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  มุงศึกษาทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ไดแก จ. ปตตานี จ. ยะลา  และ จ. นราธิวาส ตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ
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ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต  ไดแก ส่ือหนังสือพิมพ  ส่ือโทรทัศน  และ ส่ือวิทยุ ท่ีเผยแพร
ในประเทศไทยในชวงเดือนมกราคม  พ.ศ.  2547 - เดือนเมษายน  พ.ศ  2548 
1.6 นิยามคําศัพท 
 ชาวไทยมุสลิม หมายถึง ผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามและมีถ่ินฐานอยูใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตของประเทศไทย ไดแก จ. ปตตานี จ. ยะลา และ จ. นราธิวาส 
 ทัศนะของชาวไทยมุสลิมท่ีมีตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชน  หมายถึง  ความ
คิดเห็นของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีแสดงออกมาตอการนําเสนอขาวของ
ส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตในดานเนื้อหาขาวและ
ภาพขาว 
 สถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง  เ ห ตุ ก า ร ณ ค ว า ม 
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงกอใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตหรือทรัพยสิน 
ตลอดจนกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก 
จังหวัดยะลา  จังหวัดปตตานี  และจังหวัดนราธิวาส  เชน  การลอบวางระเบิด  การเผาทําลาย
สถานท่ีตางๆ  การลอบสังหารเจาหนาท่ีและประชาชนผูบริสุทธ์ิ   เปนตน โดยสถานการณความไม
สงบใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ เหตุการณในชวงเวลา เดือนมกราคม  
พ.ศ. 2547  ถึง  เดือนเมษายน  พ.ศ  2548 
 ปจจัยท่ีกําหนดการใหความหมาย  หมายถึง  ความเคล่ือนไหวตางๆ ในระบบสังคมและ
วัฒนธรรม ท่ีมีสวนกําหนดกระบวนการและกรอบอางอิงของการใหความหมายการนําเสนอขาว
ของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในทัศนะของชาวไทย
มุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ในท่ีนี้หมายถึง  ปจจัยดานศาสนา และ ปจจัยดานขนบ 
ธรรมเนียมและวัฒนธรรม 
 การนําเสนอขาวของส่ือมวลชน หมายถึง การรายงานขาวเหตุการณและความ 
เคล่ือนไหวตางๆ เกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของส่ือมวลชน 
ไดแก ส่ือหนังสือพิมพ  ส่ือโทรทัศน และส่ือวิทยุ ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ 2547 – เดือนเมษายน 
พ.ศ.  2548 
 ส่ือมวลชน  หมายถึง  องคกรหรือหนวยงานตางๆ ท่ีประกอบกิจการส่ือสารมวลชนดวย
การนําเสนอเผยแพรขาวสารความเคล่ือนไหวตาง ๆ เกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3  จังหวัด
ชายแดนภาคใต  ในการศึกษาคร้ังนี้หมายถึง  ส่ือสวนกลาง ท่ีชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดน
ภาคใตเปดรับขาวสาร  คือ  ส่ือหนังสือพิมพ  ไดแก  หนังสือพิมพไทยรัฐ  หนังสือพิมพเดลินิวส  
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หนังสือพิมพขาวสด หนังสือพิมพคมชัดลึก หนังสือพิมพมติชน  ส่ือโทรทัศน  ไดแก  สถานี 
โทรทัศนชอง  3 , 5 , 7 , 9 , 11  และ ไอทีวี  และส่ือวิทยุ  ไดแก  สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ   
 ประเด็นขาวสาร  หมายถึง  หัวขอขาวเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัด
ชายแดนภาคใต  ท่ีส่ือมวลชนนําเสนอ 
 เนื้อหาในทิศทางลบ  หมายถึง การนําเสนอเนื้อหาเหตุการณของชาวไทยมุสลิมใน 
ทิศทางลบ ทําใหรูสึกไมดีกับชาวมุสลิมในเหตุการณนั้นๆ เชน ติติง ไมเห็นดวย ไมสนับสนุน เปน
ตน  ตลอดจนการใหภาพของชาวไทยมุสลิมในเหตุการณออกมาในดานลบตางๆ เชน เปนตัวกอ
ปญหา กอความวุนวาย เปนผูราย ในเหตุการณท่ีนําเสนอ เปนตน 
 
 
 DPU



 

บทที่  2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง  ทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีตอการ 
นําเสนอขาวของส่ือมวลชน  กรณีศึกษา  สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงศึกษาถึงทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีมีตอการ
นําเสนอขาวสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของส่ือมวลชน เพื่อวิเคราะหถึง
ปจจัยท่ีทําท่ีใหชาวไทยมุสลิมมีทัศนะตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนในลักษณะดังกลาว 
รวมท้ังประเด็นขาวสารใดท่ีส่ือมวลชนไมไดนําเสนอเกี่ยวกับขาวสถานการณความไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใชในการวิจัยดังนี้ 
 1. ศาสนาอิสลาม 
  - ศาสนาอิสลาม 
  - หลักคําสอนของศาสนา 
  - มุสลิมใน   3  จังหวัดชายแดนภาคใต 
  - ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
  - ความสํานึกทางประวัติศาสตร   

 2. ชาติพันธุ 
 3. การส่ือสารมวลชน 
  - ทฤษฎีนายทวารขาวสาร 
  - ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร 
  - ส่ือมวลชนกับการสรางความเปนจริงในสังคม 
  - ชาวมุสลิมกับการสะทอนโดยส่ือมวลชน 
  - แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

- การสะทอนภาพของเหตุการณท่ีเกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพไทย 
รายวัน 
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2.1 ศาสนาอิสลาม 
  ศาสนาอิสลามเขาสูประเทศไทยสองทางดวยกัน คือ ไดมีพอคาชาวอาหรับนําเขามา
เผยแพรตั้งแตสุโขทัยเปนราชธานีทางหนึ่ง และอีกทางหน่ึงไดแก การท่ีประชาชนในจังหวัด 
ชายแดนใตของประเทศ  มีความสัมพันธกับชาวมลายูท้ังทางภูมิศาสตรและทางวัฒนธรรมตลอดจน 
การไปมาหาสูทํามาคาขายจึงนําพากันนับถือศาสนาเชนเดียวกับชาวมลายูสืบเนื่องมาแตโบราณกาล 
ในอิสลามมนุษยจะไดพบวัฒนธรรม  ศีลธรรม  จรรยาบรรณที่เปนมาตรฐานอันเดียวกันไมวาคน
มุสลิมผูนั้นจะมาจากเผาพันธุสีผิวหรือภาษาพูดใดก็ตาม  ตัวอยางเชน  การกลาวสลามทักทาย  การ
กลาวนามอัลลอฮกอนกินอาหาร และการทํากิจกรรมตางๆ การหามดื่มสุราเปนขอหามท่ีเด็ดขาด
โดยไมมีการยกเวนอนุญาตใหดื่มในบางโอกาส เปนตน  และมุสลิมทุกคนมีความเทาเทียมกันไมวา
เขาเหลานั้นจะมาจากชนช้ันหรือผิวสีใด  เขาจะพบไดวามุสลิมทุกคนมีหนาท่ีตอพระเจาเทาเทียมกัน
และหนาท่ีดังกลาวก็มิไดเปนของชนช้ันหนึ่งช้ันใด7   
  อิสลาม8 เปนคําในภาษาอาหรับมาจากรากศัพทวา “ซะละมะ” หมายถึง การ 
ยอมตน ยอมจํานน และการเช่ือฟงในฐานะของศาสนา อิสลามยืนหยัดเพ่ือการยอมตน และการ 
เช่ือฟงอัลลอฮ  อิสลามตามความหมายอ่ืนๆ ตามตัวอักษรของคําวาอิสลาม  คือ  “สันติ”  ซ่ึงหมายถึง
วา  เราสามารถมีความสุขทางกายและทางจิตอยางแทจริงก็โดยผานการยอมตนและการเช่ือฟง
ของอัลเลาะห  ดังนั้น   “อิสลาม”  จึงมีความหมายวา  “การนอบนอมมอบตนตออัลลอฮแตพระองค
เดียวอยางส้ินเชิงเพื่อความสันติ”   
  มุสลิม9 คือ คําท่ีใชเรียกผูนับถือศาสนาอิสลามมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  
ดังนั้น  “มุสลิม”  หมายถึง  “ผูท่ีนอบนอมมอบตนตออัลลอฮแตพระองคเดียวอยางส้ินเชิง” 
 
2.2 หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 
  คําสอนซ่ึงเปนความเช่ือท่ีแนนแฟน และเปนแบบแผนใหม ซ่ึงแตละศาสนาอาจจะมี
คําส่ังสอนหรือเหมือนกันหรือคลายคลึงกันหรือแตกตางกันท้ังในดานรูปลักษณะและหนาท่ีทาง
สังคม โดยมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ สอนใหเปนคนดี ใหเขากับสังคมหรือยอมใหสังคมใหคนมีท่ี
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ใหมีความสามัคคี ใหมีบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ตลอดจนเปนท่ีรวมแหงความ

                                                 
7 ศูนยประสานงานปกครอง จังหวัดชายแดนใต. อางใน จรัญ มะมูลีม และคณะ. (2539). ไทยกับโลกมุสลิม : 

ศึกษาเฉพาะกรณีไทยมุสลิม.  หนา 60. 
 

8 Schermerhom. R.A. Comparative Ethnic Relations. Chicago and London : The University of Chicago Press. 
1970. อางถึงใน อมรา พงศาพิชญ. ปญหาการเมืองสวนภูมิภาคและชนกลุมนอย. เลม 2.  

 

9 เครุซีด  อะหมัด. (2541).  อิสลาม  ความหมายและคําสอน.  หนา 30. 
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เช่ือ และความเคารพนับถืออันสูงสุดของมนุษยในการอยูรวมกัน และสถาบันศาสนากับศาสนา 
อิสลามน้ัน อิสลามไดใหคําสอนอันเปนธรรมนูญชีวิตแกมวลมนุษยเปนแบบแผนของความคิด 
และการกระทําในดานตางๆ จิตใจ ความเช่ือทางสังคม พิธีกรรม ศาสนาอิสลามเนนเพื่อใหเห็น
ความสําคัญอันทัดเทียมระหวางชีวิตในโลกปจจุบันกับชีวิตในโลกอนาคต ไมไดสอนใหมนุษยมี
ความโนมเอียงไปทางใดทางหน่ึง  แตจะเนนหนักเพียงการสะสมความดี  และหางไกลจากความ
ช่ัวทั้งหลาย 
  หลักการของศาสนาอิสลามอันเดนชัด คือ เนนเปาหมายของชีวิตไว  2  ดาน10  คือ 
   1. การทําจิตใจใหสะอาดเกล้ียงเกลา 
   2. ปรับปรุงเสริมสรางสังคม ท่ีมีรากฐานจากหลักการที่ปรากฏในคัมภีรอัล– 
กรุอาน และตามแบบฉบับของศาสนฑูต 
   อิสลามสรางดุลยภาพในเร่ืองสิทธิสวนตัวของแตละคนกับสิทธิสวนรวม สอนใหมนุษย
มีความรับผิดชอบตอสวนรวม จัดระเบียบมนุษยชาติใหสังคมและรัฐ และใหแตละคนตลอดจน
สังคมท้ังหมดทําประโยชนตอสวนรวม และไมแยกเร่ืองวัตถุออกจากจิตใจ 
 
2.3 มุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต 
 

   สังคมของมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต มีสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางไปจาก 
ประชากรสวนใหญในประเทศ  เชน  การนับถือศาสนา  การแตงกาย  การใชภาษา มีวัฒนธรรม
คลายคลึงกับประเทศมาเลเชีย  ซ่ึงมีสภาพภูมิศาสตรอยูหางไกลจากศูนยกลางของวัฒนธรรมไทย  มี
เอกลักษณท่ีแตกตางกันกับประชาชนชาวพุทธโดยเฉพาะทางดานวัฒนธรรม  ประเพณี ศาสนา  
และความเช่ือ  แมกระท่ังความสํานึกทางประวัติศาสตร  เม่ือคนสองคนท่ีมีเอกลักษณแตกตางกันมา
อยูดวยกันก็มักจะเกิดความขัดแยงอยูเสมอ ยิ่งในสมัยปจจุบันนี้ความขัดแยงจะยิ่งทวีความรุนแรง 
ยิ่งข้ึนในเร่ืองน้ี  ดร. สุรินทร  พิศสุวรรณ  ไดกลาวไววา  โดยท่ัวไปมักจะมองกันวาประชาชนใน 
คาบสมุทรทางใตของประเทศไทยประกอบดวยชนสองกลุมคือ  ไทยพุทธและไทยมุสลิม  ความจริง 
ท่ีวาชาวมุสลิมสวนใหญมีเช้ือสายมาเลย มักจะถูกละเลยไปเสีย  โดยหวังจะใหประเทศรวมกันอยาง
แนนแฟนยิ่งข้ึน11 

   ในดานขนบธรรมเนียมประเพณี ยอมมีสวนสัมพันธอยางใกลชิดกับเร่ืองศาสนาทั้งนี้
เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยสวนใหญสืบเนื่องมาจากความเช่ือถือในศาสนา ยิ่งชาว
ไทยมุสลิมดวยแลวแทบจะกลาวไดวา การดําเนินชีวิตประจําวันอยูในขอบขายของขนบธรรมเนียม

                                                 
10 อิมรอน  มะมูลีม.  (2541).  ศาสนาอิสลามเบื้องตน .  หนา 29-30. 
11 สุรินทร  พิศสุวรรณ.  (2526).  ดวยจิตสํานึก.  หนา 29. 
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ประเพณีอันเนื่องมาจากศาสนาอิสลามโดยท้ังส้ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสนาอิสลามมีอิทธิพลตอ 
วิถีทางการดําเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิมอยางมาก  แทบจะกลาวไดวาศาสนาอิสลามกําหนดวิธี
ปฏิบัติของชาวมุสลิมไวตั้งแตเกิดจนตายท่ีเดียว  ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมนี้เปนเคร่ืองกําหนด 
พฤติกรรมของสังคม  และมีอิทธิพลเหนือการกระทําใดของบุคคลในสังคมน้ัน  เปนเคร่ืองหมาย
แสดงความเปนพวกพองเดียวกัน  เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวใหมีความผูกพันกันอยางเหนียวแนน 
   เสาวนีย  จิตตหมวด ไดกลาวถึงมุสลิมในฐานะท่ีเปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งเอาไว กลุม
ชาติพันธุ  โดยทั่วไปแลวหมายถึง  กลุมซ่ึงแตก – ตาง  จากกลุมอ่ืนๆ ในสังคมเดียวกัน  ในแงของ
เอกลักษณทางวัฒนธรรมและทางตนตอของท่ีมาบรรพบุรุษ  ในท่ีนี่หมายถึง  กลุมคนท่ียึดโยงกันอยู
ดวยสายสัมพันธทางภาษา  สีผิว ศาสนา  วรรณะตลอดจนภูมิวัฒนธรรม อ่ืนๆ ในแงนี้กลุมชาติพันธุ
มีความสําคัญตอปญหาการเมือง  วัฒนธรรม  ตลอดจนความม่ังคงประเทศอยางยิ่ง12 
   ในเบ้ืองแรกมุสลิมเปนกลุมชาติพันธุท่ีแตกตางจากพี่นองชาวไทยสวนอ่ืนในเร่ืองของ
ศาสนาอันแนวแนนอยูกับวัฒนธรรม กลาวคือ มุสลิม คือผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามจะมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตหรือวัฒนธรรมอยูในครรลองของวัฒนธรรมอิสลามเปนหลัก  แตนั่นมิไดหมายความวา  มุสลิม
จะปฏิเสธการทําตามวัฒนธรรมอ่ืนๆ  โดยส้ินเชิง  ในทางตรงกันขาม  อิสลามแสดงใหเห็นและ
ยอมรับในความหลากหลายในวัฒนธรรม  ความหลากหลายทางชาติพันธุ แตเปนการเนนใหเห็น
และนําไปสูความเสมอภาคความภราดรภาพ 
 
2.4 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
   เปนช่ือรวมสําหรับแบบอยางของพฤติกรรมท้ังหลายที่ไดมาทางสังคม  และท่ีถายทอด
กันไปทางสังคมโดยอาศัยสัญลักษณ  วัฒนธรรมจึงเปนช่ือสําหรับสัมฤทธ์ิผลท่ีเดนชัดท้ังหมดของ
กลุมมนุษยรวม  ส่ิงท้ังหลายเหลานี้ เชน  ภาษา  การใชเคร่ืองมือ  อุตสาหกรรม  ศิลปะวิทยาศาสตร  
กฎหมายการปกครอง  ศีลธรรม  และศาสนา  รวมถึงอุปกรณท่ีเปนวัตถุ หรือส่ิงประดิษฐ  ซ่ึงแสดง
รูปแบบแหงสัมฤทธ์ิผลทางวัฒนธรรม  และทําใหลักษณะวัฒนธรรมทางปญญาสามารถ 
ยังผลเปนประโยชนใชสอยได  เชน  อาคาร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองมือ  ส่ือสาร  ศิลปวัตถุ  
ฯลฯ ความหมายของคําวาวัฒนธรรมนี้ ในทางวิชาการแตกตางจากความหมายสามัญท่ีใชกันท่ัวไป  
เพราะหมายถึงทุกส่ิงท่ีเรียนรูมาจากการคมนาคมส่ือสารระหวางกัน  อันรวมท้ังภาษา ธรรมเนียม  
ประเพณีและสถาบันตางๆ 

                                                 
12 อารง  สุทธาสาสน. (2524).  ปญหาความขัดแยงในส่ีจังหวัดชายแดนภาคใต.  หนา 68. 
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  สุพัตรา  สุภาพ  ไดใหความหมายของคําวาวัฒนธรรมไววา  วัฒนธรรม มีความหมาย
ครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยาง  ท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมของกลุมใดกลุมหนึ่งหรือ
สังคมใดสังคมหนึ่ง ท่ีประกอบดวยความรู  ความเช่ือ  ศิลปะ  ศีลธรรม  กฎหมาย  ประเพณี  
วิทยาการ  และทุกส่ิงทุกอยางท่ีคิด และทําในฐานะเปนสมาชิกของสังคม13 
  เสาวนีย  จิตตหมวด  ไดใหความหมายของวัฒนธรรมอิสลามวา  หมายถึง  การดําเนิน
ชีวิตหรือรูปแบบของพฤติกรรม (แนวปฏิบัติ)  ตลอดจนส่ิงสรางสรรคตางๆ ท่ีนํามาจากหรืออยูใน
ขอบขายของพระคัมภีรอัล - กุรอานลุซุนนะห  (คําส่ังสอน) ของทานศาสดามูฮัมหมัด14  ในมิติของ
วัฒนธรรม มุสลิม คือ ผูท่ีอยูในครรลองของวัฒนธรรมอิสลาม  ซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ีแตกตางจาก
วัฒนธรรมอ่ืนๆ อาทิ เปนวัฒนธรรมท่ีไมไดถูกสรางจากมนุษยเปนสําคัญ หากแตถูกสรางถูก
กําหนดจากพระผูเปนเจา  ซ่ึงเปนพระเจาเพียงองคเดียวของมุสลิมท่ัวโลก ท้ังนี้โดยผานการทาง
ทานศาสนทูต  คือ  นบีมูฮัมหมัด  ศ็อลล็อลลอฮุอะลัย ฮิวะซัลลัม  โดยการประทานคัมภีรอัล - กุ
รอานใหมาเปนธรรมนูญชีวิต  รองจากธรรมนูญนี้แลว ท่ีมาของวัฒนธรรมอิสลาม  คือ คําสอน และ
แบบฉบับของทานนบีมูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอะลัย ฮิวะซัลลัม 
   วัฒนธรรมอิสลามเปนรูปแบบแหงพฤติกรรมในทุกยางกาวแหงชีวิตนับแตเกิด 
จนตาย  ตื่นจนหลับ  และหากพิจารณาในดานบรรทัดฐานทางสังคม  (Social Norms) บรรทัดฐาน
ทางสังคมของมุสลิมหรือชุมชนมุสลิมก็มีท่ีมาจากคัมภีรอัล - กุรอานและซุนนะหดวยเชนกัน15 เม่ือ 
อิสลามเปนวัฒนธรรม  มุสลิมทุกคนจึงไมสามารถจะเลือกปฏิบัติเฉพาะบางส่ิงบางประการ  เนื้อหา
ของศาสนาและวัฒนธรรมอิสลามนั้น แบงไดเปน 2 ประเภท คือ  ประเภทท่ีเปล่ียนไมได จะตองมี
ความคงท่ีอยูตลอดเวลา  และประเภทท่ีเปล่ียนแปลงไดตามกาลเวลาและสถานท่ี  ประเภทท่ี
เปล่ียนแปลงไมไดจะมีการระบุแนนอนตายตัวไว  เชน  การนมัสการ  เปนตน  สวนประเภทท่ี
เปล่ียนแปลงไดนั้นสวนมากจะระบุไวกวางๆ ท่ีสุด หรือไมระบุเลย การปฏิบัตินั้นใหอยูใน
วิจารณญาณของมุสลิมทุกคนวา  ส่ิงไหนควร ส่ิงไหนไมควร  เชน  การเลือกอาชีพ  การศึกษา  เปน
ตน วัฒนธรรมอิสลามมีท่ีมาแตกตางจากวัฒนธรรมอ่ืนๆ  คือ  มาจากพระมหาคัมภีรอัล- กุรอาน  
ซุนนะหของทานศาสดา  วัฒนธรรมสวนนี้มีลักษณะท่ีไมเปล่ียนไปตามกาลเวลา  สังคมแวดลอม  

                                                 
13 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา.  2532, หนา 399. 
 

14 สุพัตรา  สุภาพ.  (2540).  สังคมวิทยา.  หนา 35. 
 

15 เสาวนีย  จิตตหมวด.  วัฒนธรรมอสิลาม.  (2522).  หนา 12.  อางถึงใน จรัญ  มะมูลีม  และคณะ.  ไทยกับโลก
มุสลิม : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวไทยมุสลิม. 
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ฯลฯ  เชนเดียวกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ จนมีผูสรุปเอาวา วัฒนธรรมอิสลามเปนวัฒนธรรมท่ีแข็ง16  สวน
วัฒนธรรมอีกอยางหนึ่งนั้นเปนวัฒนธรรมที่ไมไดสืบเนื่องจากแหลงท้ังสองน้ัน  แตเปนคานิยมบาง
ประการท่ีเกิดจากพัฒนาการของสังคมในสังคมมุสลิมตามสถานท่ีท่ีชาวมุสลิมนั้นๆ อาศัยอยู 
  ศาสนาและวัฒนธรรมตองมีการสืบทอดในสังคม  สําหรับศาสนาอิสลามนั้นเนนหนัก
หนาท่ีสืบทอดศาสนาวัฒนธรรมเปนพิเศษ  นอกจากนั้นความรูสึกวัฒนธรรมนิยมจะมีดวยกันทุก
กลุมทุกเหลา  คือ  รูสึกวาวัฒนธรรมของกลุมตนเองดีกวาวัฒนธรรมของกลุมคนอ่ืน  โดยเฉพาะ
ชาวมุสลิมแลว ความรูสึกศาสนาและวัฒนธรรมนิยมมีอยูสูงมาก  เพราะมีหลักคําสอนในอิสลาม
มากมายท่ีกลาวในลักษณะท่ีวา หนทางของพระผูเปนเจาเปนหนทางท่ีถูกตองท่ีสุด17 หรือศาสนา 
อิสลามเปนศาสนาท่ีถูกตองท่ีสุด  ลักษณะสองอยางนี้ทําใหมีผลคือ  มุสลิมทุกคนมีภาระหนาท่ีท่ี
จะตองเรียนรูและเผยแพรศาสนาและวัฒนธรรมของตน 
  ถึงแมวาคนเองไทยท่ีนับคือศาสนาอิสลาม จะมีอยูท่ัวไปในแทบทุกจังหวัดของประเทศ
ไทย  และประชากรไทยมุสลิมท่ีมิไดอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ใชภาษาไทยเปนภาษาในชีวิตประจําวันเกือบท้ังส้ิน คงมีแตธรรมเนียมประเพณีชีวิตท่ี
ศาสนากําหนดเทานั้น ซ่ึงแตกตางไปจากกลุมประชากรไทยท่ีนับถือศาสนาอ่ืน และอาจมีความ 
แตกตางในอุปกรณวัฒนธรรมบางอยางตามท่ีศาสนากําหนด (เชน ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน) 
และเคร่ืองแตงกายซ่ึงสวนหนึ่งเปนไปตามกําหนดของศาสนา (เชน การสวมฮิญาบสําหรับสตรี)
และสวนหนึ่งเปนไปตามประเพณีของกลุมวัฒนธรรมเดิม  (มุสลิมในประเทศมีท้ังท่ีมาจากมาเลเซีย  
อินเดีย  อินโดนีเซีย  ปากีสถาน  เปอรเซีย)  ซ่ึงสวนใหญจะลบเลือนไปในหมูผูท่ีอยูในเมืองและ 
แตงกายเปนแบบสากลสมัยใหม จนดูไมแตกตางจากผูท่ีมาจากกลุมศาสนาและวัฒนธรรมอ่ืนใน
ชีวิตปกติท่ัวไป  ยกเวนในโอกาสพิเศษ  แตประชากรไทยมุสลิมใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต เปน
กลุมวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถ่ินซ่ึงยังคงรักษาลักษณะประเพณีแบบมลายูทองถ่ินไวชัดเจน  
โดยเฉพาะในเขตชนบทท้ังในเร่ืองภาษา  เคร่ืองแตงกาย  กิริยามารยาท  คําทักทาย  ซ่ึงใชสําหรับผู
อยูในศาสนาเดียวกัน  ทําใหเห็นแยกชัดจากคนกลุมอ่ืน 
  2.4.1 เอกลักษณทางภาษา 
   ในดานภาษาชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญพูดภาษาไทย 
ไมได โดยปกติจะใชภาษามลายูเปนส่ือกลางในการติดตอ ไมนิยมพูดภาษาไทย และสวนใหญพูด
ไมได ภาษามลายูดั้งเดิมเปนเพียงภาษาพูด ตอมาเม่ือศาสนาอิสลาม ซ่ึงมีภาษาอาหรับเปนส่ือได

                                                 
16เสาวนีย จิตตหมวด.  (2522). “กลุมชาติพันธุมุสลิมในธนบุรี.”  วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร.  หนา 56. 
 

17 วินัย ครุวรรณพัฒน.  (2523).  ทัศนคติของคนไทยในส่ีจังหวัดชายแดนใตที่มีตอสหพันธมาเลเชีย.  หนา 18. 
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แพรหลายในเกาะสุมาตรา แหลมมลายู โดยประชาชนในเมืองมะละกาเมืองแรกในมาเลเซียซ่ึงได
เปล่ียนไปนับถือศาสนาอิสลาม เม่ือป  ค.ศ  1989  หลังจากนั้นภาษามลายูเทียบเสียงเขากับภาษา
อาหรับกลายเปนภาษาเขียนท่ีเรียกวา ภาษายาวี ซ่ึงอาศัยพยัญชนะและสระของภาษาอาหรับท้ังส้ิน  
ภ า ษ า 
ยาวีจึงแนบแนนอยูกับภาษาอิสลามอยางแยกไมออก จนมีผูท่ีเขาใจผิดวาภาษายาวีเปนภาษาของ
ศาสนาอิสลามไปก็มี สวนภาษามาเลเซียท่ีใชพูดกันอยางกวางขวางนั้นมีถอยคําและสําเนียงท่ีตาง
ออกไปจากภาษายาวีอยูบาง18 
   การที่ประชาชนสวนใหญใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใชภาษามลายูใน
ชีวิตประจําวัน ทําใหการติดตอกับหนวยงานทางราชการตางๆ จึงมีปญหาในการส่ือสาร คือ ความ
ไ ม นิ ย ม พู ด 
ภาษาไทย ทําใหไมเขาใจซ่ึงกันและกัน รวมท้ังความเช่ือท่ีวา คนท่ีเปนชาวมุสลิมจะตองพูดภาษา
มลายูความเขาใจทางดานภาษานับวาเปนสวนสําคัญอยางหน่ึงในการปฏิสัมพันธระหวางกันใน
สังคม  แตการท่ีความไมนิยมพูดภาษาไทย ทําใหปญหาทางดานตางๆ มีผลตามมาดวย นั่นคือ ผู 
ปกครองไมนิยมสงบุตรหลานเขาโรงเรียนท่ีสอนภาษาไทยเนื่องจากความเช่ือท่ีวาอิสลามตองพูด
ภาษามลายูเทานั้น 
   โดยชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตประมาณรอยละ  65 ไมเขาใจ
ภาษาไทยอยางลึกซ้ึง และนโยบายของรัฐบาลในอดีตนั้นพยายามไมใหใชภาษาทองถ่ินเลย  (อางวา
เพื่อความม่ันคงของประเทศ)  แตการส่ือสารท้ังวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ คําประกาศ หนังสือ
เชิญ ตําราการเพาะปลูกและการพัฒนาตางๆ จะตองใชภาษาไทยท้ังส้ิน ผลท่ีตามมาคือ ขาราชการ
ไมเขาใจความตองการของชาวบาน และ ชาวบานไมเขาใจความตองการของทางราชการ  จึงเกิด
ความเขาใจผิดกันงาย การประชาสัมพันธของภาครัฐท้ังการพูดและการเขียนไมสามารถเขาถึง
ประชาชนได  กฏหมายก็ดี ระเบียบขอบังคับของทางราชการก็ดี ประชาชนสวนใหญไมเขาใจ  
   การท่ีประชาชนสวนใหญใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตพูดภาษาไทยไมได มีผลทําให
เกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาเชน ปญหาดานการศึกษา ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาการเมือง สังคมและ
การปกครอง ซ่ึงยิ่งทําใหการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตกอยูใน
ภาวะลําบาก  การเขาถึงประชาชนของเจาหนาท่ีรัฐทําไดลําบาก เกิดชองวางระหวางขาราชการกับ
ประชาชน ท่ีมีการแบงพวกเปนไทยพุทธกับไทยมุสลิม ทําใหขาดความเปนเอกภาพในชาติ  ซ่ึงทํา
ใหงายตอการปลุกปนของกลุมผูกอความไมสงบ 

                                                 
18ชัยวัฒน สถาอานันท.  (2529). “ชาติพันธและความขัดแยง:มรดกอันตราย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ.” ใน วีระศักดิ์ 

จงสูวิวัฒนวงศ.  (บรรณาธิการ).  สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ.  หนา 37. 
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  2.4.2 เอกลักษณทางการศึกษา 
  ศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีใหความสําคัญมากกับองคความรูและการแสวงหา
ความรู อิสลามไมเพียงแตจะสอนใหมนุษยมีความรักความรู แตอิสลามยังเรียกรองใหทุกคน
แสวงหาความรู เพราะความรูนั้นเปนพื้นฐานของการพัฒนามนุษย เปนกุญแจของความเจริญทาง
วัฒนธรรมและอารยธรรม ความรูเทานั้นท่ีจะทําใหมนุษยรูจักตัวเอง รูจักจักรวาล และรูจักอภิบาลผู
ท ร ง 
สราง19 
  การศึกษาของชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต มีลักษณะพิเศษแตกตาง
ไปจากภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ ประชาชนในพ้ืนท่ีแหงนี้จะนิยมสงบุตรหลานของตนเองศึกษาท้ัง
วิชาทางโลกและวิชาการศาสนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาทางศาสนา เพราะการศึกษาเกี่ยวกับ
ศาสนาเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งสําหรับมุสลิมทุกคน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเกิดสถาบันการศึกษา
ศาสนาเปนจํานวนมากในพื้นท่ีแหงนี้   เชน   
  มัสยิด แมวามัสยิดจะเปนสถานท่ีสําหรับการประกอบศาสนกิจ แตมัสยิดก็มีบทบาท
สําคัญในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษานอกระบบ โดยปจจุบันการสอนวิชาการ
อิสลามในมัสยิดจะมีกระจัดกระจายตามมัสยิดตางๆ แตท่ีไดรับความนิยมและมีผูเรียนเปนจํานวน
มาก ไดแก  การสอนท่ีมัสยิดกลาง จ. ยะลา  และ  จ. ปตตานี   
  โรงเรียนตาดีกา คําวา ตาดีกา (Tadika)  มาจากภาษามาเลเซียวา  Taman didikan 
kanak kanak หมายถึง สถานท่ีอบรมเด็กเล็ก แตตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไมใชโรงเรียน
อนุบาล เพราะอายุของผูเรียนมีความหลากหลาย มีผูเรียนบางคนมีชวงอายุอยูในระดับประถมศึกษา 
ตาดีกาจะสอนเฉพาะวิชาศาสนา หนังสือเรียนสวนใหญจะเปนภาษามลายู มีหนังสือท่ีเปนภาษา
อาหรับเฉพาะรายวิชาภาษาอาหรับเทานั้น  ภาษาท่ีใชในการสอนคือ ภาษามลายูทองถ่ินปะปนกับ
ภาษามลายูกลาง 
  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอดีตโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะ
เปนท่ีรูจักในนาม ปอเนาะ แตตอมาไดแปรสภาพไปเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพราะ
โตะครูไดสนองนโยบายการแปรสภาพปอเนาะเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ตอมาเปน 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โดยการเรียนการสอนแหงนี้จะแบงออกเปน 2 สวนคือ วิชาศาสนา 
และ วิชาสามัญ 

                                                 
19 อัล – กรุอาน. หนา 1-5. 
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  ปอเนาะ เปนสถาบันการศึกษาศาสนาอิสลามท่ีเกาแกท่ีสุด วิชาท่ีเปดสอนในปอเนาะ
จะเปนวิชาทางศาสนาเทานั้น ปอเนาะมีบทบาทสําคัญในการสรางอัตลักษณของชุมชนมุสลิมใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตใหแตกตางไปจากชุมชนท่ัว ๆ ไป ดังนี้ 
  - วิถีชีวิต 
   วิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจะมี
ความสัมพันธกับหลักคําสอนของศาสนา พวกเขาจะมีความเชื่อและวัฒนธรรมท่ีตางไปจากผูคน
ท่ัวไปในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ  โดยวัฒนธรรมจะวางอยูบนพ้ืนฐานของหลักความเช่ือทาง
ศาสนา ผูท่ีเรียนจบปอเนาะบางคนจะเปนผูนําทางจิตวิญญาณ และเปนท่ีพึ่งของสังคม 
  - ภาษา 
   ปอเนาะเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีบทบาทสําคัญในการธํารงไว ซ่ึงภาษามลายูท่ี
เปนภาษาที่ใชกับอยางกวางขวางในภูมิภาคนี้ ผูท่ีเรียนปอเนาะจะมีความสามารถในการใชอักขระยา
วี ซ่ึงเปนอักขระท่ีมีฐานมาจากภาษาอาหรับ 
  - ความรูทางธรรมและทางโลก 
   ผูเรียนจบจากปอเนาะจะเปนผูท่ีรักสันโดษ จะใชชีวิตอยางเรียบงาย การใชชีวิตจะ
เนนหนักในเร่ืองศาสนา แตไมไดหมายความวาพวกเขาไมมีความรูเกี่ยวกับทางโลก เพราะศาสนา
อิสลามครอบคลุมวิชาการทางธรรมและทางโลก 
 2.4.3 เอกลักษณการแตงกาย 
   การแตงกายของชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต มีประเพณีการแตงกาย
ท่ีเปนเอกลักษณของตนเองท่ีสืบทอดกันมาแตโบราณ และมีลักษณะการแตงกายท่ีแตกตางไปจาก
ชาวไทยโดยทั่วไป  บางวาคลายกับการแตงกายของชาวมาเลเซีย  และบางก็วาคลายกับชาว
อินโดนีเซีย  อยางไรก็ตามการแตงกายของชาวไทยมุสลิมก็ไมเหมือนท้ัง 2 ชาติเสียทีเดียว แตอาจ
ไ ด รั บ 
อิทธิพลมาบางโดยสืบเนื่องมาจากทําเลที่ตั้งซ่ึงมีการติดตอคาขายมาแตอดีต   
   หลักการแตงกายของชาวไทยมุสลิมใหถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม  คือ  การ
เปดเผยอวัยวะบางสวนของรางกายเปนการไมเหมาะสม บริเวณท่ีควรปกปดสําหรับผูชายมุสลิม 
ไดแก  อวัยวะตรงกลางลําตัว ตั้งแตบ้ันเอวไปจนถึงกลางนอง สวนผูหญิงมุสลิมจะตองปกปดท่ัว
รางกาย เวนแตใบหนากับมือเทานั้น 
   การแตงกายของผูหญิงไทยมุสลิมตามประเพณีดั้งเดิมและยังเปนท่ีนิยมในปจจุบัน
สําหรับผูหญิงทุกวัย คือ ชุดกุรง  ลักษณะเปนเส้ือคอกลมติดคอ  ผาหนาพอสวมศรีษะได  แขน
กระบอกยาวเกือบจรดขอมือหรือตํ่ากวาขอศอก  ตัวเส้ือหลวมยาวคลุมสะโพก เส้ือกุรงมักสวมกับ
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ผาปาเตะ หรือใชผาชนิดเดียวกันกับเส้ือทําเปนผานุงแบบธรรมดา หรือนุงจีบรวมไวขางเดียวท่ี
สะเอวดานใดดานหน่ึง และมีผาคลุมศรีษะภาษาทองถ่ินเรียกวา  กายกูบง  สวนผูชายไทยมุสลิมเม่ือ
ออกจากบานจะนุงผาโสรง สวมเส้ือแขนยาวและจะมีผาโพกศรีษะเรียกวา ผาตรือแบบ หรือ ซื
อแบบ  หากไมใชผาโพกศรีษะก็จะสวมหมวกท่ีเรียกวา  กือปเยาะ 
   แมวาวัฒนธรรม คือส่ิงท่ีมนุษยเปล่ียนแปลงข้ึนเพื่อปรับปรุงหรือผลิตสรางข้ึนเพื่อ
ความเจริญงอกงามในวิถีแหงชีวิตของมนุษย  แตการเปล่ียนแปลงของชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัด
ชายแดนภาคใต คํานึงถึงศาสนาเปนหลักสําคัญและการแตงกายของชาวไทยมุสลิมก็เชนกัน จึง
กลายเปนเอกลักษณเฉพาะ คือ  ปกปดรางกายมิดชิดเรียบรอย  ไมเปนท่ียั่วยุอารมณ  รวมท้ังตั้งอยู
บนพื้นฐานของความสะอาด ความประหยัด และความไมฟุงเฟอ  ควรคาแกการสืบทอดตอไปยังรุน
ลูกรุนหลานในอนาคต 
 2.4.4 ความสํานึกทางประวัติศาสตร 
   ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีความสํานึกเกี่ยวกับประวัติศาสตรของ
ตนคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนเกี่ยวกับอารยธรรมหรือความยิ่งใหญของปตตานี  ซ่ึงใน
อดีตปตตานีมีกษัตริยปกครองต้ังแตแรกเร่ิม  ปฐมกษัตริยของปตตานีทรงพระนามวา  พญาตนกูอัน
ตาราพระองคทรงสรางเมืองปตตานีข้ึนเม่ือประมาณกอนป  พ.ศ  2104  ตามตํานานเมืองปตตานี
ยอมรับนับถือศาสนาอิสลามในสมัยของกษัตริยองคนี้ 
  ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา  เม่ือไทยขยายอาณาเขตไปถึงปลายแหลมมะลายูนั้น  เมือง
ปตตานีไดยอมรับเปนเมืองประเทศราชสงเคร่ืองราชบรรณาการเปนคราว ๆ แกกรุงศรีอยุธยา  แต
เม่ือใดกรุงศรีอยุธยาออนกําลังลงจะงดสงเคร่ืองราชบรรณาการน้ันเสียและแสดงอาการกระดาง
กระเดื่อง 
  เม่ือปตตานีเจริญรุงเรืองมากในสมัยอยุธยามีชาวตะวันตกเขามาติดตอคาขายหลายชาติ  
อุตสาหกรรมมีเฟองฟูท่ีสุดในสมัยนั้นคือ  การหลอปนใหญ  เม่ือปตตานีในอดีตเปนทาเรือใหญมี
การติดตอคาขายกับชาวตะวันตกอยางกวางขวางยิ่งกวาเมืองอ่ืน  
 

   ในสมัยรัชการท่ี  1 แหงกรุงรัตนโกสินทร  ป พ. ศ  2328  พมายกทัพเรือมาตีหัวเมือง
ปกษใต  ตั้งแตเมืองชุมพรลงไป  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกโปรดเกลา ฯ ใหกรม 

พระราชวังบวรมหาสุรสีหนาทเปนแมทัพไปปราบพมา  คร้ันถึงเมืองสงขลาทราบวาวาเมืองปตตานี
เปนกบฎ  จึงโปรดเกลาฯ ใหเชิญพระราชกระแสรับส่ังไปถึงเจาเมืองปตตานีวาใหออนนอมเสีย  แต
เจาเมืองปตตานีหายอมไม  จึงโปรดเกลาฯ  ใหพระยากลาโหมยกทัพไปปราบและยึดเมืองปตตานี
ไดจัดการใหเมืองปตตานีอยูในความดูแลของเจาเมืองสงขลา 
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   ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ปรากฏวาอาณาเขตเมืองปตตานีมีชุมชน
หลายแหงและแตละแหงมีคนอยูจํานวนมากจึงโปรดเกลาแบงเมืองปตตานีออกเปน 7 หัวเมือง เพื่อ
สะดวกแกการปกครอง  คือ  เมืองปตตานี  เมืองหนองจก  เมืองยะหร่ิง  เมืองสายบุรี  เมืองยะลา  
เมืองรามัน  และเมืองระแงะ   
   คร้ันในสมัยรัชกาลท่ี 5 พระองคไดมีการปรับปรุงหัวเมืองท้ัง 7  เสียใหมอีกคร้ัง  
โดยจัดใหหัวเมืองท้ัง 7 รวมกันเปนบริเวณเรียกวา  “บริเวณ  7  หัวเมืองอิสลามปกษใต”  และใหหัว
เมืองท้ัง  7  ข้ึนอยูกับมณฑลนครศรีธรรมราช   
 

  จะเห็นไดวาเมืองปตตานีในประวัติศาสตรนั้นยิ่งใหญเพียงใด  และยิ่งสําคัญก็คือ  เจา
เมืองปตตานีเปนผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามมาโดยตลอด  ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวนไมนอยเจาใจวา เมืองปตตานีเปนของชาวมลายูมากอน  ไทยไดยึดครองภายหลัง  แลวทําการ
ปกครองดวยการกดข่ีขมเหง  ซ่ึงจะเห็นไดอยางชัดเจนท่ีสุดจากการโฆษณาชวนเช่ือของขบวนการ
แบงแยกดินแดน 

 

  จากเอกลักษณทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม  ซ่ึงแตกตางกับ
เอกลักษณชาวไทยพุทธอยางส้ินเชิงนั้นไมตองสงสัยเลยวาทําไมถึงมีความขัดแยงกันไมวาจะเปน
ทางการเมืองหรือสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหการสรางเอกภาพของชาติมีอุปสรรคอยางใหญ
หลวง  และจากเอกลักษณดังกลาวนี้เองท่ีเปนปจจัยที่เอ้ืออํานวยอยางยิ่งต อความเชื่อ  ทัศนคติ  คานิยม และ
วิถีการดําเนินชีวิต  เปนตน 

 

  ความแตกตางดานศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทย
มุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต นี่เองท่ีอาจทําใหกลุมอ่ืนมีความรูสึกไปไดวา กลุมมุสลิมรังเกียจ
บุคคลจากศาสนาและวัฒนธรรมอ่ืน และไมยอมรับแบบอยางวิธีการของกลุมอ่ืน ดูเหมือนเปนการ
รังเกียจไมเต็มใจท่ีจะทําอะไรๆ ใหเหมือนประชากรสวนอ่ืน  ยืนยันจะแยกตนเปนเอกเทศ  แตที่จริง
เปนเพราะความรูสึกเครงครัดในศาสนาและประเพณีของตน ไมอยากใหเกิดความสับสนและการ
ละเมิดข้ึนเทานั้น20 

  จะเห็นไดวา ศาสนาอิสลามจะเปนตัวกําหนดวิถีชีวิต ความเช่ือ ความศรัทธา  สังคม
และวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมใหมีความแตกตางจากศาสนาอ่ืน ซ่ึงกลายเปนเอกลักษณของกลุม
อยางแนนหนาและม่ังคง มุสลิมทุกคนเช่ือฟงคําส่ังสอนของพระผูเปนเจาอยางดุษฎีและปฏิบัติ
ตามศาสนบัญญัติโดยเครงครัดท้ังกาย วาจา ใจ ลักษณะเชนนี้ทําใหชาวมุสลิมมีการรวมกลุมอยาง

                                                 
20 อารง  สุทธาศาสน.  (2540).  ปญหาความขัดแยงในส่ีจังหวัดชายแดนใต.  หนา 17. 
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กระชับม่ัน  โดยมีศรัทธาและความเช่ือในศาสนาเปนสายใยท่ียึดโยงมุสลิมทุกคนเขาหากันและยาก
ท่ีจะทําใหแตกสลาย   

 

  ความศรัทธารวมกันในศาสนาอิสลามและขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของกลุม
ตัวอยางท่ีเปนชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  จะเปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดทัศนะของชาวไทยมุสลิมท่ีมีตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับ 
เหตุการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีลักษณะคลายคลึงกัน 
 
 
แนวคิดเก่ียวกับชาติพันธุ 21 
 คําวา  กลุมชาติพันธุ  บางคร้ังใชคําวา  เช้ือชาติ  ในภาษาพูดท่ัวไป  คือ  กลุมคนท่ีมีจุด
กําเนิดของบรรพบุรุษรวมกัน  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาเดียวกัน  ตลอดจนมีความรูสึก
ถึงเผาพันธุเดียวกัน   ตัวอยางกลุมชาติพันธุเดียวกัน  ไดแก  กลุมคนจีน  กลุมคนอินเดีย  กลุมคนลาว  
กลุมคนมุสลิม  เปนตน  ปจจัยในการกําหนดชาติพันธุคือ  ความสํานึกของคนในกลุมนั้น  ปจจัย
ดานภาษาอยางเดียวไมสามารถกําหนดชาติพันธุได ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดท่ี
สําคัญกวา 
 ชาติพันธุ   หรือ   กลุมวัฒนธรรมนี้  มีลักษณะเดนคือ  เปนกลุมท่ีสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษเดียวกับ  บรรพบุรุษในที่นี้หมายถึงทางสายเลือดและบรรพบุรุษทางวัฒนธรรม  ผูท่ีอยู 
 ความคิดเร่ืองชาติพันธุนี้  คายส  (C.F. Keyes)  มองวา  อาจพิจารณาได  2  รูปแบบ  คือ
แบบท่ีชาติพันธุท่ีตั้งถ่ินฐานใกลเคียงกัน พึ่งพาอาศัยกัน และแบบท่ีมีความสัมพันธระหวางกลุม 
ชาติพันธุในลักษณะกลุมใหญและชนกลุมนอย 
 1. การพึ่งพากันของกลุมชาติพันธุ 

การศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุไมจําเปนท่ีจะตองวิเคราะหจาก
แงมุมชนกลุมนอย / ชนกลุมใหญเสมอไป   

ชาลส เอฟ คายส  (1982) เสนอวา  กลุมชาติพันธุท่ีตั้งรกรากอยูในบริเวณเดียวกัน
จะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันในลักษณะท่ีพึ่งพากันในอดีต  เนื่องจากความเจริญเกิดข้ึนในท่ีราบ
ลุมเปนสวนใหญ ในการศึกษาชาวเขาในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะพบวาความสัมพันธ
ระหวางกลุมชาติพันธุตางๆ มีลักษณะเปนคู  เชน  คนล้ัวะ/คนเมือง  คนจีน/คนฉาน  คนกะเหร่ียง/ 

                                                 
21 C.F.( ed ), Ethnic change  Seattle:University of washington Press.1982  อางถึงในธีรยุทธ  ลาตีฟ. (2542).  

หนา 47-48. 
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คนพมา  เปนตน  ท้ังนี้เปนเพราะเกิดการพ่ึงพากันระหวางชาวเขาซ่ึงเจริญนอยกวา  กับคนพื้นราบ
ซ่ึงเจริญมากกวา  และสามารถผลิตส่ิงตาง ๆ ท่ีชาวเขาไมสามารถผลิตได 

เฟรดเดอริค  บารท ( 1982 )  เสนอวา  กลุมชาติพันธุท่ีตั้งรกรากในบริเวณเดียวกัน
จะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันในลักษณะแบงอาณาเขตกัน ในการศึกษาชาวเขาและคนพ้ืนราบ
บริเวณลุมน้ําสินธุในประเทศปากีสถาน  พบวา  ชาวเขาเผากูจาร  คนเผาโคหินถาน  จะอาศัยอยูบน
เขาในระดับความสูง  5000 – 15000  ฟุต  และคนพื้นท่ีราบ  เผาปาทาน  จะเปนผูท่ีมีสภาพความ
เปนอยูท่ีกาวหนามากท่ีสุด มีกองทัพ และมีความเจริญทางวัฒนธรรมสูง  มีขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีซับซอนและเปนกลุมท่ีมีอํานาจในลุมน้ํานั้นท้ังหมด  พวกปาทานจะยอมใหกูจารอยูบนยอดเขา 
ตราบเทาท่ีกลุมกูจารจะไมรบกวนตอเสถียรภาพของพวกปาทาน  ท้ัง  2  กลุมนี้อยูรวมกันอยางไมมี
ปญหา 

จากตัวอยางสามารถพิจารณาไดวา ความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุท่ีพอเขา
กันได  และสามารถอยูรวมกันอยางสันติมาเปนระยะเวลานาน  การศึกษากลุมชาติพันธุท่ีมีความ
ขัดแยงกันและจําเปนตองอยูใกลชิดกัน มีตัวอยางเชน  ปญหาของกลุมชาติท่ีนับถือศาสนาตางกัน  
ความขัดแยงจากความเช่ือของศาสนามากกวาความขัดแยงท่ีเกิดจากความแตกตางทางกลุมชาติพันธุ  
ปญหาระหวางคาทอลิกและโปรแตสแตนทในไอสแลนด  ปญหาระหวางยิวและมุสลิมใน
เลบานอน  เปนตน 
 2. กลุมชาติพันธุท่ีมีความสัมพันธแบบชนกลุมนอยชนกลุมใหญ 

ในกรณีท่ีกลุมชาติพันธุท่ีอยูใกลเคียงและเขากันไมไดนั้น  พบวาเปนเพราะ
วัฒนธรรมสองวัฒนธรรมเขากันไมได  วัตถุประสงคทางการเมืองไมตรงกันและตางกลุมตางก็ไม
ยอมรับซ่ึงกันและกัน  ความเขากันไมไดทําใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุมและจําเปนตองพิจารณา
โดยใชแนวคิดความขัดแยงในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ  โดยมองจาก
ความสัมพันธระหวางชนกลุมนอยและชนกลุมใหญ 
  ประเทศตางๆ ทุกประเทศมีกลุมชาติพันธุหลายกลุมอาศัยอยูภายในประเทศ กลุม
ชาติพันธุท่ีมีอํานาจในการปกครองประเทศคือ กลุมชาติพันธุท่ีเรียกวาเปนชนกลุมใหญ แตกลุม 
ชาติพันธุท่ีอาศัยในประเทศที่กลุมของตนไมไดทีอํานาจในการปกครองประเทศคือ ชนกลุมนอยใน
ประเทศไทยเราชนกลุมใหญคือ คนไทย  และคนกลุมนอยคือ คนจีน  คนญวน คนลาว คนเขมร 
ชาวเขาเผาตาง ๆ คนมาเลย  (คนมุสลิมในภาคใต) คนอินเดีย รวมท้ังฝร่ังจากประเทศตางๆ ดวย 

โดยกลุมท่ีมีชาติพันธุเดียวกันจะมีความรูสึกผูกพันและชวยเสริมสรางเอกลักษณ
ของบุคคลและของชาติพันธุ  และในขณะเดียวกันสามารถเราอารมณความรูสึกใหเกิดความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันได  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ถาผูท่ีอยูในกลุมชาติพันธุนับถือศาสนาเดียวกัน เฉกเชน
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กับการศึกษาคร้ังนี้ท่ีกลุมตัวอยางคือ ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนับถือศาสนา
อิสลามและมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน จึงทําใหมีความรูสึกถึงความเปนพวก
พองและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน    ซ่ึงมีผลตอการแสดงออกของทัศนคติและพฤติกรรมตอส่ิงตาง ๆ 
ท่ีเขามากระทบกับความเช่ือความศรัทธาของกลุมรวมกัน 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารมวลชน 
2.6 ส่ือมวลชน 
 ส่ือมวลชนท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก  ส่ือหนังสือพิมพ   ส่ือโทรทัศน และส่ือวิทยุ  
ซ่ึงส่ือมวลชนเหลานี้มีคุณสมบัติรวมกัน คือ สามารถสงสารไปยังผูรับสารไดคราวละมากๆ อยาง
รวดเร็ว เขาถึงมวลชนจํานวนมากไดในเวลาเดียวกันและเขาถึงผูรับสารไดหลายกลุมและผลของ
ส่ือมวลชนสามารถอธิบายตามทฤษฎีบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม (The cultural Norms Theory)22 
ดังตอไปนี้ 
 1. เนื้อหาจากส่ือมวลชน สามารถเปนแรงกระทบกันแบบแผนท่ีบุคคลปฏิบัติกันอยู
โดยสามารถทําใหบุคคลเช่ือวาส่ิงท่ีเขาปฏิบัติอยูนั้นเปนท่ียอมรับของสังคมเปนการย้ําหรือเสริม
ความรูความเขาใจเดิมท่ีมีอยูกอนแลวใหหนักแนนมากยิ่งข้ึน 
 2. ส่ือมวลชนสามารถสรางความเช่ือใหมๆ ใหกับบุคคลท่ีมีประสบการณเพียงผิวเผิน
ในเร่ืองนั้น 
 3. ส่ือมวลชนสามารถเปล่ียนแปลงบรรทัดฐาน และอาจเปล่ียนความประพฤติของ
บุคคล โดยส่ือมวลชนจะเปนผูท่ีแนะแนวทางสําหรับการกระทําท่ีสังคมยอมรับและใหการ
สนับสนุนโดยผานผูแสดงท่ีเขาช่ืนชอบตามรายการตางๆ  
 4. ส่ือมวลชนสามารถสรางบรรทัดฐานใหมใหกับบุคคลได ถาบรรทัดฐานนั้นไมขัด
กับบรรทัดฐานของสังคม แตส่ือมวลชนไมสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสําคัญท่ีเปนผลจาก
บรรทัดฐานของสถาบันท่ีมีมาชานานได ในทางตรงกันขาม ส่ือมวลชนกลับเปนแรงเสริมสถานภาพ
เดิมมากกวาท่ีจะสรางบรรทัดฐานใหม 
 
 

ส่ือหนังสือพิมพ23 
 หนังสือพิมพเปนส่ือทัศนท่ีทรงอิทธิพลตอสังคมมากท่ีสุด แมวาจะไมใชส่ือท่ีเกาแก
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับหนังสือ แตหนังสือพิมพก็เปนรูปแบบแรกของการส่ือสารท่ีไปยังมวลชน
                                                 

22 พัชนี  เชยจรรยา และคณะ.  (2538).  แนวคิดหลักนิเทศศาสตร.  หนา 165-166. 
 

23 ยุพา  สุภากุล.  (2540).  การส่ือสารมวลชน.  หนา 115. 
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ผูรับสาร (Mass audiences) โดยสวนใหญแลว บทบาทของหนังสือพิมพมักอยูในฐานะฝายคาน 
รัฐบาล เนื่องจากทําหนาท่ีแทนปากเสียงของประชาชน หนังสือพิมพจึงกลายเปนกิจกรรมหนึ่งของ
ระบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยท่ีดิ้นรน และผลักดันตัวเองใหมีอิสระท้ังในการนําเสนอ
ขาว ขอเท็จจริง สารสนเทศ และความคิดเห็น ภายใตภาระท่ีตองสนองความตองการของสังคม ตอง
มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาความคิด จิตใจของผูอานพรอมกันไป 
 คุณสมบัติของส่ือส่ิงพิมพ 
 1. การสงไปยังผูรับสารคราวละมาก ๆ   

การสงสารไปยังผูรับสารใชตัวอักษร ภาพและ สี  ทําใหผูรับสารมีความสามารถ
ในการอานเปนสําคัญ  ในการผลิตเพื่อใหผูรับสารอานงาย ดึงดูดความสนใจ จึงตองมีการออกแบบ
ตัวอักษร ขนาดอักษร การเวนชองไฟ ระยะหางตัวอักษร การใชขอความท่ีงายตอความเขาใจ การใช
สีสันประกอบ และคุณภาพกระดาษ  เพื่อดึงดูดความสนใจอาน ดังนั้นผูท่ีมีความรูนอยท่ีสุดท่ี
สามารถอานหนังสือออก ก็รับสารได 
 2. การหมุนเวียนขาวสาร 

ส่ือส่ิงพิมพเปนส่ือท่ีไมมีราคาสูงมากนัก คนท่ัวไปหาซ้ืออานไดและเปนเจาของ
ได จึงสามารถหยิบฉวยมาอานไดในทุกสถานท่ีทุกโอกาสและเวลาท่ีตองการ พรอมท้ังสามารถอาน
ซํ้าได 
 3. ผลสะทอนกลับของสาร 

ส่ือส่ิงพิมพเปดโอกาสใหผูรับสารหรือผูอานไดสงผลสะทอนกลับในรูปแบบของ
จดหมาย วิจารณจดหมายถึงบรรณาธิการบทความ 
 4. รายไดส่ือส่ิงพิมพ 

หนังสือพิมพและนิตยสาร มีรายไดหลักจากโฆษณา นอกจากนั้นมีรายไดจากการ
ขายปลีกและการเปนสมาชิก 
 5. ความยืดหยุนในการสงสาร 

ส่ือส่ิงพิมพมีขอจํากัดในพ้ืนท่ีแตสามารถมีความยืดหยุนในการสงเนื้อหาขาวสาร
ไดมากกวาส่ืออ่ืน ดวยการเพิ่มหนาพิเศษหรือใบแทรกเม่ือตองการ 
 6. การใหน้ําหนักความสําคัญของสาร 

ส่ือหนังสือพิมพสามารถเพ่ิมเนื้อหาขาวสาร และเสนอรายละเอียดไดเจาะลึกดี 
ในการศึกษาทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีตอการ

นําเสนอขาวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต ส่ือ
หนังสือพิมพ ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก   หนังสือพิมพไทยรัฐ   หนังสือพิมพ เดลินิวส  

DPU



 28 

หนังสือพิมพขาวสด  หนังสือพิมพคมชัดลึก  หนังสือพิมพมติชน  หนังสือพิมพผูจัดการ  โดยส่ือ
หนังสือพิมพท่ีกลาวมานั้นเปนหนังสือพิมพท่ีชาวไทยมุสลิมสวนใหญนิยมอานขาวสารเกี่ยวกับ
เหตุการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต 

 
ส่ือวิทยุ 24 
 การจัดสงวิทยุกระจายเสียงปจจุบันมีระบบ เอฟ.เอ็ม และ เอ.เอ็ม ดวยกําลังสงขนาด 
ตางกัน โดยมีหลายฝายเปนเจาของจึงทําใหไดคุณภาพเสียงท่ีตางกัน ประสิทธิภาพการแพร 
ครอบคลุมพื้นท่ีตางกัน สถานีวิทยุกระจายเสียงมีการแขงขันกันดานอุปกรณเทคนิคเพื่อเอาชนะ 
คูแขง สวนการแขงขันดานคุณภาพของรายการและประโยชนท่ีผูฟงจะไดรับยังมีอยูนอยมาก  
 การจัดต้ังวิทยุกระจายเสียงนั้น การที่จะใหคุมคาการลงทุนก็ยอมหวังผลใหเขาถึงผูฟง
จํานวนมาก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบการสงวิทยุกระจายเสียง  วัตถุประสงคของสถานี ตลาด และรูป  
 แบบของรายการ  เชน สถานีวิทยุเพื่อการคา มุงเพื่อผูบริโภค ( ผูฟงจํานวนมาก )  ท่ีมี
โอกาสและมีกําลังซ้ือสินคาได สถานีวิทยุก็จะมีรายไดจากคาโฆษณา  เปนตน 
 วิทยุกระจายเสียงมีคุณสมบัติแตกตางจากวิทยุโทรทัศน งานวิทยุกระจายเสียงตองมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคมาก  เนื่องจากวิทยุกระจายเสียงมีมิติของเสียงเพียงอยางเดียว เสียงทําให 
ผูฟงสรางภาพจากจินตนาการข้ึนในใจ  วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือของจิตใจชนิดหนึ่ง  ซ่ึงเปนส่ือท่ีใช
ประสาทความรูสึก ท่ีชวยทําใหสมองไดสรางสรรคภาพ การเขียนบทวิทยุจึงชวยพัฒนาและขยาย
ภาพในสมองคนฟง   
 

 คุณสมบัติของวิทยุกระจายเสียง 
 1. กระจายเสียงโดยไมตองใชเสียง 
  การกระจายเสียงโดยไมตองใชสาย โดยกระจายเสียงผานคล่ืนอากาศ  ทําใหส่ือ
วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือท่ีแตกตางจากส่ืออ่ืน ๆ ทําใหสามารถเขาถึงประชาชนจํานวนมาก 
 2. สามารถเขาถึงผูฟงหลากหลายกลุม 
  ความสามารถเขาถึงผูฟงหลากหลายกลุมนี้ เนื่องจากคุณลักษณะประการแรกของ
วิทยุกระจายเสียง คือ ผูฟงไมตองเตรียมตัวใด ในการรับสาร เพียงความสามารถในการฟง ไม
จําเปนตองอานหนังสือออก ไมตองซ้ือต๋ัวไปฟง  ไมตองแตงตัวออกนอกบาน 
 3. ความตอเนื่อง 

คุณลักษณะกระจายเสียงท่ีสําคัญ คือ หากไมปดเครื่องรับวิทยุ ผูฟงสามารถฟงได
ตลอดเวลาตอเน่ือง  ตั้งแตเร่ิมกระจายเสียงจนกระท่ังปดรายการ  
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 4. ความจริง 
คุณสมบัติกระจายเสียงท่ีสําคัญ คือ ความสามารถในการกระจายเสียงเหตุการณ

จริงตางๆ เสนอแกผูฟงทันที เชน ผูฟงสถานีวิทยุแหงประเทศไทยสามารถรับฟงบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ในสนามกีฬาเอเช่ียนเกมสไดทันที  เปนตน 
 5. ผลกระทบทางสังคม 

การเขาถึงประชาชนตลอดเวลาท้ังทางดายกายภาพ และดานจิตใจ จึงสามารถ 
กอใหเกิดผลกระทบทางสังคมในวงกวาง ข้ึนอยูกับผูรับผิดชอบดําเนินงานของสถานีวิทยุวา จะจัด
รายการใหทําหนาท่ีในดานใดมากนอยเพียงไรในจํานวน  4  หนาท่ีหลัก  ไดแก 

- ขาว 
- ความรู 
- บันเทิง 
- การโฆษณาสินคาและบริการ 
ดังนั้น วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือเดียวท่ีสามารถไปไดไกล ประหยัดคาใชจายในการ

จัดรายการ แตใหผลในการจูงใจและเปล่ียนทัศนคติไดดีท่ีสุดเพราะวิทยุกระจายเสียง สามารถจะทํา
ใหผูฟงเกิดอารมณคลอยตามไปขณะท่ีฟง เกิดแนวคิดท่ีผูฟงจินตนาการข้ึนเองโดยอิสระ การใช
วิทยุกระจายเสียงเพื่อผลทางจิตวิทยานับวาไดผลดีกวาส่ือชนิดอ่ืน ๆ  

ในการศึกษาทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีตอการ
นําเสนอขาวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต คร้ังนี้
ส่ือวิทยุท่ีกลาวถึงคือ  สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ  วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เนื่องจาก
ใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตมีสถานีวิทยุใหเลือกเปดรับขาวสารคอนขางนอย โดยสวนใหญมี
ภาครัฐเปนเจาของหรือใหเอกชนเชาเวลาเพื่อออกอากาศ  ทําใหภาครัฐผูกขาดการบริการดาน
ขาวสาร ความรู แกประชาชนท่ัวประเทศ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเร่ืองท่ีมีความสําคัญระดับชาติ ท้ังใน
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม  โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความเขาใจ 
ทัศนคติ จิตสํานึกท่ีดี ความสามัคคี ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวของคนในชาติเพื่อธํารงไวซ่ึงสถาบัน
ช า ติ  ศ า ส น า  พ ร ะ 
มหากษัตริย 
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ส่ือโทรทัศนทัศน25 
 ในบรรดาส่ือมวลชนท้ังหลายนั้น โทรทัศนเปนส่ือมวลชนอันทรงพลังยิ่งเพราะเหตุวา
โทรทัศนไดเขาสูจิตใจของมนุษยโดยทาง อายตนะ 3 กลาวคือ  เขาทางตา โดยเราไดมองภาพท่ี
เคล่ือนไหว ไดมองภาพท่ีแทจริง  เขาทางหู  ซ่ึงเราไดยินเสียงจากเหตุการณนั้น  ในการบันทึกเสียง
ออกมา  เม่ือไดฟงคําบรรยายภาพแลวในท่ีสุดก็จะเกิดมโนภาพข้ึนทําใหเขาไปในส่ิงตางๆ ท่ีออกมา
ทางโทรทัศน   
 โทรทัศนเขามามีบทบาทตอชีวิตความเปนอยูของคนไทยในปจจุบันเปนอยางมาก  
เพราะนอกจากจะเปนแหลงความรูและความบันเทิงประเภทตางๆ ท่ีเสนอถึงบาน แลวยังเปนส่ือ 
เผยแพรขาวสารโฆษณาสินคาตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลอยางยิ่ง 
 โทรทัศนเปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพดีอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะไดรับฟง
เสียงแลว  ยังสามารถมองเห็นภาพจริงไดอีก  การใชโทรทัศนจึงนับวันแตจะเพิ่มข้ึน 
 คุณสมบัติของส่ือโทรทัศน 
 1. สามารถสงสารไปยังผูรับสารจํานวนมาก 

วิทยุโทรทัศนมีสวนประกอบท่ีสําคัญคือ ใชเสียงพูด ดนตรี ภาพ สี และการ 
เคล่ือนไหว ซ่ึงเปนการรวมเอาคุณสมบัติของวิทยุกระจายเสียง (ใชเสียง) หนังสือพิมพ (ใชภาพ) 
และภาพยนต (การเคล่ือนไหว) และเพ่ิมเติมเสียงสันใหนาสนใจ สถานีโทรทัศนสามารถสง 
กระจายเสียงครอบคลุมพื้นท่ีไดกวางขวาง ดังนั้น จึงมีผูรับสารจํานวนมากกระจายอยูในรัศมีการสง
วิทยุโทรทัศนนั้น 
 2. การหมุนเวียนขาวสาร 
  วิทยุโทรทัศนมีคุณสมบัติเดน มีความรวดเร็วในการสงสาร–รับสาร ไดทันที มี
ความตองการของฝายตรงขาม  เชน การถายทอดสดรายการตาง ๆ ผูรับสารมีสวนรวมในเหตุการณ
เดียวกันและเวลาเดียวกัน  
 3. ผลสะทอนกลับของสาร 
  วิทยุโทรทัศนไดรับผลสะทอนกลับจากผูรับสารหรือประชาชนในลักษณะท่ีเปน
คําพูด วิจารณทางโทรทัศน จากบทวิจารณคําติชมจากส่ือส่ิงพิมพและส่ืออ่ืนๆ จากผูอุปถัมภรายการ 
นอกจากนั้นยังไดรับผลสะทอนกลับท่ีไมเปนคําพูดเปนจํานวนมากจากจํานวนเพิ่มหรือลดลดของ
โฆษณา 
 4. การใหน้ําหนักความสําคัญของสาร 
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  วิทยุโทรทัศนสามารถเนนการทําหนาท่ีในการนําเสนอขาวและใหความบันเทิงแก
ผูรับสาร  แตก็มีแนวโนมท่ีสามารถเสนอเน้ือหาในการตีความ อธิบายรายละเอียดไดมากข้ึน 
 5. รายได 
  วิทยุโทรทัศนมีรายไดสวนใหญมาจากโฆษณา และเปนส่ือหลักในการโฆษณาท่ี
บริษัทโฆษณาใชกันมาก เพราะชาวบานซ้ือความบันเทิงไดในราคาท่ีถูก 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ส่ือโทรทัศนไดรับความนิยมจากชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใตในการเปดรับขาวสารความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึ 
ไดแก  สถานีโทรทัศนชอง  3 , 5 , 7 , 9 , 11  และไอทีวี 
 
ทฤษฎีนายประตูขาวสาร  (  GateKeeper ) 
 นักวิชาการไดใหนิยามความหมายของ  “นายประตูขาวสาร”  ดังนี้ 
 ชแรมม26 (Schramm)  กลาววา  GateKeeper  เปนผูท่ีมีสิทธิในการเปดเผยหรือปดบัง
ขาวสารที่จะสงไปยังประชาชนเปนเสมือนนายทวารของการรับขาวสารของประชาชน 
 ไวท27 (White, D.M) กลาววา นายประตูขาวสาร คือ บุคคลท่ีทําหนาท่ีในการ 
กล่ันกรองเลือกสรรขาวสารเพื่อนําเสนอไปยังประชาชน  ผูท่ีกล่ันกรองจึงอยูในฐานะท่ีจะควบคุม
ขาวสารตางๆ ท่ีจะผานไปยังประชาชนท่ัวไป  โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกและเรียบเรียงขาวสาร
ตลอดจนกําหนดเวลา  และจัดลําดับของขาวสารนั้นๆ 
 Kert  Kewin28  กลาววา  นายประตูขาวสาร  คือ  บุคคลหรือกลุมคนซ่ึงมีอํานาจในการ
ตัดสินวาขาวสารหนึ่ง ๆ ควรปลอยผานหรือระงับเอาไว  ดังนั้นความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานของ
นายประตูขาวสารจะเทากับทําใหเกิดความเขาใจ ในปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการตัดสินใจของนาย
ประตูขาวสารดวย  โดย  Kert  Kewin  ตั้งขอสังเกตวาขาวสารมักไหลผานชองทางตางๆ ซ่ึงนาย
ประตูขาวสารจะเปนผูท่ีวินิจฉัยวาจะยอมใหขาวสารใดบางท่ีผานไปได   
 นอกจากนี้ในสังคมปจจุบันการแสดงบทบาทหนาท่ี และความสําคัญของส่ือมวลชนมี
มากข้ึนโดยเฉพาะหนาท่ีในการตรวจสอบ และการเฝาสังเกตความเปนไปของสภาพแวดลอม  
ดังนั้นความสําคัญของนายประตูขาวสารก็ยอมมีความสําคัญมากยิ่งข้ึนเชนกัน เพราะเปนผูท่ีควบคุม
การไหลของขาวสาร  ท้ังชองทางการส่ือสารท่ีไมเปนทางการและเปนทางการ  สําหรับชองทางการ
ส่ือสารท่ีไมเปนทางการ  นายประตูขาวสารคือ  ศูนยรวมของขาวลือและบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ

                                                 
26 Schramm.  อางถึงใน  พัชนี  เชยจรรยาและคณะ.  (2538).  แนวคิดหลักนิเทศศาสตร.  หนา 153 –155. 
 

27 White , D.M.  แหลงเดิม. 
 

28 Kert  Kewin.  แหลงเดิม. 
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สรางเครือขายการสื่อสารในสังคม  ในชองทางการส่ือสารอยางเปนทางการ  นายประตูขาวสาร ก็
คือ บรรดานักขาว  บรรณาธิการ  ท้ังหนังสือพิมพ  วิทยุ  และโทรทัศน  ซ่ึงทําหนาท่ีในการ
ตรวจสอบ  คัดเลือก  เรียบเรียงขาวสาร เพ่ือสนองใหประชาชนรับรู  ท้ังบรรณาธิการ หรือ นักขาว
จึงอยูในฐานะท่ีจะควบคุม  ขาวสารตางๆ ท่ีจะผานมายังประชาชน โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกเรียบ
เรียงขาว ตลอดจน การตกแตง การจัดหนาหนังสือพิมพ รวมท้ังการกําหนดขาวสารและลําดับ
ความสําคัญของขาวสารดวย 
 การวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหพฤติกรรมของ  “นายประตูขาวสาร”  สวนมากเนน
ท่ีการคัดเลือกตัดตอนขาวสาร ผลการวิจัยท่ีสําคัญหลายงาน พบวา บรรณาธิการหรือ นักขาว 
ท่ัวไปเลือกเสนอขาวสารโดยไมคํานึงถึงประชาชนผูรับสารเทาไรนัก แมวาจะตระหนักถึงความ
ตองการและความสนใจของผูอานหรือผูฟงบาง  แตก็ยังมีความคลาดเคล่ือนอยูมาก  การเลือกเสนอ
ขาวสารทางหนาหนังสือพิมพ  วิทยุ หรือ โทรทัศน  จะข้ึนอยูกับการตัดสินใจของบรรณาธิการและ
นักขาววาขาวสารนั้นเหมาะสมเพียงใด  และจะเปนท่ีสนใจของประชาชนหรือไม  ซ่ึงแทจริงแลว
ขาวสารที่ประชาชนตองการหรือสนใจจริงนั้น  อาจไมมีโอกาสปรากฏหนาหนังสือพิมพ วิทยุ หรือ 
โทรทัศนเลยก็ได  จึงมักมีการกลาววา  “ขาว” คือ ส่ิงท่ีบรรณาธิการหรือนักขาวสรางข้ึนเพื่อเผยแพร
ทางส่ือสารมวลชน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ท่ีการนําเสนอขาวสารเหตุการณความไม
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดผานการคัดเลือก  กล่ันกรอง ตกแตง ใหเปนไปตามความ
ตองการของส่ือมวลชนกอนนําเสนอสูประชาชน 
 
ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร  (  Agenda – Setting )    
 ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสารของส่ือมวลชน เนนเกี่ยวกับบทบาทของส่ือมวลชนใน
การนําเสนอเร่ืองราวตางๆ แกประชาชน  Maxwell McCombs and Donald L. Shaw29  กลาววา 
ส่ือมวลชนมักนําเสนอประเด็นปญหาบางอยางละเลยปญหาอ่ืน ๆ ซ่ึงสงผลตอมติมหาชน  ทําให
ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ท่ีส่ือมวลชนกลาวถึง  รวมท้ังระดับความสําคัญตามท่ีส่ือ 
มวลชนไดใหแกประเด็นตางๆ เหลานั้นดวย  ซ่ึง เบอรนารด โคเฮน  ไดกลาววา ส่ือมวลชนอาจ 
เบ่ียงเบนความสนใจของผูรับสารได โดยการบอกกับผูอานวาอะไรควรเปนเร่ืองท่ีใหความสําคัญ 
ดังแบบจําลองของ เดนิส  แม็คเควล  และ สเวน วินดาหล  (Mcquail, D and Windahl, S ,1981)  ซ่ึง
ไดสรุปแนวคิดการกําหนดวาระขาวสาร ดังนี้ 
 

                                                 
29 Maxwell McCombs and Donald L. Shaw. อางถึงใน พัชนี เชยจรรยาและคณะ. (2538). แนวคิดหลัก 

นิเทศศาสตร.  หนา  168 –170. 
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ประเด็นปญหา การใหความสนใจของส่ือมวลชนท่ีแตกตาง การรับรูของสาธารณชนท่ีตามมา 

 ตอประเด็นปญหาตางๆ เหลานั้น 

 
X1           1 
 
X2           2 
         
X3           3 
 
X4           4 
            
X5           5 
 
X6           6 
 

แบบจําลองแสดงการจัดระเบียบวาระขาวสาร 
 
 แบบจําลอง X   ทางซายมือ คือ ประเด็นปญหาหรือหัวขอตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ี 
ส่ือมวลชนหยิบยกมานําเสนอใหแกสาธารณชนทราบ การเนนการนําเสนอเร่ืองเหลานี้โดยส่ือ 
มวลชนมากนอยตางกัน (แสดงโดยรูปแทงแนวนอน)  ผลที่ตามมาคือ  ทําใหสาธารณชนรับรูใน
ประเด็นหรือหัวขอตางๆ เหลานั้นไมเหมือนกันมากนอยดวย  (ขนาดของ X ทางขวามือแสดงระดับ
ความสําคัญท่ีพิจารณาโดยสาธารณชน)  ตามรูปแบจําลองจะเห็นวา  X1  X4  และ  X6  ไดรับความ
สนใจในการเสนอจากส่ือมวลชนมาก  ก็ไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญมาก  สวนประเด็นอ่ืนๆ 
(X2  X3 และ  X5)  ก็มีความสําคัญรองลงมาในสายตาประชาชน  ส่ือมวลชนตามแนวคิดการจัด
ระเบียบวาระขาวสาร  ทําหนาท่ีเปนผูเสนอวาระปญหาหรือหัวขอตางๆ ในสังคมลักษณะขาวและ
บทความคิดเห็นใหประชาชนไดพิจารณาวา อะไรเปนเร่ืองท่ีจะนํามาคิดพิจารณาหรือสนทนา 
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ถกเถียงกัน  ลักษณะของผลการส่ือสารมวลชนตามแนวคิดนี้  แสดงใหเห็นวาส่ือมวลชนโดยตรงกับ
ผูรับสารแตเปนผลระยะยาว  นอกจากนี้ยังเปนผลในดานความรู  ความเขาใจหรือความคิดเห็น 
รวมถึงพฤติกรรม 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดประเด็นขาวสาร มีสมมติฐานช้ีใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางส่ือมวลชนเลือกประเด็น หรือหัวขอในการรายงานขาวสารเกี่ยวกับการรับรู และการ
ตระหนักถึงสาระสําคัญของประเด็นหรือปญหานั้นมากข้ึนตามไปดวย 
 อยางไรก็ตาม  แนวคิดในเร่ืองการจัดวาระนี้ไมไดข้ึนอยูกับการจัดวาระของสื่อมวลชน
แตฝายเดียว  แตข้ึนอยูกับผูรับสารดวย  โดยเฉพาะภูมิหลังของผูรับสาร  ความรูความสนใจตอขาง
ประเภทนั้น  หากผูรับสารมีความสนใจขาวประเภทนั้นอยูกอนแลว  การจัดวาระของส่ือมวลชน 
ก็จะไดผลยิ่งข้ึน  และผูรับสารอาจเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในภายหลัง   
 ดังนั้นอิทธิพลของการจัดวาระของส่ือมวลชนข้ึนอยูกับ 1)  ความสําคัญของเหตุการณ
หรือคุณคาขาว 2) จํานวนผูรับสารซ่ึงไดติดตามขาวสารจากการจัดวาระสารหรืออาจกลาวไดวาเปน  
ประสิทธิพล ของการจัดวาระสาร 3) อายุของขาวในการจัดวาระสารนับแตเกิดขาวนั้น  หรือ อาจ
กลาวไดวาเปนประสิทธิภาพของการจัดวาระสาร 
 
2.7  ส่ือมวลชนกับการสรางความเปนจริงในสังคม 
 จากแนวคิดเดิมท่ีเคยเปนท่ียอมรับกันวา ส่ือมวลชนมีหนาท่ีสะทอนส่ิงท่ีเปนอยูใน
สังคมใหคนในสังคมไดรับรูรวมกัน  หากสภาพสังคมเปนอยางไร  หนาท่ีของส่ือท่ีดีเปนกระจกเงา
เพื่อสะทอนภาพนั้นๆ  ออกมาอยางเที่ยงตรงไมบิดเบือน ท้ังนี้  ดวยปรัชญาและหนาท่ีของส่ือ 
มวลชนเอง  ในฐานะส่ือกลางระหวางสมาชิกในสังคม  (ผูรับสาร) กับโลกแหงความเปนจริง  โดย
ทําหนาท่ีในดานการผลิตและแพรกระจาย  “สาร” 
 ทั้งนี้  “สาร”  ตามความหมายของส่ือมวลชน  ก็คือเหตุการณเร่ืองราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม ในโลกแหงความเปนจริง  และส่ือมวลชนไดนําเสนอในรูปแบบตางๆ ตามลักษณะของ
ส่ือมวลชนแตละประเภท   
 ขวัญเรือน  กิติวัฒน (2530 : 48)  นักวิชาการดานส่ือสารมวลชน ไดกลาววา  “สาร”  
ทางส่ือมวลชน  หมายถึง  ชุดแหงสัญลักษณท่ีมีความหมายอางอิงถึงโลกของประสบการณ หรือ 
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ตัวแทนของสรรพส่ิงหรือสถานการณความจริงของโลกกายภาพและโลกทาง
สังคมท่ีแวดลอมตัวเรา  ดังนั้นสารของส่ือมวลชนจึงมีอิทธิพลตอการเรียนรู  และการสรางความเช่ือ
เกี่ยวกับสภาพความเปนจริงทางสังคมใหเกิดข้ึนกับคนเรา 
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 โดยส่ือมวลชนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสราง การขยาย และตอกย้ําความหมายท่ี
มนุษยเปนผูกําหนดใหสรรพส่ิงและสถานการณรอบตัว ท้ังนี้ดวยโลกอันกวางใหญไพศาลนั้น  
สรรพส่ิงและสภาวะการณตางๆ ในสังคม บางคร้ังอยูนอกเหนือขอบเขตแหงการรับรูและการสัมผัส
โดยตรงของคนเรา 
 ดังท่ีกาญจนา  แกวเทพ (2534 : 117) ไดกลาววา  คนเราไมไดรับรูโลกแหงความเปน
จริงดวยตนเองและโดยตรงเสมอไป  แตสวนใหญเปนการรับรูโดยผานตัวกลางอื่น ๆ ในสังคม
โดยเฉพาะในสังคมสมัยใหมนี้  ตัวกลางที่สําคัญก็คือส่ือมวลชนนั่นเอง 
 กลาวคือ ส่ือมวลชนจะทําหนาท่ีเช่ือมระหวางผูอานกับโลกความเปนจริง โดยอาศัย
กระบวนการทางส่ือมวลชน ไมวาจะเปนวิทยุ หนังสือพิมพ หรือโทรทัศน  ท่ีจะทําหนาท่ีนํา
เร่ืองราวในโลกแหงความเปนจริง  ในท่ีตางๆ ท่ีคนเรามิไดรับรูหรือมีสวนรวมโดยตรงไมวาจะเปน
เร่ืองการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การตางประเทศ เปนตน  กลาวไดวา
ส่ือมวลชนเปนประสบการณทางออมของเรา ท่ีทําใหคนเราไดเรียนรูเร่ืองราวตางๆ ส่ือมวลชนจึง
เปรียบเสมือนหนาตางท่ีเปดไปสูโลกกวาง  ทําใหคนเราไดรับรูเห็นเร่ืองราวตาง ๆ ท้ังในสังคม
ภายในที่เราเปนสมาชิกอยู และสังคมภายนอกท่ีเราไมไดเปนสมาชิกส่ือมวลชนจึงมีอิทธิพลตอการ
เรียนรู  และสรางความเช่ือเกี่ยวกับสภาพความเปนจริงทางสังคมใหเกิดกับเรา ท้ังนี้เพราะเร่ืองราว
เ ห ตุ ก า ร ณ 
ตางๆ  ความเปนจริงของสังคมท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตองผานการตีความ  และคัดเลือกจากส่ือมวลชน 
 
การอธิบายแบบทฤษฎีส่ือมวลชน 
 1. หากนําแนวคิดเร่ืองการสรางความหมายทางสังคมมาอธิบายดานส่ือสารมวลชน  
อาจอธิบายไดวา  การสรางความหมายน้ันเปนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวอยางหนึ่ง 
 
Source  Content 1 st Effect 2nd  Effect 3rd  Effect 
 

 
 
 
 
 
 

สื่อม
วลช
น
โดย
ทั่วๆ 
ไป 

ขาวสาร
ที่มี
โครงส
ราง
แนนอ
นและมี
ระบบ 

ผลลัพธขั้นที่ 1  
* สรางคลัง  
ความรู 

* สราง 
 ทัศนคติ 
* สราง 
 คานิยม 

ผลลัพธขั้นที่ 2 
* มีปฏิกิริยา
ตางๆ กัน 

ผลลัพธขั้นที่ 3 
* สรางโลกทาง
สังคมแหง
ความเปนจริง 

* แพรกระจาย
ความรู 
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 ภาพที่แสดงขางบนนี้  แสดงใหเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยางหลายๆ ช้ัน  ท้ัง
ผลกระทบระยะส้ัน (ข้ันแรก) ระยะกลาง  (ข้ันท่ี 2) และระยะยาว (ข้ันท่ี 3)  เชน  หลังจากรับ
ขาวสารไปแลว ผลกระทบระยะแรกก็คือ  การเก็บขอมูลเขาสูคลังความรู สรางทัศนคติ  และคานิยม
ตางๆ หลังจากนั้นก็เปนข้ันตอนท่ีมีปฎิกิริยาตอบสนอง และเม่ือเวลาคอยๆ ผานไป ขอมูลขาวสารท่ี
สะสมกันมากๆ เขาก็ถูกจัดระบบ  และหอหุมผูรับสารกลายเปนโลกแหงความเปนจริงท่ีถูกสราง
ข้ันตอนตามเนื้อหาทฤษฎีท่ีไดกลาวมาขางตน 
 2. จากแผนภาพขางตนนี้ จึงอาจสรุปเอกลักษณสําคัญของคําอธิบายเร่ืองผลกระทบ
ของส่ือมวลชนจากมุมมองของนักวัฒนธรรมศึกษาไดวา  ความคิดเห็นของนักทฤษฎีเหลานี้  ไมได
หมกมุนอยูกับคําถามท่ีวาส่ือมวลชนจะมีพลังอํานาจมากนอยเพียงใด  หากทวากลับสนใจท่ีจะตอบ
วา  ทุกคร้ังท่ีส่ือมวลชนเผยแพรผลงานของตน  ก็จะสรางผลกระทบไดในหลายๆ  ระลอก  (อาจจะ
กระทบฝงอยางแรงหรือแผวเบาก็แลวแต)  คือ มีผลในหลายระยะท้ังส้ินกลางและระยะยาว  และ
สวนท่ีนักวัฒนธรรมศึกษาใหความสนใจมากท่ีสุดคือ ผลระยะยาวท่ีเกิดข้ึนจากการส่ังสมและ
ตกตะกอนทีละนอยจนกระท่ังแข็งตัวกลายเปนผลึกทางวัฒนธรรมของผูคน 
 ดังนั้น เม่ือเวลาที่ผูรับสารดูโทรทัศนแตละช่ัวโมง แตละวัน พวกเขาจึงไมเพียงจะ
ไดรับสารสนเทศ เทานั้น แตทวาพวกเขายังคอยๆ เก็บสะสมภาพตอของชีวิตแบบตางๆ และไดรับ
แบบจําลองของพฤติกรรมแบบตางๆ กอนท่ีจะไดมีโอกาสไปสัมผัสกับประสบการณนั้นอยางจริงๆ  
 จากแนวคิดดังกลาว  กอใหเกิดการศึกษาวิจัยดานส่ือมวลชนท้ังการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อ
ตรวจหาวา มีภาพของโลก ภาพของชีวิต และแบบอยางพฤติกรรมอะไรบางบรรจุอยูภายใน รวมท้ัง
การศึกษาฝายรูรับสารวาไดบทเรียนอะไรบางจากส่ือมวลชน มีงานวิจัยหลายชิ้นพบวา  เด็กๆ ได 
บทเรียนเกี่ยวกับชีวิต  จากการเปดรับส่ือมวลชน  (ในสังคมไทยมีกานศึกษาวิจัยเร่ืองเกี่ยวกับการ
เรียนรูจริยธรรมมากเปนพิเศษ) และเด็กๆ ไดนํามาเช่ือมโยงกับชีวิตจริงของตนเองอยางไร 
 สวนผลจากการวิเคราะหเนื้อหา ก็พบอยูเสมอวา ส่ือมวลชนไดนําเสนอภาพชีวิตและ
ภาพของโลกท่ีสามารถหลอหลอมความคาดหวัง (เด็กๆ จากชนบทคาดหวังจะเขามาหางานทําท่ี 
สุขสบายกวา และไดเงินใชเปนประจํากวาการทํานาทําไร) และเปนแรงบันดาลใจ (เม่ือสมรักษ  
คําสิงห ชกมวยชนะไดเหรียญทองโอลิมปก ประกายแหงความหวังของเด็กหนุมอีสานก็รุงโรจน
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ข้ึนมาทันที) การหลอหลอมดังกลาวครอบคลุมเกือบจะทุกมิติของชีวิตไมวาจะเปนเร่ืองอาชีพ เพศ 
ทัศนะทางการเมือง  (ในรายการสนทนาทางโทรทัศนชวยวัยเด็ก พิธีกรไดใหเด็กแสดงความคิดเห็น
วาอยากจะเปนนายกรัฐมนตรีเมืองไทยหรือไม ผลปรากฏวา เด็กทุกคนพากันตอบปฏิเสธกันเปน
แถว)  และอ่ืนๆ ท่ีเปนวัฒนธรรมของสังคม 

 
 3. จากแนวคิดท่ีเช่ือวา  ในสังคมยุคปจจุบันนี้ ส่ือมวลชนเปนสถาบันที่สําคัญท่ีจัดวาง
รูปความเปนจริงของสังคมรอบๆ ตัวเรา  ทําใหมีการศึกษาวา  เนื้อหาของส่ือมวลชนจะมีลักษณะ 
เห็นดวยกับระเบียบสังคมท่ีมีอยู  หรือ มีลักษณะ  ชวนใหตอตานสังคม  ผลจากการวิเคราะหทุกคร้ัง
จะพบอยูเสมอวา  โดยสวนใหญแลว ส่ือจะนําเสนอเนื้อหาท่ีเห็นดวยมากกวาตอตานสังคม  เพื่อ
สรางความเปนจริงวา ถึงจะมีขอบกพรองหรือปญหาอะไร  แตสังคมนี้ก็ยังพอรับได  นี่คือคําอธิบาย
ท่ีวาเพราะเหตุใดสังคมของเราจึงดํารงอยูไดอยางตอเนื่อง   
 4. ผลจากการวิเคราะหเนื้อหาของส่ือมวลชน เชน การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพ 
มักจะพบวา  เนื้อหาท่ีถูกสรางคลังแหงความรูของคนในสังคมน้ันมักจะมีลักษณะคลายคลึงกันเร่ิม
ตั้งแตเร่ืองท่ีจะนําเสนอมักจะเปนเร่ืองเดียวกัน ใชแหลงขาวเดียวกัน  เนื้อหาขาวท่ีรายงานก็คลายๆ 
กัน รวมท้ังวิธีการใหขอสรุปก็ยังคลายคลึงกันอีกดวย  ลักษณะเชนนี้  ทําใหเกิดแบบแผนท่ีเปนไป
ไดในแนวทางเดียวกันหมด  ท่ีเรียกวา มีอคติเชิงโครงสราง  เม่ือวิเคราะหลงไปหาถึงปจจัยท่ีทําให
การสรางคลังแหงความรูมีอคติเชิงโครงสรางดังกลาวจะพบวามีปจจัยหลายประการ เชน 

* แนวโนมขององคกรเอง (Organization Tendency) วิธีการจัดต้ังองคกร 
โครงสรางองคกร ระบบการแบงงานกันทําขององคกรส่ือท่ีมีแบบแผนหลักท่ีคลายๆ กัน ดังนั้น
กระบวนการทํางานและผลงานท่ีออกมาจึงคลายกัน 

* การฝกฝนทางวิชาชีพ (Occopational Practice)  เนื่องจากนักส่ือสารมวลชน
มักจะไดรับการฝกฝนทักษะมาจากสถาบันเดียวกันหรือสถาบันประเภทเดียวกัน  และเม่ือมา
ปฏิบัติงานจริงก็ไดรับการฝกฝนใหปฏิบัติงานดวยระบบที่คลายๆ กัน เชน  สําหรับนักการเมืองจะมี
วิธีการ สัมภาษณอยางไร เปนตน  เม่ือไปในงานสัมมนาควรจะถายภาพใคร จะมีวิธีการเขียนขาว
อยางไร  เปนตน ผลจากการผานการฝกฝนทางวิชาชีพท่ีคลายคลึงกัน ทําใหผลงานท่ีออกมาไม
แตกตางกันในองคประกอบใหญๆ 

* การยึดถือคานิยม กรอบความคิด และรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากในการ
ปฏิบัติงานส่ือสารมวลชน  ซ่ึงถือวาเปนวิชาชีพท่ีมีลักษณะลงตัวอยางหนึ่ง  ดังนั้นจึงไดมีการสลัก
บรรดาคานิยม กรอบความคิด และรูปแบบท่ีแนนอนเอาไว  เชน การทําขาวจําเปนตองมีเกณฑท่ี
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แนนอนเร่ือง คุณคาของขาว  เร่ืองความเปนกลาง  รูปแบบรายการเกมโชวตองมีพิธีกร  มีการ
แขงขัน มีของรางวัล เปนตน 

* ขีดจํากัดดานเทคโนโลยี (Technological Iimitations)  ระบบขีดความสามารถ
ของเคร่ืองมือและขอจํากัดดานเทคนิคก็ทําใหทุกองคกรท่ีใชเคร่ืองมือในระบบเดียวกัน ผลิตงาน
ออกมาไดในระบบเดียวใกลเคียงกัน 

 
 จากแนวคิดเร่ืองส่ือมวลชนกับการสรางความเปนจริงทางสังคมดังท่ีกลาวมาน้ี สามารถ
นํามาอธิบายไดวา  เนื้อหาขาวและภาพขาวเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณการกอความไมสงบ
ใน  3  จังหวัดชายแดนใต โดยเฉพาะมุมมองที่มีตอชาวไทยมุสลิมท่ีปรากฏในส่ือมวลชน ไมได
ถูกตองกับความเปนจริงเสมอไป อาจไมเปนความจริงเลย หรือเปนความจริงเพียงบางสวนเทานั้น  
กลาวคือ  ส่ือมวลชนสามารถเปล่ียนบทบาทจากการรวบรวมขาวมาเปนผูสรางขาว  แมวาการเกิด
เหตุการณตางๆ ในโลกจะเปนเร่ืองท่ีเปนไปโดยธรรมชาติ  แตทวาวิธีการเลือกเฉพาะเหตุการณบาง
เหตุการณ วิธีการบอกเลา การนําเสนอ  นั้นมิใชเร่ืองท่ีเปนไปเองตามธรรมชาติ  รวมท้ังยังมีปจจัย
ตางๆ มาเก่ียวของในกระบวนการนําเสนอของส่ือมวลชนในฐานะ “นายประตูขาวสาร” (Gate 
Keepper)  ผูทําหนาท่ีเลือกสรร เหตุการณ เร่ืองราวตางๆ มานําเสนอตอผูรับนั่นเอง 
 
2.8 ชาวมุสลิมกับการสะทอนโดยส่ือมวลชน 
 นักวิชาการ  ส่ือมวลชน  ตลอดจนชาวมุสลิมนั้น มักคิดอยูเสมอวา อคติตอชาวมุสลิม
ยังคงมีอยูจํานวนมากในการรายงานขาว และส่ือสารทางการคาในปจจุบันไมวาจะเปนในรูปแบบ
ของภาพยนต  นิตยสาร นวนิยาย  หรือ  หนังสือพิมพ  ท่ีมักถูกแสดงภาพออกไปเหมือนกับเปนคน
คล่ังศาสนาและมีอยูบอยๆ ท่ีเปนผูกอการรายเลยท่ีเดียว และการแสดงภาพออกไปอยางผิดๆ อยาง
จงใจนี้ สวนใหญจะเปนรากเหงาทางประวัติศาสตรอยูไมนอย  
 จรัญ มะลูลีม (2541 : 14) นักวิชาการและนักส่ือสารมวลชนผูท่ีคลุกคลีอยูกับงานดาน
ขาวสารโลกของมุสลิม  ไดเคยแสดงทัศนะเกี่ยวกับการเสนอภาพเหตุการณท่ีเกี่ยวกับชาวมุสลิมของ
ส่ือมวลชนตะวันตกไววา  ภายหลังจากการปฏิวัติอิหรานสําเร็จลงในป  1979 ส่ือมวลชนไดแสดง
การปฏิวัติอิสลามของอิหรานเสมือนวาไดรับการสนับสนุนคํ้าจุนโดยผูกอการราย  ซ่ึงการตอตาน
ชารอยางกลาหาญของพวกเขาถูกกลาวหาวาเปนการกระทําท่ีบาคล่ัง หรือเปนการฆาตัวตายการ
สละชีพเพื่อชาติอันเปนสวนประกอบหนึ่งท่ีทําใหการปฏิวัติประสบความสําเร็จนั้น ส่ือมวลชน
ตะวันตกกลับเห็นวา  “การฆาตัวตาย”   นอกจากนั้นส่ือมวลชนในโลกตะวันตกน้ันมักใชวา  
“มุสลิมผูกอการราย”เพิ่มข้ึนบอยๆ และแปรเปล่ียนความหมายของคําวา “ญิฮาด”  (สงครามอันศักดิ์
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สิทธ) และชะฮาดัต (การสละชีพเพื่อหนทางแหงพระเจา)  เพ่ือจะพิสูจนใหเห็นวาชาวมุสลิมคือ  
ผูกอการราย  ซ่ึงสําหรับส่ือมวลชนตะวันตกแลว ผูกอการรายเหลานั้นคือผูวิกลจริตและกระหาย
เลือดผูท่ียําเกรงกฏหมายของผูใด 
 
 
 
 โมฮัมหมัด กามาฮัสซัน (อางถึงใน วิลาสินี พิพิธกุล, 2532 :87) ไดกลาววา ส่ือมวลชน
ตะวันตกมักสรางภาพและบุคลิกลักษณะท่ีไมถูกตองในดานลบของชาวมุสลิมอยูเสมอ ๆ เชน 
สนใจแตเร่ืองความขัดแยงระหวางชาวมุสลิมกับชาวฮินดูในอินเดีย ชาวเตอรกกับกรีกในไซปรัส  
เปนตน  โดยท่ีการเสนอกรณีขัดแยงดังกลาวนี้ ส่ือมวลชนมักจะย้ําใหเห็นวาโดยปกติแลวชาวมุสลิม
เปนผูท่ีนิยมความรุนแรง  กาวราว กําเริบ ชอบแยกพวกแยกเหลา และเปนนักตอสูท่ีไมไดแสวงหา 
อิสรภาพ 
 นอกจากนั้นภาพลักษณของชาวมุสลิมทางส่ือมวลชนท่ัวไปก็ไมสูดีนัก กลาวคือ 
ตลอดเวลาท่ีผานมาโลกของมุสลิมกลายเปนเวทีท่ีส่ือประเภทตางๆ โดยเฉพาะส่ือตะวันตกนําเอามา
ใ ส 
สีสันแตงแตมเสียจนบิดเบ้ียวและดูนากลัว ทําใหภาพลักษณของประเทศมุสลิมเสียหาย ชาวมุสลิม
ถูกวาดภาพใหเปนผูกอการรายที่มีศักยภาพ อิสลามถูกกลาวหาวาแผขยายโดยดาบ ในตะวันตก
หนังสือประวัติศาสตรท่ีใชสอนในโรงเรียนแสดงภาพของอิสลามดวยรูปชาวอาหรับท่ีนากลัว มี
เครายาวและดาบอันเปนสมมุติฐานวาอิสลามเผยแพรโดยใชดาบ หรือ เปนผูกอการรายท่ีนากลัว 
 
2.9 ทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
 ความหมายของทัศนคติ 
 ทัศนคติ  เปนคําท่ีมีความหมายเหมือนกับคําวา  เจตคติ  เปนศัพทบัญญัติมาจากคําวา  
Attitude  ในภาษาอังกฤษ  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายคําวา  ทัศนคติ วา 
หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ซ่ึงตรงกับคําวา   Attitude ในภาษาอังกฤษ  

 นพมาศ  ธีรเวคิน (2539 : 89) ใหคํานิยามวา ทัศนคติ คือ ส่ิงท่ีเรามีอยูในใจ ซ่ึงเปน
ตัวกําหนดอะไรเปนส่ิงท่ีคาดหวัง และอะไรเปนส่ิงท่ีตองการหรือหมายเอาไวในใจ 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (อางถึงใน อารีภักดิ์  เงินบํารุง, 2541:15)ไดกลาวถึงทัศนคติ
วา  จะเกิดข้ึนเม่ือรับรูหรือประเมินผูคน เหตุการณในสังคม  เราอาจเกิดความรูสึกควบคูไปกับการ
รับรูนั้นและมีผลตอความคิดและปฏิกิริยาในใจ 
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 กูด (อางถึงใน ศักดิ์  สุนทรเสณี, 2531:1) ไดใหความหมายของ ทัศนคติ  วาหมายถึง  
ความรูสึกของคนเราท่ีมีตอส่ิงตางๆรอบตัว  ในดานความรูสึกวา ชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไม
เห็นดวยตอส่ิงตางๆ 
 
 
 
 อัลพอรด (1961:165)  กลาววา  ทัศนคติ หมายถึง  สภาวะความพรอมทางดานจิตซ่ึงเกิด
จากประสบการณ สภาวะความพรอมนี้จะเปนแรงท่ีกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลท่ีจะมีตอ
บุคคล ส่ิงของ หรือสถานท่ีเกี่ยวของ 
 จากความหมายของทัศนคติดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา หมายถึง ความรู ความรูสึก 
หรือ ความเช่ือของบุคคล ตลอดจนพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงแสดงออกได
ท้ังในทางบวกหรือทางลบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจ 
 
องคประกอบของทัศนคติ 
 อัลฟอรด  (1961:166)  กลาววา  ทัศนคติประกอบดวย  3  องคประกอบ  คือ 

 1. องคประกอบทางดานความคิด เปนความรู ความเขาใจท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เชน  
รูวา  การศึกษาเลาเรียน ทําใหมีความรูและเปนประโยชนในการประกอบอาชีพในภายภาคหนา  
 2. องคประกอบทางดานความรูสึก เปนองคประกอบท่ีตอเนื่องจากองคประกอบท่ี 1 
คือ  เม่ือมีความรูสึกตอส่ิงนั้น เชน  การเห็นประโยชนและคุณคาของการศึกษาเลาเรียนแสดงวา มี
ความรูสึกทางบวกตอการเรียน  ก็จะเกิดความรูสึกพอใจและสนใจท่ีจะเรียน 
 3. องคประกอบดานการกระทํา  เม่ือเกิด  2  องคประกอบแรก  คือ  รับรูและเขาใจวา
การศึกษาเลาเรียนเปนส่ิงท่ีมีประโยชน เกิดความรูสึกพอใจ สนใจท่ีจะเรียนแลวก็ทําใหเกิดความ
พรอมทางการกระทํา เชน มาเรียนอยางสมํ่าเสมอ  ตั้งใจฟงเวลาครูสอน  และหม่ันศึกษาคนควา 
เพิ่มเติม 
 จะเห็นไดวาองคประกอบท้ัง  3  ก็มีความสําคัญ องคประกอบดานความรู  ความเขาใจ
เปนพื้นฐานของทัศนคติท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกของบุคคล  การแสดงออกของบุคคลหรืออาจกลาว
ไดวา  ทัศนคติเปนส่ิงกําหนดแนวทางพฤติกรรม 
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การเกิดทัศนคติ 
 ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคล ทัศนคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งของ
บุคคลเกิดข้ึนไดตามเง่ือนไข  4  ประการ คือ 

 1. กระบวนการเรียนรูท่ีไดจากการเพิ่มพูนและการรวมกันของการตอบสนอง
แนวความคิดตางๆ ซ่ึงประสบการณท่ีไดรับมาจากเดิมมีท้ังดีและไมดี รุนแรงหรือไมรุนแรง จึง
ส ง ผ ล 
ตอทัศนคติตอส่ิงใหมท่ีคลายคลึงกัน 
 2. การสรางความรูสึก  เกิดจากประสบการณสวนตัว ซ่ึงประกอบสวนตัวข้ึนอยูกับ
ความแตกตางของบุคคลที่ตางมีประสบการณท่ีแตกตางกันไป นอกจากประสบการณของคนจะ
สะสมขึ้นเร่ือยๆ แลว ยังทําใหมีรูปแบบเปนของตัวเองดวย ดังนั้นทัศนคติบางอยางจึงเปนเร่ือง
เฉพาะของแตละบุคคล แลวแตพัฒนาการและความเจริญเติบโตของคนนั้นๆ  
 3. การเลียนแบบ  การถายทอดทัศนคติของคนบางคนไดมาจากการเรียนแบบบุคคลท่ี
ตนเองใหความสําคัญ  และรับเอาทัศนคตินั้นมาเปนของตน  เชน พอ แม พี่ นอง และบุคคลอื่นๆ 
เชน ดารา เปนตน 
 4. เกิดจากการเรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมในสังคมหรืออิทธิพลของกลุม
สังคม กลาวคือ  คนยอมมีทัศนคติคลายกลุมสังคมท่ีตนอาศัยอยูตามสภาพแวดลอม เชน ทัศนคติ 
ตอศาสนา  สถาบันตางๆ  
 
บทบาทของทัศนคติ 
 บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได  3  ประเภทดวยกัน30  คือ 
 1. ประเภทแรก  ไดแก  ทัศนคติทางเชิงบวก  เปนทัศนคติท่ีชักนําใหบุคคลแสดงออก
มีความรูสึก หรืออารมณจากสภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลอื่นหรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหนึ่ง
รวมท้ังหนวยงาน องคกร สถาบันและการดําเนินกิจการขององคกรและอ่ืนๆ  
 2. ประเภทท่ีสอง  ไดแก ทัศนคติทางลบหรือไมดี คือ ทัศนคติท่ีสรางความรูสึก
เปนไปในทางเส่ือมเสีย ไมไดรับความนาเช่ือถือหรือไววางใจ  อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย
รวมท้ังเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหน่ึง เร่ืองราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือหนวยงานองคกร 
สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคการและอ่ืนๆ  

                                                 
30จาระไน แกลโกศล.  (2529).  ทฤษฎีการส่ือสารระหวางบุคคล.  หนา  950. 
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 3. ประเภทท่ีสาม  ซ่ึงเปนประเภทสุดทาย  คือ  ทัศนคติท่ีบุคคลไมแสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการและอ่ืนๆ โดย 
ส้ินเชิง 
 สําหรับบทบาทของทัศนคตินี้ แดเนียล แคทซ (Daniel Katz) ไดกลาวถึงไว  4  ประการ 
คือ 
 1. การปรับเพื่อใชงาน (Adjiustmemt–Uefense) อยางเชนในกรณีท่ีเราชอบส่ิงท่ี 
ตอบสนองตอความตองการของเรา 
 2. การปกปองความรูสึกตางๆ (Ego–Defense) ตัวอยางเชน  เม่ือเราสรางทัศนคติข้ึน
เพื่อปกปดความไมม่ันคงทางความรูสึกของเราหรือเพ่ือปกปองเราเม่ือมีส่ิงขมขวัญเกิดข้ึน 
 
 3. การแสดงออกซ่ึงคานิยม (Value Expression)  อยางเชน การสรางทัศนคติข้ึนเพื่อ
แสดงออกซ่ึงความเช่ือ หรือคานิยมตาง ๆ  
 4. หนาท่ีเกี่ยวกับความรู (Knowledge)  อยางเชน  เม่ือใชทัศนคติเปนเคร่ืองชวยใน
การเขาใจส่ิงแวดลอม โดยการรวบรวมและปะติดปะตอขอมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมนั้น 
 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติแสดงใหเห็นถึงองคประกอบและการเกิดทัศนคติท่ีเกิดจากการ
เรียนรูจากประสบการณ รวมถึงการเรียนรูจากวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของบุคคลนั้นแลว
แสดงออกมาในรูปแบบของความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมเชนเดียวกันกับการแสดงทัศนะของ
ชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีอาศัยปจจัยดังกลาวเชนกันในการแสดงทัศนะท่ีมีตอ
การนําเสนอขาวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
2.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ผูวิจัยไดนํางานวิจัยท่ีศึกษาการนําเสนอขาวขาวเกี่ยวกับชาวมุสลิม เพื่อใหทราบถึง
ทัศนะและมุมมองในการนําเสนอขาวของส่ือมวลชน  เชน  การคัดสรร  การจัดลําดับความสําคัญ 
รูปแบบการนําเสนอ  เปนตน  ตอเหตุการณตางๆ ท่ีมีชาวมุสลิมเกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 
 

 ธีรยุทธ  ลาตีฟ  ( 2542 ) ศึกษาเร่ือง  การสะทอนภาพของเหตุการณท่ีเกี่ยวกับชาวมุสลิม
ในหนังสือพิมพไทย  โดยศึกษาหนังสือพิมพไทย  4  ฉบับ  คือ  ไทยรัฐ  เดลินิวส  มติชน  และไทย
โพสต พบวา ส่ือมวลชนสวนใหญใหความสําคัญในการนําเสนอเนื้อหาเหตุการณที่เกี่ยวกับชาว
มุสลิมไมมากนัก และมีความโนมเอียงในเน้ือหาที่เปนไปในทิศทางลบมากกวาเนื้อหาในทิศ
ทางบวก  โดยอางแหลงขอมูลจากสํานักขาวในโลกตะวันตก  มากกวาแหลงขาวขอมูลท่ีเปนชาว
มุสลิม 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีตอการ 
นําเสนอขาวของส่ือมวลชน  กรณีศึกษา  สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุงท่ีจะศึกษาถึงทัศนะของชาวไทยมุสลิมท่ีมีตอการนําเสนอขาวของ
ส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงระยะเวลา เดือน
มกราคม  พ.ศ 2547 – เดือนเมษายน พ.ศ  2548  เพื่อทําใหทราบถึงปจจัยท่ีทําใหชาวไทยมุสลิมใน  
3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีทัศนะตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนในลักษณะดังกลาว การศึกษา
คร้ังนี้ยังมุงศึกษาประเด็นขาวสารที่ส่ือมวลชนไมไดนําเสนอเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน  
3  จังหวัดชายแดนใตในทัศนะของชาวมุสลิม  เพื่อใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยดังกลาว 
ผูวิจัยจึงไดใชระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

 
3.1 เคร่ืองมือวิจัยภาคสนาม 
 การสัมภาษณเชิงลึก  (In – depth  Interview) 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เลือกการสัมภาษณเชิงลึก  กลุมตัวอยางท่ีจะใหขอมูลสําคัญ (Key 
Informants/In – depth Interview) ซ่ึงหมายถึงการสัมภาษณโดยกําหนดตัวบุคคลท่ีเปนผูตอบเพียง
บางคนแบบเปนการเฉพาะเจาะจง โดยกลุมตัวอยางนั้นจะตองเปนผูท่ีเปดรับส่ือและมีขอมูลลึก 
ท่ีเกี่ยวของกับปญหานําวิจัย สําหรับงานวิจัยคร้ังนี้กําหนดใหกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลสําคัญคือ  
คนไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม  หรือท่ีเรียกวา  ชาวไทยมุสลิม  ท่ีมีถ่ินฐานอยูใน  3  จังหวัดชายแดน
ภาคใต  ท่ีเปนพื้นท่ีเกิดเหตุการณการกอความไมสงบ  ไดแก จ. ยะลา  จ. ปตตานี  และ  จ. นราธิวาส   
 
3.2 กลุมตัวอยางการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางขนาดเล็กแบบเฉพาะเจาะจงข้ึนมาเปน
ตัวแทนของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก  จ. ยะลา  จ. ปตตานี และ จ. 
นราธิวาส เนื่องจากผูวิจัยมีเวลาในการเก็บขอมูลในชวงระยะส้ัน จึงจําเปนตองใหไดกลุมตัวอยางท่ี
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย
โดยกลุมตัวอยางท่ีกําหนดเพื่อเปนตัวแทนของประชากรไทยมุสลิมท้ังหมดในพื้นท่ี ไดทําการ
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แบงกลุมตัวอยางออกเปน  2  กลุม  ตามลักษณะผลกระทบที่ไดรับจากสถานการณความไมสงบใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ดังนี้ 
 1. ชาวไทยมุสลิมผูท่ีไดรับผลกระทบทางตรง หมายถึง  ชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีสูญเสียญาติพี่นองหรือทรัพยสินจากเหตุการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดน
ภาคใต  จํานวน  3  คน   ไดแก 

 
จังหวัดปตตานี  ไดแก  
จํานวน  1  คน 1. จ.ส.ต.สรยุทธ  ปากา  ( จาแอ )   อาชีพรับราชการตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรอําเภอแมลาน จ. ปตตานี (สวนผลไมถูกฟนท้ิงและเผา
ทําลาย  และสูญเสียเพ่ือนตํารวจในเหตุการณชายฉกรรจนับ 10 คน 
บุกยึด สภอ.แมลาน  จ. ปตตานี ) 

จังหวัดปตตานี ไดแก    
จํานวน  2  คน 1. นายอุสมาน  เจะแว  อาชีพคาขาย  (สูญเสียนองชายซ่ึงเปนครูสอนอยู

ท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จ. ยะลา) จากการสรางสถานการณ 
ฆารายวัน 

  2. นางฮาดีบะ  คาเดร อาชีพรับราชการ  ตําแหนงเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได
เทศบาลต. บางปู อ. ยะหร่ิง จ. ปตตานี 

   (สูญเสียสามีซ่ึงเปนทหารหนวยขาวกรอง  สปก.ทบ.) 

 2. ชาวไทยมุสลิมผูท่ีไดรับผลกระทบทางออม หมายถึง  ชาวไทยมุสลิมใน 3  จังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีไมไดสูญเสียญาติพี่นองหรือทรัพยสิน แตไดรับผลกระทบทางดานจิตใจ  วิถีชีวิต
ความเปนอยู  การทํามาหากิน  เปนตน  จากเหตุการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน  18  คน  ไดแก 

จังหวัดยะลา      ไดแก  
จํานวน  14  คน   1. นายวิทยา  นิยมเดชา  อาจารยสอนวิทยาลัยเทคนิคยะลา  อ. เมือง  
   จ. ยะลา 

2. ด.ต  ชัยยุทธ  นาราพงษเกษม  สถานีตํารวจภูธรเทศบาลเมืองยะลา   
จ. ยะลา   
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  3. ส.ต.ท. อาหะมะ  แซมะแซ  สถานีตํารวจภูธรเทศบาลเมืองยะลา   
จ. ยะลา   

  4. นายสัมพันธ  มูซอดี  หัวหนา  สทท. 11 สวนแยกยะลา 
  5. นางยามีละ  การีดอง  ผูประกาศขาวและพิธีกรภาคภาษามลายูทองถ่ิน  

สทท. 11  แยกสวนยะลา 
  6. นายเปาซี  จารู  อาจารยสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนพัฒนาวิทยา  

(โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม)  อ. เมือง  จ. ยะลา 
  7. นางลักขณา  จันทรสุภาพ  เจาของธุรกิจรานอาหารมุสลิมบานครัว    

(ยานตลาดเกา ชุมชนมุสลิม) จ. ยะลา 
  8. นางสาวมารียะ  หะยีอาซา  อาจารยสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวะ

ศึกษา  จ. ยะลา 
  9. นายชวนะ  ชุมนุมพันธ   นายสถานีรถไฟยะลา 
  10. นางรอฮีมะห  มะหะแซ  ขาราชการครู  โรงเรียนบานกงปนัง  อ. กง

ปนัง  จ. ยะลา 
  11. อาแบเลาะห  ผูใหญบานและโตะอิหมาน  บานตือเบาะ อ. สะเตงนอก  

จ.  ยะลา 
  12. อาแบแอ , อาแบปาน   และอาแบมิง   โตะอิหมานประจํามัสยิด

บานตือเบาะ  จ.  ยะลา 

จังหวัดปตตานี ไดแก  
จํานวน  2  คน 1. นายศุภนัย  พวงมณี  นายอําเภอยะหร่ิง  จ. ปตตานี    
  2. นายสุรศักดิ์ เบญจวรรณ นักพัฒนาชุมชนเทศบาล ต. บางปู  

อ. ยะหร่ิง  จ. ปตตานี 
 
จังหวัดนราธิวาส ไดแก 
จํานวน  2  คน 1. อาจารยยูโซะ  หะยีอาซา   อาจารยสอนวิชาฟสิกข   วิทยาลัย 
   เกษตรนราธิวาส  (  เกษตรปาไผ ) 

2. นายฟตฮุดดีน  มูหะมะ  อุสตะสอนศาสนาโรงเรียนตาดีกา  โรงเรียน
ปอเนาะและมัสยิดตางๆ  ใน จ. นราธิวาส 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึก  (In – depth Interview)  ชาวไทย
มุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับผลกระทบทางตรงและทางออมในเหตุการณความสงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตถึงทัศนะท่ีมีตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชน  ไดแก  ส่ือโทรทัศน 
ส่ือหนังสือพิมพ และส่ือวิทยุ เกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  โดย
การจดบันทึกและบันทึกเสียงเพื่อนําขอมูลไปวิเคราะห 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการจําแนกขอมูลออกเปนประเภทตางๆ โดยลงรหัสประเภทขอมูลตาม
ประเด็นหัวขอท่ีกําหนดไวในปญหานําวิจัย การลงรหัสทําโดยใสช่ือประเภทที่จําแนกไวในสมุด
บันทึกสนาม   จากนั้นจึงบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณตามประเภทที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 1. ทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีมีตอการนําเสนอขาวของ
ส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก 
  - ทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีนําเสนอในสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต 
  - ทัศนะเกี่ยวกับภาพขาวท่ีนําเสนอในสถานการณความไมสงบใน   3  จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 2. ปจจัยท่ีทําใหชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีทัศนะตอการนําเสนอ
ขาวของส่ือมวลชนเก่ียวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ในลักษณะ 
ดังกลาว 
 3. ประเด็นขาวสารใดเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ี
ส่ือมวลชนไมไดนําเสนอในทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
ประวัติของผูวิจัย 
 การลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางท่ีเปนชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตของผูวิจัยคร้ังนี้อาจจะไดเปรียบกวาผูวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เนื่องจากผูวิจัยเปนชาวไทยมุสลิมท่ีเกิดและเติบโตในพ้ืนท่ี อ.สุไหงโก–ลก จังหวัด
นราธิวาส  มีชายแดนติดตอกับเพื่อนบานอยางรัฐรันตูปายัง ของประเทศมาเลเซีย  ทําใหมีความ 
ใกลชิดและคุนเคยกับศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต 
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 ผูวิจัยมาจากครอบครัวท่ีท้ังพอและแมเปนชาวไทยมุสลิมเครงครัดในหลักของศาสนา  
แมวาท้ังสองทานจะแยกทางกันดวยเหตุผลบางประการตั้งแตผูวิจัยยังเล็ก แตแมก็ใหความอบอุน
และเล้ียงดูลูกจนเติบใหญ  ซ่ึงลูกท้ัง  5 คนก็ไมทําใหแมผิดหวัง   ทุกคนต้ังใจเรียนและจบการศึกษา
มีงานการทําท่ีม่ันคงสรางความภาคภูมิใจใหกับแมเปนอยางมาก    
 จากเหตุการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ผูวิจัยเปนผูหนึ่งท่ี
ติดตามขาวสารความเคล่ือนไหวของเหตุการณอยางใกลชิดและมีความสะเทือนใจทุกคร้ังท่ีไดดูขาว
ทางทีวี  ฟงวิทยุ หรืออานหนังสือพิมพ ท่ีมีหัวขอขาวและเน้ือหาขาวบรรยายวา  มุสลิมกอการราย  
มุสลิมหัวขบถ  มุสลิมหัวรุนแรง  เปนตน  ท้ังๆ ท่ีผูวิจัยเองเปนมุสลิมผูหนึ่งท่ีไมเคยคิดกอการราย 
ไมเคยทําการขบถ  และไมมีความคิดหรืออุดมการณท่ีจะตองใชความรุนแรง ทําใหเกิดความรูสึก 
ไมพอใจนักกับเนื้อหาขาวและภาพขาวในลักษณะดังกลาวท่ีไมถูกตองท้ังหมด แตก็ไมมีโอกาส
แกไขหรือช้ีแจงขอเท็จจริงท่ีถูกตองได  แมวาผูวิจัยจะทํางานอยูในวงการส่ือสารมวลชน  (ผูกํากับ
เวทีฝายผลิตรายการ สถานีโทรทัศนไอทีวี)  ก็ไมสามารถแกไขอะไรได   นอกจากการพูดคุยและ
อธิบายในส่ิงท่ีเพื่อนนักขาว  โปรดิวเซอร  หรือ ทีมงานสวนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานขาว มีขอสงสัย 
เชน  เนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ท่ีบางอยางแตกตางจากชาวไทยมุสลิมในภาคอ่ืนๆ ซ่ึงก็สามารถชวยสรางความเขาใจในการ
นําเสนอขาวสารเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดในระดับหนึ่งเทานั้น  ทําให
ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีตอการ
นําเสนอเนื้อหาและภาพขาวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภ า ค ใ ต  
เพื่อนําขอมูลท่ีไดการการศึกษามาเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ 

 
การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 
 การลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีเปนชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ของผูวิจัยมีเวลาในการเก็บขอมูลคอนขางจํากัด และเหตุการณความไมสงบในชวงเวลาดังกลาว
คอนขางตึงเครียดมีการลอบวางระเบิด  การฆารายวัน  การเผาโรงเรียนและสถานท่ีราชการตาง ๆ 
แทบทุกวัน  ทําใหประชาชนในพื้นท่ีตองระแวดระวังอันตรายตางๆ มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการให 
ขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตกับคนแปลกหนา แมวาเร่ืองท่ี
ผูวิจัยศึกษาจะไมเกี่ยวของกับความม่ันคงหรือกระทบกลุมอิทธิพลใดก็ตาม  แตก็ยังสรางความ
หวาดกลัวท่ีจะเปดเผยเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี   
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 ผูวิจัยลงพื้นท่ีใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตระหวางวันท่ี  8 - 18  เมษายน  พ.ศ. 2548
เร่ิมตนท่ีจังหวัดยะลา เปนท่ีแรก โดยไดรับความชวยเหลือจากอาจารยวิทยาลัยเทคนิคยะลาและ
วิทยาลัยอาชีวะจังหวัดยะลาในการติดตอและนัดกลุมตัวอยางกอนลงพื้นท่ีสัมภาษณ  ทําใหงายตอ
การทํางาน  ท่ีจังหวัดยะลาผูวิจัยไดสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีเปนชาวไทยมุสลิม จํานวน 16  คน  
ไดแก  นายอุสมาน  เจะแว  อาชีพคาขาย  นายวิทยา  นิยมเดชา  อาจารยสอนวิทยาลัยเทคนิคยะลา  
ด.ต  ชัยยุทธ  นาราพงษเกษม  และ  ส.ต.ท. อาหะมะ  แซมะแซ  สถานีตํารวจภูธรเทศบาลเมืองยะลา  
4นายสัมพันธ  มูซอดี  หัวหนา  สทท. 11 สวนแยกยะลา  นางยามีละ  การีดอง  ผูประกาศขาวและ
พิธีกรภาคภาษามลายูทองถ่ิน  สทท. 11  แยกสวนยะลา นายเปาซี  จารู  อาจารยสอนวิชาภาษาไทย 
โรงเรียนพัฒนาวิทยา  นางลักขณา  จันทรสุภาพ  เจาของธุรกิจรานอาหารมุสลิมบานครัว  นางสาว
มารียะ  หะยีอาซา  อาจารย วิทยาลัยอาชีวะศึกษา  นายชวนะ  ชุมนุมพันธ  นายสถานีรถไฟยะลา  
นางรอฮีมะห  มะหะแซ  ครูโรงเรียนบานกงปนัง  อาแบเลาะห  ผูใหญบานและโตะอิหมาน  และ 
อาแบแอ  อาแบปาน  และอาแบมิง  โตะอิหมานประจํามัสยิดบานตือเบาะ  จ.  ยะลา   
 และจังหวัดปตตานีเปนแหงท่ี 2  ผูวิจัยไดสัมภาษณ  จ.ส.ต.สรยุทธ  ปากา  (จาแอ)  
ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอแม  นายศุภนัย  พวงมณี  นายอําเภอยะหร่ิง  และ นาย 
สุรศักดิ์  เบญจวรรณ นักพัฒนาชุมชนเทศบาล  นางฮาดีบะ  คาเดร  อาชีพรับราชการ  และจังหวัด
นราธิวาสเปนท่ีสุดทายผูวิจัยไดสัมภาษณ   อาจารยยูโซะ  หะยีอาซา  อาจารยวิทยาลัยเกษตร
นราธิวาส  และ  นายฟตฮุดดีน  มูหะมะ  อุสตะสอนศาสนาโรงเรียนตาดีกา  โรงเรียนปอเนาะและ
มัสยิดตางๆ  ใน จ. นราธิวาส 
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บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีตอการ 
นําเสนอขาวของส่ือมวลชน  กรณีศึกษา  สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปน
งานวิจยัเชิงคุณภาพ มุงท่ีจะศึกษาถึงทัศนะของชาวไทยมุสลิมท่ีมีตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชน
เกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  และปจจัยใดท่ีทําใหชาวไทยมุสลิม
ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตมีทัศนะตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนดังกลาว รวมท้ังประเดน็
ขาวสารใดท่ีส่ือมวลชนไมไดนําเสนอเนื่องจากปจจยัขององคกรส่ือ การโฆษณาชวนเช่ือ และ
ผูส่ือขาว  เปนตน  จึงไมสามารถรายงานขาวสารเหตุการณความไมสงบใน  3  จังหวดัชายแดน
ภาคใตไดครบทุกแงมุม  โดยผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ออกเปน  2  สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกับชาวไทยมุสลิมใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
สวนท่ี 2  บทสัมภาษณของชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
4.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต 

กลุมตัวอยาง : ชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวดัชายแดนภาคใตท่ีสูญเสียญาติพี่นองหรือทรัพยสิน 
กลุมท่ี  1    จากเหตุการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน  3  คน  ไดแก 

1. นายสรยุทธ  ปากา 
2. นายอุสมาน  เจะแว  
3. นางฮาดีบะ  คาเดร 
 

จ.ส.ต. สรยุทธ  ปากา  (จาแอ) 
 (สวนผลไมถูกฟนท้ิงและเผาทําลาย และสูญเสียเพ่ือนตํารวจในเหตกุารณชายฉกรรจ
นับ 10 คนบุกยึด สภอ.แมลาน  จ. ปตตานี ) 
อายุ  51  ป   
อาชีพ  รับราชการตํารวจ  สภอ. แมลาน จ. ปตตานี 
ท่ีอยู  บานพักตํารวจสภอ. แมลาน จ. ปตตาน ี
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ภูมิลําเนา  จ.  ปตตาน ี
การศึกษา  โรงเรียนตํารวจภูธร จ. ยะลา 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ ทุกวัน  
 
การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 จาแอเปนหนึ่งในเจาหนาท่ีตํารวจชุดบุกเบิกกอต้ัง  สภอ. แมลาน ท่ีจากเดิมเปน สภต. 
คลองทราย และยกระดับจากกิ่งอําเภอข้ึนเปนอําเภอแมลาน จากวันนั้นถึงวันนี้กวา 20 ปแลว 
ท่ีจาแอและครอบครัวพักอาศัยอยูในบานพักตํารวจหลัง  สภอ. แมลานอยางเรียบงาย  โดยมีกิจวัตร
ประจําวันชวงเชาดวยการดูแลนกแสนรักท่ีเล้ียงไวกวา 10 ตัว  กอนจะเดินทางไปทํางานทุกเชา 
ตกเย็นก็ชักชวนเพ่ือนตํารวจดวยกันไปตกปลา ทอดแห ในทุงนาท่ีอยูไมหางจากท่ีพักนัก ซ่ึงเปน 
วิถีชีวิตท่ีมีความสุขเรียบงายตลอดมา  จนกระท่ังตนป  2547  เกิดเหตุปลนปนกองพันพัฒนาที่ 4 
คายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  จ. นราธิวาส  ทุกหนวยงานส่ังกําชับเจาหนาท่ีคุมเขมทุกพ้ืนท่ี
เพื่อปองกันเหตุราย  เนื่องจากหนวยขาวกรองระบุวา เจาหนาท่ีรัฐคือ เปาสังหารของผูกอการราย 
 มวลชนสัมพันธ คืออีกหนึ่งยุทธวิธีสรางความไววางใจท่ีเจาหนาท่ีรัฐมีตอประชาชน 
การลงไปคลุกคลีใหความรูดานการเกษตรแกชาวบานเปนงานท่ีจาแอถนัด นอกเหนือจากงานรักษา
ความสงบเรียบรอยของบานเมืองแลว จาแอยังเปนเจาของสวนลองกองผสมผสานพืชผักผลไมอ่ืนๆ 
มากมาย  ท่ีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตลอดท้ังป  สรางรายไดเปนกอบเปนกํา จึงสามารถถายทอด
ความรูตางๆ ใหแกชาวบานท่ีสนใจสามารถนําไปประยุกตใชในไรสวนตน ดวยความท่ีเปนคน 
จริงใจอัธยาศัยดี  จาแอจึงเปนท่ีไวเนื้อเช่ือใจและรักใครของชาวบาน 
 เชาวันท่ี  22  เมษายน  2547 เกิดเหตุการณท่ีไมคาดคิดข้ึน สวนลองกองท่ีปลูกมากวา  
10 ป ซ่ึงกําลังออกชอรอเก็บเกี่ยวถูกกลุมชายฉกรรจใชมีดฟนตายนับไร  และจุดไฟเผากระทอม 
เก็บเคร่ืองสูบน้ําวอดไปท้ังหลัง  หลังทราบขาวจาแอลมท้ังยืน เพราะน่ันคือ น้ําพักน้ําแรงท่ีทุมเทไป
กวาคอนชีวิตพังทลายเพียงพริบตา  จากเหตุการณดังกลาวเจาหนาท่ีสันนิฐานวากลุมชายฉกรรจ 
ดังกลาวตองการเตือนจาแอและเจาหนาท่ีรัฐคนอ่ืนๆ อยาเขาไปยุงเกี่ยวกับชาวบาน   
  “ผมไมเคยมีศัตรู ไมเคยทะเลาะกับใคร  ชาวบานท่ีอยูใกลสวนก็รูจักกันดี  ใครอยากจะ
กินอะไรก็เก็บไดผมไมหวง ไมตองรอบอกผมเพราะผมอยูไกล เจอกันคอยบอกกันก็ได เขาก็ทํากัน
อยางนี้” 
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 หางจากเหตุการณดังกลาวเพียง  7 วัน เชามืดวันท่ี 28 เมษายน  2547  เสียงปนดังกึกกอง
เปนระยะ  พรอมกลุมชายฉกรรจกวา 10  คนอาวุธครบมือบุกยึด สภอ. แมลาน 
 “สัญชาติญาณของเราเม่ือไดยินเสียงปนก็รูทันท่ีวาเกิดเร่ืองไมดีแน  แลวเจานายก็กําชับ
ใหทุกคนระวังตัวอยูแลว วันนั้นผมตกใจต่ืนข้ึนมาควาปนออกมา 1 กระบอก  แลวปนพกส้ันก็ให
แฟนเอาไวปองกันตัวส่ังใหเขาวาอยาออกมาจนกวาเสียงปนจะเงียบ  เราก็ตรงปร่ีไปท่ีโรงพัก แตยัง
ไปไมถึงก็มีคนยิงปนสวนมาหลายนัด  แลวมีเสียงตระโกนใหผมวางปน  เขาพูดเปนภาษายาวีวา  ฮา
บิเวลาเดาะ  เตอะบือเดร ฮาบิมาซอ ลาเงะราแว  (หมดเวลาแลว อยาสู โรงพักถูกยึดแลว) ผมตระ
โกนกลับไปวา  ตูเบะ ยาเงะมาโซะ  (ออกไป อยาเขามา)  แตเขาก็ไมฟงรุกเขามาเร่ือยๆ ตอนผม
เกือบถึงบานพัก ผมยิงตอบโตเพื่อปองกันตัวจนกลุมชายฉกรรจกลุมนั้นแตกกระเจิง พอเสียงปน
เงียบลง  ผมและเจาหนาท่ีคนอ่ืนท่ีตามมาสมทบออกมาตรวจสอบความเสียหาย  ผมเสียนองท่ีรัก 
(สิบเวร) ไปหนึ่งคน เขาอยูกับผมต้ังแตท่ีเกา เปนคนสุพรรณ ขยัน อยูเงียบๆ ไมคอยยุงเกี่ยวกับใคร  
วันเกิดเหตุเขาเขาเวรคนเดียวกับ รปภ. 1 คน แตโชคดีท่ี  รปภ. หนีรอดมาได  ตอนท่ีผมข้ึนไปบน
โรงพัก  เขาก็เอาผาคลุมนองเขาไวแลว ผมเปดดูแวบเดียว ก็ทนดูไมไดกลับมารองไหท่ีบาน สงสาร
เขาน่ีคงจะเจ็บมาก เพราะท่ีหนาและลําตัวมีแตรอยโดนฟนนับไมถวนเละไปหมด  ตอนน้ันสมอง
มันตื้อไปหมดตองไปหาหมอใหยาคลายเครียดจึงดีข้ึน” 
   จากเหตุการณคร้ังนี้เจาหนาท่ีตํารวจชีวิต 1 นาย ในขณะที่กลุมชายฉกรรจผูไมหวังดี 
เสียชีวิตไป  6  คน และท่ีเหลือหนีรอดไปได  
 
นายอุสมาน  เจะแว    
(สูญเสียนองชายซ่ึงเปนครูสอนอยูท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จ. ยะลา จากการสรางสถานการณ
ฆารายวัน) 
ภูมิลําเนา  อ. เมือง  จ. ยะลา 
อายุ    43  ป   
อาชีพ  คาขาย    
ท่ีอยู  ยานตลาดเกา ( ชุมชนมุสลิม )  อ.เมือง  จ. ยะลา  
การศึกษา  มัธยมศึกษาช้ันปท่ี  3  จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ แทบทุกวนั 
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การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตสรางความสูญเสียบุคคลอันเปนท่ี
รักของครอบครัวเจะแวนองชายคนเล็ก  ซาอุดี  เจะแว  ครูสอนวิชาพลศึกษา  โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาศาสนาธรรมมูลนิธิ  จ. ยะลา ซ่ึงเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาท่ีใหญท่ีสุดใน 3 จังหวัด 
ชายแดนใตท่ีเปดสอนศาสนาอิสลามควบคูกับสายสามัญ  
 นายซาอุดี เจะแว ถูกลอบยิงหนาโรงเรียนสตรีอิสลามซ่ึงอยูเยื้องกับโรงเรียนท่ีสอน 
ขณะกําลังเดินทางกลับบาน  กระสุนถูกจุดสําคัญทําใหเสียชีวิตทันที  ทามกลางความโศกเศราของ 
ผูเปนแมท่ีตองสูญเสียลูกชายคนสุดทองท่ีอยูดวยกันมาตลอด (พี่นองคนอ่ืนๆ แยกยายไปมี 
ครอบครัว)  คาใชจายภายในบานท้ังหมดไดมาจากน้ําพักน้ําแรงของซาอุดี แตเพียงผูเดียว  เขาจึง
เปรียบเสมือนเสาหลักของบาน  ท่ีจากไปอยางไมหวนกลับท้ิงไวเพียงแมท่ีแกชรากับหลานเล็กๆ  
2  คน  อยูเพียงลําพัง 
 การจากไปของซาอุดี ทําใหพี่ชายคนโตตองรับหนาท่ีดูแลแมและหลาน 2 คนแทน  ท้ัง
ท่ีพี่ชายเองก็มีภาระรับผิดชอบคนในครอบครัวของตนเองอีก     5    ชีวิต  กับรายไดท่ีไมแนนอน 
 “ตอนรูขาววาเขาตาย  ผมเปนคนเดียวในพี่นองท่ีไมรองไห ผมเสียใจแตมันรองไหไม
ออก  เหมือนคนตกใจไมคิดวาเหตุการณแบบนี้จะเกิดข้ึนกับนองเรา” 
 เหตุการณคร้ังนี้เจาหนาท่ีตํารวจสันนิฐานเชนเดิมวาเปนการสรางสถานการณ 
 
นางฮาดีบะ  คาเดร 
(สูญเสียสามีซ่ึงเปนทหารหนวยขาวกรอง  สปก.ทบ.) 
อายุ  45  ป   
อาชีพ  เจาหนาท่ีเทศบาล    ทําหนาท่ีจัดเก็บรายไดเทศบาลต. บางปู อ. ยะหร่ิง  

จ. ปตตาน ี
ภูมิลําเนา  อ. ยะหร่ิง  จ. ปตตาน ี
การศึกษา  มัธยมศึกษาช้ันปท่ี  3  จากการศึกษานอกโรงเรียน 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ 3 – 4  คร้ังตอสัปดาห 
 
การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 นางฮาดีบะ เปนคนหนึ่งท่ีสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรักและเปนเสาหลักของครอบครัว 
การสูญเสียสามีจากการสรางสถานการณฆาเจาหนาท่ีรัฐแบบรายวันเปล่ียนแปลงชีวิตเธอท้ังชีวิต  
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จากแมบานท่ีมีหนาท่ีดูแลลูก ๆ 3  คน มีรายไดจากสามีเปนหลัก  (ทหารหนวยขาวกรอง  สปก.ทบ)
ปรับเปล่ียนมาเปนผูนําครอบครัวแบกรับภาระเล้ียงดูลูกๆ ท้ังคาใชจายภายในบาน คาเทอม  
คาหนังสือ และอ่ืนๆ อีกมากมายมาจากน้ําพักน้ําแรงเธอเพียงคนเดียว  แตโชคดีท่ีหนวยงานตน
สังกัดของสามียังใหความชวยเหลือและรับปากวาจะสงเสียทุนการศึกษาใหกับลูกๆ ท้ัง  3  คนของ
เธอใหไดเรียนหนังสือตามความสามารถและหากใครมีความสนใจจะรับราชการทหารทางกองทัพก็
มีความยินดีรับเขาทํางานทันที  ซ่ึงเธอบอกวาหากเปนไปตามท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้นเธอก็นอนตาย 
ตาหลับ 
  “เขาทํางานอยูหนวยขาวกรอง  สปก. ทบ. มากวา  10  ป  แฟนกะเปนคนกลาหาญและ
ออกภาคสนามตลอด  ยอมตายเพ่ือชาติ  สําหรับกะแลวไมเช่ือวามุสลิมจริงๆ จะตองการแบงแยก 
ดินแดน อยางแฟนกะเขาพูดและทําใหเห็นตลอดวายอมตายเพื่อชาติได  และคิดเสมอวา องคอัลลอฮ
ทานกําหนดมาแลววาใครจะตายก็ตองตายไมวาจะดวยวิธีใดก็ตาม  แตกลับรูสึกช็อกกับการเสียชีวิต
ของสามีเพราะมีความรูสึกวาเร็วเกินไป ลูก ๆ ก็ยังเล็ก คนสุดทองอยูเพียงอนุบาล” 
 “โดยสวนตัวแฟนกะเขาเปนคนเทคแครคนรอบขาง  คนในหมูบานรักเขาทุกคน ไมเคย
มีศัตรู ไมเคยทะเลาะกับใคร  กอนหนาน้ีเราไดยินขาววาเจาหนาท่ีรัฐเปนเปาลอบสังหารแตไมคิดวา
คนมุสลิมจะฆามุสลิมดวยกัน” 
 เธอพูดดวยน้ําเสียงส่ันเครือตลอดเวลาวา “เขาเปนคนท่ีรับผิดชอบในงานมากและเปน 
ท่ีรักของครอบครัว ชวงท่ีมีขาวฆาเจาหนาท่ีตายแทบทุกวัน เขาก็ปลอบใจกะกับลูกใหทําใจวาคนเรา
ถาถึงคราวตายไมวาจะอยูท่ีไหนก็ตายได ” 
 จากเหตุการณคร้ังนี้ส่ือมวลชนใหความสนใจมาทําขาวอยางมากมายเนื่องจากเปน
เหตุการณแรกท่ีเจาหนาท่ีรัฐถูกลอบสังหารเปนชาวไทยมุสลิม  ทําใหเจาหนาท่ีตองเพ่ิมความ
ระมัดระวังตัวมากข้ึนเนื่องจากผูกอความไมสงบกระทําการไมเลือกวาบุคคลท่ีสังหารจะเปนใคร 
นับถือศาสนาใดอีกตอไป 
 “ขาวแฟนกะ  กะไมไดดู  ไมอยากอาน ไมอยากฟง และไมอยากเห็นภาพแบบนั้นนึกถึง
ทีไรรองไหทุกที  แตญาติคนอ่ืนๆ ท่ีไดดูเขาบอกวา หนังสือพิมพลงภาพเขานอนอยูในเปล เห็นหนา
และแผลท่ีโดนยิงชัดเจน  กะฟงแคนี้น้ําตาก็ไหลแลว  ออกขาวอยางนี้อยูหลายวัน  เปนชวงเวลาท่ี 
จิตใจกะแยท่ีสุด” 
 จากเหตุการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนสรางความสูญเสียใหกับกลุมตัวอยางท้ัง 3 ทาน 
แสดงใหเห็นวา เปาหมายของการสรางสถานการณความไมสงบของกลุมผูกอความไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตไมไดมีเพียงเจาหนาท่ีเทานั้น แตหมายรวมถึงประชาชนผูบริสุทธ์ิท่ัวไปและ
ไมใชเพียงผูท่ีนับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอ่ืน ๆ เทานั้น  ผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามก็เปนหนึ่งใน
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เปาหมายนั้นเชนกัน  ซ่ึงสรางความหวาดกลัวใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี  3  จังหวัดชายแดนภาคใต
ในภัยอันตรายท่ียากจะสามารถปองกันได 
 
กลุมตัวอยาง  : ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตท่ีไมไดสูญเสียญาติพี่นองหรือ 
กลุมท่ี  2  ทรัพยสิน แตไดรับผลกระทบทางดานจติใจ วิถีชีวิตความเปนอยู การทํามา 
  หากิน เปนตน  จากเหตุการณความไมสงบใน  3  จังหวดัชายแดนภาคใต  
  จํานวน  18  คน   ไดแก 
  1. นายวิทยา  นยิมเดชา 
  2. ด.ต ชัยยุทธ  นาราพงษเกษม และ ส.ต.ท. อาหะมะ แซมะแซ 
  3. นายสัมพันธ  มูซอดี 
  4. นางยามีละ  การีดอง 
  5. นายศุภนัย  พวงมณ ี
  6. นายฟตฮุดดีน  มูหะมะ 
  7. นายยูโซะ  หะยีอาซา 
  8. นายสุรศักดิ์  เบญจวรรณ 
  9. นายเปาซี  จารู 
  10. นางลักขณา  จนัทรสุภาพ 
  11. นางสาวมารียะ  หะยีอาซา 
  12. นายชวนะ  ชุมนุมพันธ 
  13. นางรอฮีมะห  มะหะแซ 
  14. อาแบเลาะห  อาแบแอ  อาแบปาน และ อาแบมิง 
 
นายวิทยา  นิยมเดชา 
อายุ  43  ป   
อาชีพ  อาจารยสอนวทิยาลัยเทคนิคยะลา  อ. เมือง  จ. ยะลา 
ภูมิลําเนา  จ. นครศรีธรรมราช  ยายมาต้ังถ่ินฐานท่ี จ. ยะลา  กวา  19  ป 
การศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตสงขลา 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน  และ ส่ือหนังสือพิมพ 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ ทุกวัน 
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การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 อาจารยวิทยามีพื้นเพเดิมเปนคนจังหวัดนครศรีธรรมราช พอจบการศึกษาจึงยาย 
ครอบครัวมาตั้งรกรากท่ี  จ. ยะลา ตั้งแตป 2529 และเขารับราชการเปนอาจารยสอนวิชาเทคนิคข้ัน
พื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคยะลา  ควบคูกับการประกอบธุรกิจสวนตัว 
 อาจารยวิทยาเปนผูหนึ่งท่ีติดตามขาวสารความเคล่ือนไหวเหตุการณความไมสงบใน
จังหวดัชายแดนภาคใตอยางใกลชิด ท้ังจากส่ือโทรทัศนและส่ือหนังสือพิมพ  
 “สําหรับขาราชการผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบคือ ความสับสนดานการขาว 
ท่ีมีหลากหลายประเด็นจากเหตุการณเดียว บางก็วาอยางนั้นบางก็วาอยางนี้ ทําใหสับสนวางตัว 
ไมถูก  นอกจากนั้นก็จะระมัดระวังตัวเปนพิเศษเพราะขาราชการอยางเราเปนเปานิ่ง  อยางเม่ือกอน
เวลาเดินทางไปสอนหนังสือจากบานถึงวิทยาลัยระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร ถือวาใกลมาก
เดินทางไปมาสะดวกขับมอเตอรไซคเดี๋ยวเดียวก็ถึง แตเดี๋ยวนี้รถติดไฟแดงทีก็ระแวงหันซายหัน
ขวา ตองคอยดูวามีวัตถุตองสงสัยหรือเปลา มีคนแปลกหนาอยูใกลเราหรือเปลารูสึกไมไววางใจ  ซ่ึง
ถาเปนท่ีอ่ืนท่ีไมใช  3 จังหวัดชายแดนภาคใตคนยิ่งมากยิ่งปลอดภัยแตสําหรับท่ีนี่คนมากย่ิง
อันตรายเวลาออกไปทํางานเราก็ไมรูวาจะไดกลับมาบานหรือเปลา สวนผลกระทบของเหตุการณ
กับการทํางานแทบไมคอยมี  เพียงแตกังวลบางเวลาท่ีนักเรียนท่ีเราสอนหายไป  เม่ือสอบถามเพื่อน
เขาก็บอกวา  พอโดนยิงบาง  สวนโดนตัดบาง  เห็นเขาลําบาก เราก็รูสึกสะเทือนใจหดหูใจ ท่ีคน
รอบขางเราประสบปญหา” 
 
ด.ต  ชยัยุทธ  นาราพงษเกษม  อายุ  53  ป   
ภูมิลําเนา  จ.  ปตตาน ี
อาชีพ  รับราชการตํารวจ   สภอ. เมืองยะลา  จ. ยะลา  มากวา  25  ป 

ส.ต.ท. อาหะมะ  แซมะแซ   อายุ  35  ป 
ภูมิลําเนา  อ. เมือง  จ.  ยะลา 
อาชีพ  รับราชการตํารวจ  สภอ. เมืองยะลา มากวา  13  ป 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ ทุกวัน 
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การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 สถานีตํารวจภธูรอําเภอเมืองยะลา  ตั้งอยูใจกลางเมืองแวดลอมไปดวยสถานท่ีราชการ
และบานพกัเจาหนาท่ี  ถนนหนทางไปมาสะดวก  จากสภาพแวดลอมโดยรวมแลวนาจะสรางความ
อุนใจใหกับเจาหนาท่ีท่ีประจําอยูภายในน้ันไดในเร่ืองของความปลอดภัย 
 จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  จ. ยะลา เปนอีกพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีการ
ตรึงกําลังเจาหนาท่ีคุมเขมพิเศษ โดยเฉพาะสถานท่ีราชการท่ีมักจะเปนเปาโจมตีเสมอ  สภอ. เมือง
ยะลาก็เชนกัน  ท่ีมีการปองกันอยางเขมงวดแมจะอยูใจกลางเมือง  สภาพแวดลอมของ  สภอ. เมือง
ยะลาตอนนี้ถูกรายลอมโดยรอบดวยร้ัวลวดหนามท่ีมีปอมและบังเกอรทหารคอยตรวจตราความ
เรียบรอยผูคนเขาออก 
 ด.ต. ชัยยุทธ  นาราพงษเกษม  และ  ส.ต.ท. อาหะมะ  แซมะแศ  อยูในชุดนอก
เคร่ืองแบบนั่งปะปนกับผูเขามาติดตอ ปลีกตัวมาพูดคุยถึงความเปล่ียนแปลงหลังเกิดเหตุการณ
ความไมสงบท่ีทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน 
 ด.ต. ชัยยุทธ  “เกิดเหตุการณความไมสงบทวีความรุนแรงข้ึน ไมวาจะทําอะไรก็ตามจะ
ระวังตัวมากท่ีสุด  ออกเวรกก็ลับบานพัก  ถาวันไหนใสเคร่ืองแบบก็จะไมออกไปไหน  หรือถาไป 
ก็ยอมเสียเวลาเปล่ียนเคร่ืองแบบ  เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของครอบครัว” 
 ส.ต.ท. อาหะมะ  “ผมก็เหมือนกันจะระวังตัวเปนพิเศษ เพราะผูบังคับบัญชาส่ังกําชับเรา
คือเปาโจมตีของผูกอความไมสงบ  ไมวาจะออกไปปฏิบัติหนาท่ีภายนอกก็จะมีการวางแผนกอนทุก
คร้ังจะไปกนัเปนกลุมทํางานประสานกันคอยระวังใหกนั” 
 
นายสัมพนัธ  มูซอดี 
อาชีพ  ส่ือมวลชน   หวัหนา  สทท. 11 สวนแยกยะลา 
อายุ  45 ป  ท่ีอยู  อ.  เมือง  จ.  ยะลา 
ภูมิลําเนา  จ.  ยะลา  (เกิดและเติบโตท่ี  จ. ยะลา) 
การศึกษา  วิทยาลัยครูจังหวัดยะลา  (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน  และ  ส่ือหนังสือพิมพ 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ ทุกวัน 
 
การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 สทท. 11  สวนแยกยะลาออกอากาศครอบคลุมพื้นท่ี  3  จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก  
จ. ยะลา  จ. ปตตานี  จ. นราธิวาส  เนนการนําเสนอรายการที่นําเสนอและรักษาไวซ่ึงเอกลักษณ 
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ภูมิปญญาทองถ่ิน แนะแนวอาชีพหลักและอาชีพเสริมรายได  ออกอากาศทุกวันท้ังภาคภาษาไทย
และภาษามลายูทองถ่ิน และเปนชองทางหลักของการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปน
ประโยชนจากภาครัฐสูประชาชน  โดยเฉพาะขาวสารจากกองทัพเพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดี
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในพื้นท่ี 
 “นโยบายการดําเนินงานของเรายังไมมีอะไรเปล่ียนแปลงยังคงเนนเนื้อหาท่ีเขาถึง
ทองถ่ินเพราะกลุมเปาหมายของเราคือ คนใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีสวนใหญนับถือศาสนา
อิสลาม  ประกอบอาชีพทําสวนผลไม และคาขาย  รายการสวนใหญจึงตอบสนองความตองการของ
คนกลุมนี้  เชน ชวงเชาจะเปนรายการแนะแนวอาชีพ  เคล็ดลับการเกษตร  และรายการหลักธรรม
แนวทางอิสลาม คนดูก็จะไดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนสามารถนําไปประยุกตใชไดใน
ชีวิตประจําวันและยังสามารถเขาถึงในหลักของศาสนาท่ีถูกตองอยางแทจริง เพราะฉะน้ันไมตองมา
กังวลกับการบิดเบือนหลักคําสอน สวนรายการท่ีออกอากาศเปนภาษามลายูทองถ่ินจะเปนรายการ
แนะนําบุคคลท่ีทําช่ือเสียงแกทองถ่ิน คนไทยพุทธก็สามารถรับชมรายการไดเพราะผูดําเนินรายการ
จะใชภาษามลายูควบคูกับภาษาไทย  ในสวนของการจัดสรรเวลาในการออกอากาศรายการตางๆ 
ใ น ช ว ง ท่ี 
เหตุการณความไมสงบนี้มีเปล่ียนแปลงบางเล็กนอย คือ เราจะจัดสรรเวลาใหกับกองทัพมากข้ึนและ
สามารถออกอากาศไดทันที  หากมีเหตุการณหรือขาวสารสําคัญท่ีตองแจงใหประชาชนรับทราบ” 
 
นางยามีละ  การีดอง 
อาชีพ  ส่ือมวลชน  ผูประกาศขาวและพิธีกรภาคภาษามลายูทองถ่ิน  สทท. 11   
  แยกสวนยะลา 
อายุ   32  ป   
ท่ีอยู    อ. เมือง   จ. ยะลา 
ภูมิลําเนา   จ. ยะลา   (เกิดและเติบโตท่ี  จ. ยะลา)  
การศึกษา   มัธยมศึกษาช้ันปท่ี  6  จากการศึกษานอกโรงเรียน 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน และ  ส่ือหนังสือพิมพ 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ ทุกวัน 
 
การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
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 คุณยามีละเปนท่ีรูจักและมีช่ือเสียงในหมูชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวดัชายแดนภาคใต 
ดวยลีลาการพดูภาษามลายูท่ีโดดเดน  ชัดเจน คลองแคลว รายการของเธอจึงติดอันดบัรายการยอด
นิยมท่ีมีผูชมโทรศัพทและเขียนจดหมายเขามาติชมในรายการมากมายท้ังภาษาไทยและภาษามลาย ู
 “ดิฉันภูมิใจที่มีโอกาสขึ้นมาอยูจุดนี้ ดีใจท่ีคนดูชอบและไววางใจใหเราเปนตัวแทนของ
เขา จากเม่ือกอนดิฉันพูดภาษาไทยแทบไมไดและคิดวาคงจะไมมีโอกาสอยูหนาจอและใชภาษา
มลายูในการส่ือสารได  จนกระทั่ง  สทท. 11  สวนกลางมีนโยบายใหนําเสนอรายการที่เนนการ
เขาถึงทองถ่ิน  จึงมีการคิดรูปแบบรายการตางๆ ท้ังในสวนของขาวและรายการทั่วไปใหมีการใช
ภาษามลายูในการส่ือสารควบคูกับภาษาไทย” 
 จากแนวคิดดังกลาวประสบความสําเร็จอยางมากในการเขาถึงผูชมในทองถ่ิน
โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมท่ีมีจํานวนมากพูด ฟง และเขียนภาษาไทยไมได จึงตองพึ่งพาส่ือเพ่ือน
บานอยางประเทศมาเลเซีย  ไดมีทางเลือกในการรับชมรายการท่ีคนมุสลิมดวยกนัผลิตและนําเสนอ
เพื่อมุสลิมโดยเฉพาะ  
 “รายการของเราเนนการแนะแนวอาชีพ จึงทําใหตองลงพื้นท่ีเพื่อหาขอมูลและถายทํา  
ซ่ึงบางแหงคอนขางไกล ในชวงเหตุการณกําลังรุนแรงนี้การลงพื้นท่ีเราตองมีการวางแผนให 
ชัดเจนเพื่อลดความผิดพลาด หากตองกลับมาถายทําใหมอีกคร้ังจะทําใหตองเสียงบประมาณและ
เส่ียงอันตรายมาก ดังนั้นการลงพ้ืนท่ี 1 คร้ัง เราตองใหไดขอมูลหลายๆ ประเด็นเพื่อจะไดนําเสนอ
ไดหลายคร้ัง การนัดแหลงขาวสัมภาษณก็ตองนัดใหไดหลายๆ คน จึงทําใหทํางานหนักมากข้ึน
กวาเดิม” 
 
นายศุภนัย  พวงมณี   
อาชีพ  นายอําเภอ  อ. ยะหร่ิง  จ. ปตตานี    
อายุ    53  ป   
ท่ีอยู    บานพักขาราชการ  อ. ยะหร่ิง  จ. ปตตาน ี
ภูมิลําเนา  กรุงเทพมหานคร  (ยายมาประจําท่ี  วาการอําเภอยะหร่ิงมากวา 5 ป) 
การศึกษา  ปริญญาตรีจากมหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ ทุกวัน 
 
การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
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 นาย ศุภนัย พวงมณี เปนนายอําเภอนักพัฒนาคนหน่ึงท่ียอมเสียสละความสะดวกสบาย
และยอมเส่ียงชีวิตและทรัพยสินอาสาเขามาดูแลพื้นท่ีท่ีใครหลายคนไมกลาเขามาทํางาน แมจะ 
ไมใชคนพื้นเพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  แตดวยความท่ีเช่ือในหลักศาสนาอิสลามเหมือน 
ประชาชนท่ีนี่ จึงคิดวานาจะทําใหเขาสามารถเขาถึงประชาชนไดไมยากนัก 
 “กอนท่ีจะเขามาเปนนายอําเภอยะหร่ิง ผมบรรจุท่ีทุงยางแดงเปนท่ีแรก  ซ่ึงเปนพื้นท่ี 
สีแดง ชาวบานท่ีนี่ยากจนมาก  เราพยายามนําโครงการตางๆ ท่ีภาครัฐใหการสนับสนุนมาสงเสริม
อาชีพใหกับชาวบานใหเขามีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  โครงการท่ีเราทําคอนขางประสบความสําเร็จ 
ชาวบานมีรายไดเพิ่มมากข้ึน ทานผูวาราชการจังหวัดปตตานี ทานเห็นวาเรานาจะสามารถไปชวย
พัฒนาในอําเภออ่ืนๆ บาง จึงไดยายมาอยูท่ี อ. ยะหร่ิง ซ่ึงเปนเมืองเกาแกของปตตานีอยูใกลมัสยิด 
กรือเซะและศาลเจาแมล้ิมกอเหนี่ยว ท่ีนี่เปนเมืองสงบทุกคนถอยทีถอยอาศัย หากเกิดเหตุการณ 
ไมดีท่ีนี่ก็ลวนเปนฝมือจากคนท่ีอ่ืน  ” 
 
นายฟตฮุดดีน  มูหะมะ   
อายุ  28  ป   
อาชีพ  อุสตะสอนศาสนาโรงเรียนตาดีกา  โรงเรียนปอเนาะ และมัสยิดตาง ๆ 
ภูมิลําเนา  อ. สุไหงโก – ลก  จ. นราธิวาส   (เกิดและเติบโตท่ี อ. สุไหงโก – ลก) 
การศึกษา   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และ ศึกษาดานศาสนาอิสลาม (เทียบเทาปริญาตรี) 

 จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ 3 – 4  คร้ังตอสัปดาห 
 
การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 อุสตะฟตฮุดดีนสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนตาดีกา โรงเรียนปอเนาะและมัสยิด
ตางๆ ในจังหวัดนราธิวาสมากวา  10  ป หลังจบการศึกษาดานศาสนาอิสลามโดยตรงจากประเทศ
ซาอุดิอาระเบียดินแดนตนกําเนิดของอารยธรรมอิสลาม ทําใหเปนผูท่ีมีความถองแทดานหลัก 
คําสอน การประพฤติปฏิบัติของมุสลิมท่ีถูกตองตามหลักคําสอนของคัมภีร อัล – กุรอาน   
 นอกจากนั้น  อุสตะฟตฮุดดีน เปนหนึ่งในอุสตะเพียงไมกี่คนท่ีไดรับคัดเลือกจาก
ภาครัฐใหเปนตัวแทนเผยแพรขาวสารจากภาครัฐสูประชาชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีตาม
โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม  ภายในหองกระจายเสียงชุมชน  ขาวสารโครงการตางๆ จาก
ภาครัฐจะถูกถายทอดเปนภาษามลายูท่ีคุนเคยของชาวบาน  ชวยลดชองวางของความไมเขาและ
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หวาดระแวงซ่ึงกันและกันระหวางเจาหนาท่ีท่ีลงไปปฏิบัติงานและชาวบานในพืน้ท่ีเปนอยางด ี
นอกจากนั้นยงัสอดแทรกหลักคําสอนของศาสนาอิสลามตามคัมภีรอัล - กุรอาน  เพื่อใหชาวบาน
เขาใจในหลักคําสอนของศาสนาอยางถูกตอง  เชน  การฟกฮี  (การละหมาดใหถูกตอง) การทําทา
เซาฟ  (วิชาการท่ีทําใหจิตใจสะอาดบริสุทธ์ิ) นั้นจะตองกระทําอยางไร และยงัไดรับความไววางใจ
จากหนวยงานรัฐในการแปลเอกสารและถอยคําแถลงของนายกรัฐมนตรีในเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ
ปญหาในพืน้ท่ี 3 จังหวดัชายแดนภาคใตเปนภาษามลายูและภาษาอาหรับเพื่อเผยแพรในพ้ืนท่ี  3  
จังหวดัชายแดนภาคใต 
 
อาจารยยูโซะ  หะยีอาซา 
อาชีพ  อาจารยสอนวชิาฟสิกข   วิทยาลัยเกษตรนราธิวาส  (เกษตรปาไผ) 
อายุ  47  ป     
ท่ีอยู   ยานตลาดเกา  อ. เมือง  จ.  ยะลา 
ภูมิลําเนา  จ.  ยะลา  (เกิดและเติบโตท่ี  จ. ยะลา) 
การศึกษา  ปริญญาตรีดานฟสิกข  จากประเทศซาอุดอิารเบีย 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือหนังสือพิมพ  และ  ส่ือโทรทัศน 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ ทุกวัน 
 
การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 จากเหตุการณลอบสังหารเจาหนาท่ีรัฐแบบรายวันในพ้ืนท่ี จ. นราธิวาส เปนสาเหตุท่ี 
ทําใหอาจารยยูโซะ ตัดสินใจทําเร่ืองขอยายมาสอนใน จ. ยะลา แมวาจะเปนพื้นท่ีเส่ียงเชนเดยีวกัน
แตก็เปนบานเกิดเมืองนอนท่ีเขารูสึกอุนใจมากกวา 
 “สําหรับคนท่ีไมคอยติดตามขาวสารเขาอาจจะไมรูสึกอะไรหรือกระทบอะไรมากนัก
แตสําหรับผมติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดไมใชเฉพาะจากส่ือเทานั้น เรา 
แลกเปล่ียนกับพูดคุยกับคนรอบขางทําใหขอมูลท่ีไดรับมีความหลากหลาย  ขาวสารทุกวันนี้มันทํา
ใหคนท่ีติดตามเปนคนโรคจิต คือ ข้ีระแวง ข้ีสงสัย ข้ีกลัว จะมากจะนอยก็ข้ึนอยูกับความเขมแข็ง
ของจิตใจแตละคน” 
 “ชวงเกิดเหตุการณใหมๆ ผมยังสอนหนังสืออยูท่ีปาไผ  แมวาจะมีบานพักอาจารยไวให
แตก็อยูหางจากวิทยาลัยมาก  ที่นี่ความเจริญยังเขาไมถึง  สองขางทางยังเปนปาอุดมสมบูรณ  
เม่ือกอนรูสึกเฉยๆ ไมกลัวอะไร  และยังรูสึกวาสงบรมร่ืนดี  แตหลังเหตุการณความไมสงบทวีความ 
รุนแรงข้ึนบอยคร้ัง  เร่ิมรูสึกถึงความไมปลอดภัยคิดไปตางๆ นานาวา หากเราโดนทํารายจะมีใคร
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เห็นหรือมีใครชวยเหลือเราไดบาง  สวนเหตุผลของการท่ีตัดสินใจยายเน่ืองจากคนท่ีเรารูนั่งคุยกัน
เกือบทุกเย็นถูกลอบยิง  (นายสถานีรถไฟปาไผ) โดยวนัเกิดเหตุนายสถานีเขานั่งทํางานตามปกติใน
หองจําหนายต๋ัว กระสุนยิงผานกระจกถูกนายสถานีเสียชีวิตทันที โดยสวนตัวแลว นายสถานีเขา
เปนคนอัธยาศัยดี ไมคอยยุงเกี่ยวกับใคร ตํารวจสันนิฐานวา เปนการสรางสถานการณเชนเคย” 
 
นายสุรศักดิ์  เบญจวรรณ 
อายุ  35  ป    
อาชีพ  นักพัฒนาชุมชนเทศบาล  ต. บางปู อ. ยะหร่ิง  จ. ปตตาน ี
ภูมิลําเนา  จ. ปตตานี  (เกดิท่ี อ. ยะหร่ิง และไปศึกษาที่ จ. สงขลา  กอนยายกลับมา

ทํางานท่ีบานเกิด) 
การศึกษา  ปริญญาตรี  จากวิทยาลัยครูสงขลา  (มหาวทิยาลัยราชภัฎสงขลา) 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ ทุกวัน  
 
การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 “เม่ือกอนผมลงพื้นท่ีบอย ไปพบปะผูนําชาวบานเพ่ือรับทราบปญหาและแนะนําฝก
อาชีพ  ชาวบานเปนกันเอง  ตั้งแตเกิดเหตุการณความไมสงบทุกอยางเปล่ียนแปลง เราในฐานะ 
เจาหนาท่ีรัฐก็ไมกลาลงพ้ืนท่ีเพราะกลัวจะไมปลอดภัย เราไมรูวาโจรมันแฝงตัวอยูกับชาวบานหรือ
เปลา ชาวบานเองก็กลัวเราเพราะเขารูวาเราเปนเปาสังหารของพวกโจร  เขาก็กลัววาอยูใกลเราแลว
ไมปลอดภัยคือ ตางคนตางไมไววางใจกันความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีรัฐกับชาวบานยิ่ง 
หางเหิน” 

 
นางรอฮีมะห  มะหะแซ   
อายุ  42  ป  
อาชีพ  ขาราชการครู  โรงเรียนบานกงปนัง  อ. กงปนัง  จ. ยะลา 
ภูมิลําเนา  จ. ยะลา  (เกิดและเติบโตท่ี  จ. ยะลา) 
การศึกษา  ปริญญาตรีคุรุศาสตร  วิทยาลัยครูจังหวดัยะลา (มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา) 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ ทุกวัน 
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การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 กวา  20  ปท่ีทําหนาท่ีแมพิมพของชาติเดินทางไปมาระหวางอําเภอเมืองกับอําเภอกง
ปนัง ระยะทางกวา  20  กิโลเมตร  ไมไดเปนอุปสรรคตอการทํางานแมแตนอย  แตหลังจาก
เหตุการณการกอความไมสงบทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน สรางความหวาดกลัวใหกับเธอและเพื่อนครู 
รูสึกถึงความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
 “การเดินทางไปไหนมาไหนไมคอยสะดวก  ทุกอยางเรงรีบไปหมด  ไมวาจะไปจับจาย
ซ้ือของ ทํางานก็ตองรีบเดินทางกลับบานกอนคํ่า จากเดิมท่ีหลังเลิกงานก็จะแวะทานขาวกอนเขา
บาน แตเดี๋ยวนี้ตองซ้ือกลับมาทานท่ีบานหรือเวลาไปซ้ือของใชในหางก็ตองคอยระวังคน 
แปลกหนา หรือ กลอง กระเปา ท่ีวางอยูก็จะระแวง ตอนน้ีแกปญหาการซ้ือหาของใชดวยการซ้ือ
จากรานใกลบานแมวาจะมีราคาสูงแตก็ปลอดภัยกวา” 
 
นายเปาซี  จารู 
 อายุ  28  ป   
อาชีพ  อาจารยวิชาภาษาไทย โรงเรียนพัฒนาวิทยา (โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา) 
ภูมิลําเนา  จ. นครศรีธรรมราช  อาศัยอยูท่ี  จ. ยะลา มากกวา  5  ป 
การศึกษา  ปริญญาตรี ดานเทคโนโลยีการศึกษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน   
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ ทุกวัน 
 
การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 อาจารยเปาซีเกิดและโตท่ีจังหวัดยะลา ทําใหทราบและเขาใจปญหาการกอความไมสงบ
ในอดีตอยางลึกซ้ึง  แตนั่นกเ็ปนเพยีงแนวความคิดของผูกอความไมสงบในอดีตท่ีมีอุดมการณอยาง
ชัดเจน หากแตปจจุบันการกอความไมสงบใน  3  จังหวดัชายแดนภาคใตไมใชมีแนวทางเฉกเชนใน
อดีตแลว กลุมแนวรวมมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ  หลากหลายถ่ินฐาน  และยากท่ีจะคาดเดา
ความคิดท่ีพวกเขากระทําวา   “ทําเพื่ออุดมการณหรือผลประโยชน” 
 อาจารยเปาซีเปนผูหนึ่งท่ีติดตามขาวสารความเคล่ือนไหวเหตุการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใตอยางใกลชิด ท้ังจากส่ือโทรทัศนและส่ือหนังสือพิมพเพื่อตองการทราบ
ความคิดและความรูสึกของคนนอกที่มอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตโดยเฉพาะมองชาวมุสลิม
อยางไรหลังเกิดเหตุการณความไมสงบอยางตอเนื่อง 
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 “ส่ือมวลชนชอบนําเสนอเนือ้หาเหตุการณความรุนแรง ความนากลัวซํ้าไปซํ้ามา จากท่ี
คนพ้ืนท่ีเคยชินและไมรูสึกอะไร  ยังตองเกิดความหวาดกลัวและพากันยายไปอยูกนัท่ีอ่ืน ขาวระบุ
คาหัวขาราชการอยางเชน  คาหัวผูวา 2 แสนบาท ขาราชการระดับสูง  1 แสนบาท หรือวา เจาหนาท่ี 
ทหาร ตํารวจ 1 หม่ืนบาท  ตั้งราคาเหมือนเราเปนผักปลา เหตุการณในพ้ืนท่ีกต็งึเครียดพอแลว  
เจอขาวอยางนีเ้ขาคนทํางานก็ยิ่งหวาดกลัว ไมกลามาทํางาน สงผลใหงานท่ีทําดอยประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะหนังสือพิมพท่ีเขียนเนื้อหาละเอียดยิบ เพียงเพ่ือตองการขายขาวเรียกรองความสนใจให
คนซ้ืออาน  จนละเลยใสใจกับผลกระทบท่ีมีตอคนท่ีอยูในพ้ืนท่ี” 
 
นางลักขณา  จันทรสุภาพ   
อายุ  50  ป   
อาชีพ  เจาของธุรกิจรานอาหารมุสลิมบานครัว    
ท่ีอยู  ยานตลาดเกา  อ. เมือง  จ.  ยะลา 
การศึกษา  ดานศาสนา  จากโรงเรียนปอเนาะ  ( เทียบเทาช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ) 
ภูมิลําเนา  จ. ยะลา 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ แทบทุกวนั 
 
การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 นางลักขณาเกดิและโตท่ีจังหวัดยะลา จงึรับรูและเขาใจถึงปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
อยางดี แตกไ็มสามารถจะแกไขอะไรไดเพราะเปนเพียงประชาชนตัวเล็กๆ ท่ีไมมีปากเสียงหรือมี
อํานาจพอจะทําใหใครฟงหรือสนใจส่ิงท่ีเธอพูดได 
 จากเหตุการณความรุนแรงรายวันทีเ่กิดข้ึนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สรางความ
ชินชาใหกับจติใจของเธอ   
 “สําหรับชีวิตสวนตัวไมมีอะไรเปล่ียนแปลง แตมีผลกระทบกับรานอาหารมากเลย  
เม่ือกอนขายไดวันละประมาณ  2,000 – 3,000  บาท  โดยเฉพาะทุกวันศุกรจะขายดีเปนพิเศษ  
เพราะทุกคนจะออกจากบานเพื่อมาละหมาดและก็มาฟงคําสอนศาสนา ก็เหมือนคนไทยพุทธนั่น
แ ห ล ะ ท่ี 
เขาวัดฟงพระเทศน คนสวนใหญก็เลยถือโอกาสกินขาวนอกบาน บางคนก็นั่งดื่มน้ําชาพูดคุย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  บางคนก็ซ้ือหาของใช  ทุกวันศุกรหนามัสยิดตลาดเกาจะคึกคักไปดวย 
รานคา ท่ีมีท้ังเส้ือผา  ชุดละหมาด  ผาคลุมหัว  ของใชสวนตัวไปจนถึงของกิน  รานอาหารอยางเรา 
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ก็คึกคักขายดีไปกับเขาดวย  แตตั้งแตเกิดเหตุการณกอความไมสงบ มีขาวการวางระเบิดตรงนั้น  
ยิงครูตรงนี้  ฟงแลวใจหาย รูสึกวามันเขามาใกลตัวเร่ือย   ทําใหคนพากันหวาดกลัวไมคอยกลา
ออกไปไหนมาไหน รานกะก็เงียบลงไปดวย ไมคอยมีลูกคา ทุกวันนี้ขายท้ังวันยังไมถึงพันบาท ไม
คุมกับคาน้ําคาไฟท่ีเราตองเสียทุกวัน จะปดก็ไมไดอายุก็มากแลวสมบัติก็มีแตรานนี้เทานั้น ไมรูจะ
ทําอะไรตอไป ก็ทนเปดไปเร่ือยๆ” 

 
นางสาวมารียะ  หะยีอาซา 
อายุ  37  ป   
อาชีพ  อาจารยสอนภาษาอังกฤษ วทิยาลัยอาชีวะศึกษา  จ. ยะลา 
ภูมิลําเนา  จ.  ยะลา  (เกิดและเติบโตท่ี  จ. ยะลา) 
การศึกษา  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูจังหวัดยะลา  (มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา)  
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ ทุกวัน  
 
การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 แมวาจะไมไดรับผลกระทบตอเหตุการณการกอความไมสงบท่ีเกิดข้ึนมากนัก แตก็
สรางความรําคาญใจ โดยเฉพาะการทํางานเปนอยางมากทุกคร้ังท่ีมีขาวเหตุการณความรุนแรง  
 “ชวงท่ีมีขาวเกีย่วกับมุสลิม อยาง อุสตะโดนจับ พีจ่ะเบ่ือมากไมอยากไปทํางาน เพราะ
เวลาไปถึงก็จะเห็นภาพครูอาจารยดวยกันจบักลุมวิพากษวิจารณ บางคนก็บอกวาสมน้ําหนา จับแลว
ก็เอาไปประหารใหหมดๆ ภาคใตจะไดเจริญข้ึน เราเปนคนฟงแมเขาไมไดวาเรา แตมันก็กระทบตอ
ความรูสึก มันเจ็บใจ  อยากตอกกลับ แตก็ทําไมได เพราะจะย่ิงทําใหเกดิปญหามากยิ่งข้ึน ถามวา
ทําไมถึงมีความรูสึกโกรธ รูสึกเจ็บแคนแทน ท้ังท่ีคนท่ีโดนจับไมไดเปนญาติพี่นองของเรา 
มิหนําซํ้าเราไมรูจักเขาเสียดวยซํ้า แตดวยความท่ีเขาเปนมุสลิมเหมือนกับเรา  และเปนผูท่ีมุสลิมเรา
นับถือในฐานะท่ีเปนผูอบรมส่ังสอนใหมุสลิมเราเขาถึงหนทางของศาสนาอยางแทจริง ก็เหมือนกบั
มีใครมากลาวหา ผูนําทางศาสนาท่ีคุณเล่ือมใสวาเปนโจรนั่นแหละ เปนคุณจะโกรธไหม  ท้ังๆ ท่ีเรา
ก็เห็นอยูวาเขาเครงครัดในศาสนาแลวจะทําเร่ืองไมดีอยางนั้นไดอยางไร” 
 
นายชวนะ  ชมุนุมพันธ  
อาชีพ  นายสถานีรถไฟยะลา 
อาย ุ  54  ป     
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ท่ีอยู  บานพักรถไฟ  จ. ยะลา 
ภูมิลําเนา  อ. รามัน  จ. ยะลา   เปนนายสถานีรถไฟ  จ. ยะลามากวา  8 ป 
การศึกษา  วิศวกรรมรถไฟกรุงเทพมหานคร 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน และ ส่ือหนังสือพิมพ 
ความถ่ีในการเปดรับส่ือ ทุกวัน 
 
การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 นายชวนะ  ชุมนุมพันธ เปนมุสลิมคนแรกๆ ท่ีไดเขาศึกษาท่ีวิทยาลัยวิศวกรรมรถไฟ
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเม่ือกอนจะรับเพียงบุตรหลานขาราชการรถไฟท่ีเปนคนไทยพุทธเทานั้น ชีวติ
ในวยัเดก็เรียบงายเหมือนเด็กมุสลิมอ่ืนๆ ท่ีเครงครัดในการประกอบศาสนกิจครบท้ัง 5 เวลา (การ
ละหมาด ) 
 “ตั้งแตเหตุการณความไมสงบทวีความรุนแรงสถานีรถไฟยะลาโดนวางระเบิดแลวถึง  
2 คร้ัง  คร้ังแรกตรงปอมยามทางกั้นรถไฟกอนเขาสถานีแตโชคดีท่ีไมมีใครเปนอะไร  สวนคร้ังท่ี 2 
เกิดเหตุท่ีดานหลังสถานี ซ่ึงเปนโตะใหบริการท่ัวไปของเจาหนาท่ี จุดนั้นคอนขางเปนท่ีลับตา ทํา
ใหเจาหนาท่ีบาดเจ็บสาหัส 2 คน  ตอนนี้กลับมาทํางานปกติแลวและขอยายไปทํางานสวนอ่ืน แตก็
ยังอยูในสถานีรถไฟยะลา เราก็เห็นใจเขาเจ็บขนาดนั้นหากตองกลับไปทํางานจุดเกาคงจะทํางาน
อยางไมมีความสุขตองคอยหวาดระแวงตลอดเวลา   หลังจากเกิดเหตุการณคร้ังท่ี  2 เรามีการพูดคุย
กันกับเจาหนาท่ีท่ีทํางานในสวนตางๆ สวนใหญก็ยังคงมีขวัญและกําลังใจดีสามารถปฏิบัติงานได
อยางปกติ  ทําใหผมคิดวาพวกเขาอยูไดผมก็อยูได” 
 

อาแบเลาะห   
อายุ  63  ป  
อาชีพ  ผูใหญบานและโตะอิหมาน  บานตือเบาะ  อ. สะเตงนอก  จ.  ยะลา 

อาแบแอ  , อาแบปาน  และอาแบมิง  
อาชีพ  โตะอิหมานประจํามัสยิดบานตือเบาะ และ คาขาย 
ภูมิลําเนา  จ.  ยะลา  (ท้ังหมดเกดิและเติบโตท่ี จ . ยะลา) 
การศึกษา  ดานศาสนาอิสลาม  โรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
  อิสลาม 
ส่ือท่ีเปดรับมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศน 
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ความถ่ีในการเปดรับส่ือ 5 – 6  คร้ังตอสัปดาห 
 

การดํารงชีวิตทามกลางเหตกุารณความไมสงบ 
 ท้ัง 4 ทานมีความเหน็เกีย่วกบัสถานการณการกอความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดน
ภาคใตเหมือนกันวา 
 “การดําเนินชีวิตยังเดิมไมมีอะไรเปล่ียนแปลง  เพียงแตเพิ่มความระมัดระวังตัวมากข้ึน 
เพราะเราเปนท้ังเปาของเจาหนาท่ีท่ีคอยจบัผิด และเปาของผูกอความไมสงบท่ีฆาผูบริสุทธ์ิโดยไม
เลือกวาจะเปนคนในศาสนาใด” 
 จะเห็นไดวา ชาวไทยมุสลิมท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีไดรับผลกระทบทางออมสวนใหญเปน
บุคคลท่ีมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมาต้ังแตกําเนิดหรืออาศัยมานาน จึงทําให
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงและการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวไทยมุสลิมในพ้ืนท่ี  
3 จังหวัดชายแดนภาคใตทามกลางปญหาการกอความไมสงบท่ีเกิดข้ึนเร้ือรังมาชานาน แตก็ยัง
สามารถอาศัยอยูอยางสงบรมเย็นจนกลายเปนความชาชิน แมวาเหตุการณความไมสงบจะปะทุข้ึน
อีกคร้ัง 
 

4.2 ทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชน
เก่ียวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต 

 การนําเสนอผลการศึกษาวจิยัในสวนท่ี 2 นี้เปนบทสัมภาษณของกลุมตัวอยางท่ีเปนชาว
ไทยมุสลิมใน  3  จังหวดัชายแดนภาคใต  2  กลุมตัวอยาง  คือ  ชาวไทยมุสลิมผูท่ีไดรับผลกระทบ
ทางตรง จํานวน  3  คน  และ ชาวไทยมุสลิมผูท่ีไดรับผลกระทบทางออม  จํานวน  18  คน ท่ีติดตาม
ขาวสารความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต ผานส่ือ 3  
ประเภท  ไดแก  ส่ือโทรทัศน  ส่ือหนังสือพิมพ  และ  ส่ือวิทยุ  อยางตอเนื่อง   
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ตารางท่ี 4.1  ทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตอการนําเสนอขาวของ

ส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบ 
 

 

         
                    

               ความถี่ของการเปดรับสื่อของชาวไทยมุสลิม 
      

ชื่อ     สื่อโทรทัศน      สื่อหนังสือพิมพ        สื่อวิทยุ   

 ทุก 
วัน 

5-6 วัน
สัปดาห 

3-4 วัน
สัปดาห 

0-2 วัน
สัปดาห 

ทุก 
วัน 

5-6 วัน
สัปดาห 

3-4 วัน
สัปดาห 

0-2 วัน
สัปดาห 

ทุก 
วัน 

5-6 วัน
สัปดาห 

3-4 วัน
สัปดาห 

0-2 วัน
สัปดาห 

 

1. นายสรยุทธ   
2. นางฮาดีบะ   
3. นายอุสมาน   

 
 

 

 

  
 
 
 

 

   
 

 

 

  

 
 

 

 

    
 

 

 
 

      

1. นายวิทยา   
2. ด.ต.ชัยยุทธ 

และ  ส.ต.ท. 
 อาหะมะ  
3. นายสัมพันธ 
4. นางยามีละ   
5. นายศุภนัย   
6. นายฟตฮุดดีน   
7. นายยูโซะ   
8. นายสุรศักด์ิ  
9. นายเปาซี   
10. นางลักขณา 
11. น.ส มารียะ 
12. นายชวนะ   
13. นางรอฮีมะห 
14. อาแบเลาะห   
 อาแบมิง อาแบ
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แอ  และ  
 อาแบปาน 

 
 
 

 จากตารางแสดงความถ่ีในการเปดรับส่ือแสดงใหเห็นวา    ชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความพึงพอใจในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบ จากส่ือ
โทรทัศนมากท่ีสุด เนื่องจากเห็นวา  ส่ือโทรทัศนสามารถมองเห็นภาพและเสียงของเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนไดอยางชัดเจน  ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะหกับขอมูลเดิมท่ีมีอยู  โดยไมจําเปนตองพึ่งพา
ขาวสารจากส่ือมวลชนท้ังหมด และมีความเช่ือม่ันวาส่ิงท่ีไดจากการวิเคราะหดวยประสบการณของ
ตนเองนาจะใกลเคียงกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ส่ือหนังสือพิมพ  ชาวไทย
มุสลิมเห็นวา มีขอไดเปรียบในพื้นท่ีนําเสนอ  ทําใหส่ือหนังสือพิมพไมเพียงสามารถนําเสนอและ
รายงานความเคล่ือนไหวของเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเทานั้น  ยังสามารถนําเสนอบทสัมภาษณ บท
วิเคราะห  จากแหลงขาวผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของหลากหลายสาขาอาชีพ  และสุดทายคือ  ส่ือวิทยุ  
แมวาจะไมไดรับความสนใจเปดรับขาวสารมากนัก  แตชาวไทยมุสลิมก็เห็นวาส่ือวิทยุสามารถ
เขาถึงไดงาย  ราคาถูก  สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ควบคูกับการเปดรับฟงได 
 ปจจัยหลักท่ีทําใหชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตนยิมเปดรับขาวสารจาก
ส่ือมวลชน  คือ  มีความพึงพอใจในความรวดเร็วของการนําเสนอขาวสารที่ทันตอเหตุการณ คือ 
เหตุการณท่ีเกดิข้ึนใหมส่ือมวลชนสามารถรายงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางฉับไว ทําให
ประชาชนไดรับรูขาวสารตาง ๆ อยางทันทวงที  
 “ส่ือมวลชนมีความรวดเร็ว ฉับไว ในการนําเสนอขาวเกีย่วกับสถานการณความไมสงบ
ใน  3  จังหวดัชายแดนภาคใต จะเห็นไดจากหลังเกิดเหตุการณไมนานส่ือมวลชนกส็ามารถรายงาน
ขาวไดทันที ” 

  (สัมพันธ  มูซอดี,  หัวหนา สทท. 11,  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548) 
 “ส่ือมวลชนมีความรวดเร็วในการนําเสนอและติดตามขาวสารของเหตกุารณท่ีเกดิข้ึน
ไดทันทวงที ทําใหเราไดรับทราบขาวสารอยางรวดเร็ว 
 (ยามีละ  การีดอง,  ผูประกาศ สทท. 11,  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548) 

 “ส่ือมวลชนมีความรวดเร็วในการนําเสนอขาวสารเปนอยางมาก เกดิเหตุท่ีใดอีกไมนาน
เราก็จะก็รับทราบความเคล่ือนไหว” 
            (อุสมาน  เจะแว,  คาขาย,  สัมภาษณ,  11  เมษายน  2548) 
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 “นําเสนอขาวสารไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ  ทําใหเราไดรับทราบความ
เคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีเราอาศัยอยู” 
                   (ฟตฮุดดีน มูหะมะ,  อุสตะสอนศาสนา,  สัมภาษณ,  10  เมษายน ฆ 2548) 

 
 “มีความรวดเร็วในการนําเสนอขาวสารดีและใหความสําคัญกับเหตุการณท่ีเกดิข้ึนใน
พื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใตมาก” 
   (ยูโซะ  หะยีอาซา,  อาจารยวิทยาลัยเกษตรนราธิวาส, สัมภาษณ, 11 เมษายน  2548) 
 “ส่ือมวลชนมีความรวดเร็วและใหความสนใจในการนําเสนอขาวเหตุการณท่ีเกิดขึน้ใน
3  จังหวดัชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง” 
   (สุรศักดิ์  เบญจวรรณ,  นักพัฒนาชุมชน,  สัมภาษณ,  15  เมษายน  2548) 
 “ส่ือมวลชนนําเสนอขาวสารไดอยางรวดเร็ว” 
     (เปาซี จารู,  อาจารยโรงเรียนพัฒนาวิทยา,  สัมภาษณ,  10  เมษายน  2548) 
 “ส่ือมวลชนมีความรวดเร็วในการทํางานมาก  เม่ือเหตุการณเกิดข้ึนประชาชนจะไดรับ
ทราบขอมูลทันที” 
   (มารียะ หะยีอาซา, อาจารยวทิยาลัยอาชีวะยะลา,  สัมภาษณ,  11  เมษายน  2548) 
 “ส่ือมวลชนมีความรวดเร็วในการนําเสนอขาวสาร  มีความชัดเจน  และทันตอ 
เหตุการณ” 
             (รอฮีมะห  มะหะแซ,  สัมภาษณ,  10  เมษายน  2548) 
 “บางเหตุการณผมเปนเจาหนาท่ีเองยังไมทราบเลย แตส่ือมวลชนรวดเร็วมาก ไดเห็นท้ัง
ภาพและไดยนิเสียงอยางชัดเจน” 
   (สรยุทธ  ปากา,  เจาหนาท่ีตาํรวจ,  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548) 
 “ส่ือมวลชนมีความรวดเร็วในการนําเสนอขาวมากแมวาเราจะอยูในพ้ืนท่ีก็ยังไมทราบ
เลย” 
    (ศุภนยั พวงมณี,  นายอําเภอยะหร่ิง,  สัมภาษณ,  15  เมษายน  2548) 
 “ส่ือมวลชนมีความรวดเร็วในการนําเสนอขาวเหตุการณเกี่ยวกับ 3 จังหวดัชายแดน
ภาคใต  โดยเฉพาะโทรทัศน  ท่ีทําใหเราไดเห็นภาพวาเกิดอะไรข้ึนและเสียงวาใครพูดอะไร” 
 (ชัยยุทธ  นาราพงษเกษม  และ อาหะมะ แซมะแซ,  เจาหนาท่ีตํารวจ,  สัมภาษณ,  10  
เมษายน  2548) 
 ซ่ึงความรวดเร็วในการนําเสนอขาวสารของส่ือมวลชนสรางประโยชนอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะกับประชาชนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชใหเกิด
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ประโยชนกับชีวิตประจําวัน  เชน  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  คือ  ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถหลีกเล่ียงพื้นท่ี หรือ เสนทาง อันตรายท่ีส่ือมวลชนนําเสนอชวยลดความสูญเสียท่ีอาจเกิด
จากการกอความไมสงบได  อีกท้ังยังเปนการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ทหาร ตํารวจ ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยไมตองกังวลวาประชาชน 
ผูบริสุทธ์ิจะไดรับอันตรายจากการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน ซ่ึงหากประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใตไมไดรับขอมูลขาวสารหรือไดรับขอมูลขาวสารลาชา อาจกอใหเกิดการสูญเสียตอ
ชีวิตและทรัพยสินมากกวาขาวท่ีปรากฏในปจจุบันก็เปนได  
 “ส่ือมวลชนชวยเตือนภัยใหกับเราและครอบครัว สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสิน  เชน  การนําเสนอขาวหรือแจงจุดอันตรายท่ีชาวบานในพ้ืนท่ีควรหลีกเล่ียงทําใหไดระวัง
ตัว   และบางเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเปนบทเรียนใหเราดําเนินชีวติดวยความไมประมาท” 
   (ฮาดีบะ คาเดร,  เจาหนาท่ีเก็บเงิน,  สัมภาษณ,  15  เมษายน  2548) 
 “ความรวดเร็วในการนําเสนอขาวสาร  ทําใหเราระวังตัวมากข้ึนไมประมาท” 
 (อุสมาน  เจะแว,  คาขาย,  สัมภาษณ,  11  เมษายน  2548) 
 การแสวงหาขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ีเส่ียงอันตรายเฉกเชนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต
จําเปนตองอาศัยส่ือมวลชนท่ีมีความรูความสามารถ และปฎิภาณไหวพริบรอบดานในการแกไข
ปญหาในสถานการณตางๆ เนื่องจากความแตกตางในทุกดานของแหลงขาวท่ีเปนชาวไทยมุสลิม 
กับส่ือมวลชนท้ังในดาน ภาษา การแตงกาย ศาสนา ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม  ดังนั้นการ
ทํางานของส่ือมวลชนนอกจากจะตองใชสติปญญาท่ีชาญฉลาดแลว หลักจิตวิทยาสัมพันธก็เปนส่ิง
สําคัญอยางยิ่งท่ีส่ือมวลชนจําเปนตองใชในการเขาถึงแหลงขาวเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารท่ี
ตองการและนํามาเสนอตอสาธารณชน 
 นอกจากความรูความสามารถในการแสวงหาขาวสารแลว ส่ือมวลชนยังถือวามีความ
เสียสละกลาหาญในการเขาถึงแหลงขาว และสถานท่ีจุดเกิดเหตุเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกทามกลาง
ความเส่ียงอันตรายในเหตุการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึน  เชน  การสรางสถานการณความไมสงบดวย
การลอบยิงเจาหนาท่ีรัฐหรือประชาชนผูบริสุทธ์ิ  ส่ือมวลชนจะลงพ้ืนท่ีไปยังจุดเกิดเหตุทันทีเพื่อหา
ขอมูลและรายงานความเคล่ือนไหวของเหตุการณ  และหลายคร้ังท่ีกลุมผูกอความไมสงบวางกับดัก
เจาหนาท่ีทหาร ตํารวจท่ีมาตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุเพื่อหวังสังหาร  เชน  ลอบวางระเบิดเวลาท่ี
จุดชนวนดวยโทรศัพท  การดักซุมยิง  การวางตะปูเรือใบ  เปนตน  จากเหตุการณดังกลาว
ส่ือมวลชนอาจไดรับอันตราย 
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 โดยนายสัมพันธ  มูซอดี  กลาวในฐานะส่ือมวลชนทองถ่ินท่ีช่ืนชมความสามารถในการ
ทํางานของสื่อมวลชนสวนกลางท่ีมีความรวดเร็วในการเขาถึงพื้นท่ีอยางทันทวงที ในขณะท่ีส่ือ 
มวลชนทองถ่ินท่ีมีความคุนเคยและใกลชิดกับพื้นท่ีกลับเขาไปยังจุดเกิดเหตุลาชา 

 
 
 

 “ส่ือสวนกลางมีความกลาหาญในการลงพื้นท่ีท่ีเส่ียงอันตรายเพื่อใหไดขาวสารมาใน
ขณะท่ีส่ือมวลชนทองถ่ินท่ีมีความคุนเคยและใกลชิดกับพื้นท่ีกลับเขาไปยังจุดเกิดเหตุลาชา ท่ีเรา
ทํางานชากวาส่ือสวนกลางเพราะเราตองคํานึงถึงสวัสดิภาพของผูส่ือขาวมาเปนอันดับหนึ่ง  จึงตอง
มีการตรวจสอบความชัดเจนของเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกอนวา เกิดข้ึนท่ีไหน เกิดข้ึนจริงหรือเปลา  
เส่ียงอันตรายมากนอยแคไหน  จึงจะมีการส่ังการใหผูส่ือขาวลงพื้นท่ี ในขณะท่ีส่ือสวนกลางอาจไม
คํานึงถึงจุดนี้ นอกจากความรวดเร็วในการเขาถึงพื้นท่ีเกิดเหตุเพื่อใหไดขาวและนําเสนอขาวกอน
คนอ่ืน” 
               (สัมพันธ  มูซอดี,  หัวหนา สทท. 11,.  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548)  
 “สถานท่ีเกิดเหตุบางแหงผมยังไมกลาไปเลย แตส่ือมวลชนนี่แนจริง ลงไปยังพื้นท่ีทํา
ขาวอยางไมเกรงกลัว ทําใหชาวบานอยางเราน่ังอยูท่ีบานก็ไดรับขอมูลขาวสารและไมตองเส่ียง
อันตราย” 
   (สรยุทธ  ปากา,  เจาหนาท่ีตํารวจ,  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548) 
 “ส่ือมวลชนสามารถเขาไปถึงจุดเกิดเหตุไดอยางรวดเร็วและมีการรายงานใหกับคนดู
ทราบทันที เราจะเห็นไดวาบางสถานท่ียังเปนจุดท่ีอันตรายแตส่ือมวลชนก็ไมกลัวยังทําหนาท่ีไดดี” 
 (ชัยยุทธ  นาราพงษเกษม  และ อาหะมะ แซมะแซ,  เจาหนาท่ีตํารวจ,  สัมภาษณ,  10  
เมษายน  2548) 
       อยางไรก็ตาม แมวาชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจะมีความพึงพอใจใน
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีส่ือมวลชน
นําเสนอก็ตาม แตเม่ือลึกในรายละเอียดของเนื้อหาขาวและภาพขาวแลว พบวา ชาวไทยมุสลิมมี 
ทัศนะตอการนําเสนอของส่ือมวลชน  ดังนี้ 
 1. ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีทัศนะอยางไรตอการนําเสนอขาว
ของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  สามารถสรุปและ 
นําเสนอไดดังนี้ 
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   1.1 ทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาขาวท่ีส่ือมวลชนนําเสนอเกี่ยวกับสถานการณความไม
สงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  มีดังนี้ 
  1.1.1 เนื้อหาขาวท่ีแสดงความตอยต่ําของชาวไทยมุสลิม 
  1.1.2 เนื้อหาขาวท่ีนําเสนอเกินกวาเหตุการณจริง 
  1.1.3 เนื้อหาขาวท่ีนําเสนอแบบเหมารวมชาวไทยมุสลิม 
  1.1.4 เนื้อหาขาวท่ีเนนความรุนแรงของเหตุการณ 
  1.1.5 เนื้อหาขาวท่ีพาดพิงและดูหม่ินศาสนาอิสลาม 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตท้ัง  2  กลุม พบวา 
ชาวไทยมุสลิมสวนใหญแสดงทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาขาวเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใตท่ีส่ือมวลชนนําเสนอดวยความไมพึงพอใจ  โดยเฉพาะเน้ือหาขาวท่ีกลาวถึงชาวไทย
มุสลิม โดยมองวาส่ือมวลชนเนนการนําเสนอเนื้อหาขาวท่ีแสดงความตอยตํ่า ลาหลังในคุณภาพ
ชีวิต  เชน  ความยากจน  การดอยการศึกษา การไมรูหนังสือ  การไมรูภาษา  การแตงกาย  
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ความเช่ือความศรัทธาในศาสนา เปนตน 
 “อยางขาวการจับกุมวัยรุนท่ีรับจางฆา กอกวน  หรือ ลอบเผาสถานที่ตางๆ อานแลว
รูสึกแยมากๆ ท่ีเด็กวัยรุนพวกนี้ถูกจางดวยเงินไมกี่บาท หรือบางคนท่ีทําเพราะดื่มน้ําสาบานเอาไว 
ซ่ึงไรสาระมากท่ีแอบอางศาสนาเขามาเกี่ยวของ  ใครที่อานแลวชวนใหคิดและดูถูกชาวมุสลิมเราวา
โงงมงาย เช่ือคนงาย ไมมีความคิด  ใครจูงไปไหนก็ไป” 
 (สรยุทธ  ปากา,  เจาหนาท่ีตํารวจ,  สัมภาษณ,  12 เมษายน  2548) 
 “ขาวเหตุการณความไมสงบท่ีส่ือมวลชนนําเสนอ มักมีเนื้อหาท่ีกลาวถึงชาวมุสลิมวา
ดอยการศึกษา  ทําใหรูไมเทาทันพวกกลุมโจร หรือ การไมรูภาษาไทย ทําใหชาวมุสลิมถูกเอารัด 
เอาเปรียบ และดูถูกจากคนท่ัวไป ท้ังท่ีพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตก็เหมือนกับพื้นท่ีอ่ืนของ
ประเทศท่ีมีท้ังคนจน คนรวย คนไมรูหนังสือ  เพียงแตใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตส่ือมวลชนเนน
นําเสนอชาวมุสลิมกลุมท่ีตอยตํ่ามากกวากลุมอ่ืนๆ” 
            (ยามีละ  การีดอง,  ผูประกาศ สทท. 11,  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548) 
 ในขณะท่ีนายฟตฮุดดีน  มูหะมะ  กลาวถึงระบบการศึกษาดานศาสนาอิสลามวามีการ
ปรับปรุงแกไขใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  ผูท่ีเขาเรียนจะไดศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลกทําใหมี
โลกทรรศกวางไกล  ดังนั้นการท่ีหลายฝายกังวลวาผูท่ีเรียนในโรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนตาดีกา
แลวจบออกมาจะไมมีงานทําหรือเปนปญหาทางสังคมในอนาคตน้ันเปนความคิดแบบเกาท่ีเขาใจ
ผิดมาแตอดีต 
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 “แมวามุสลิมเราจะเนนการศึกษาดานศาสนาเปนหลักแตผูท่ีไดเรียนก็จะมีความรูเพื่อใช
ประกอบอาชีพในอนาคต บางคนศึกษาตอยังตางประเทศ บางคนมาเปนครูสอนศาสนา  อยากให
ส่ือมวลชนนําเสนอเนื้อหาตรงนี้บาง ไมใชคนท่ีเรียนในตาดีกาหรือปอเนาะเปนพวกไมมีความรู  
โลกทรรศแคบอยางท่ีส่ือมวลชนมอง” 
                   (ฟตฮุดดีน มูหะมะ,   อุสตะสอนศาสนา,  สัมภาษณ,  10  เมษายน  2548) 
 
 
 สอดคลองกับทัศนะของนางรอฮีมะห มะหะมะ  ท่ีกลาววาเนื้อหาขาวท่ีส่ือมวลชน
นําเสนอเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานชาวมุสลิมท่ีพอแม หรือผูปกครองไมนิยมสงบุตรหลาน
เรียนหนังสือสายสามัญของรัฐแตจะสงบุตรหลานเขาเรียนทางศาสนาแทน  แมวาจะตองเสีย
คาใชจายมากกวาก็ตาม  ทําใหคนทั่วไปมองวาการท่ีชาวไทยมุสลิมไมเรียนหนังสือภาคปกติเหมือน
คนอ่ืน ๆ ทําใหมีแนวคิด คานิยม ความเช่ือ ท่ีแตกตางจากคนอ่ืนๆ  
 “เนื้อหาท่ีนําเสนอวาชาวมุสลิมไมนิยมสงบุตรหลานเรียนหนังสือสายสามัญ แตนิยมสง
เรียนทางศาสนาแทน ทําใหคนท่ัวไปมองวาการท่ีชาวมุสลิมงมงาย  เช่ือคนงาย  และมักถูกชักจูงไป
ในทางท่ีผิดไดงาย  เนื่องจากไมเรียนหนังสือ ทําใหตามคนไมทัน แมวาไมไดเขียนในลักษณะ
ดังกลาวแตก็อานแลวชวนใหคิดเชนนั้น เชน  เนื้อหาหรือภาพขาวเกี่ยวกับความเช่ือท่ีใชปลุกระดม
ของแนวรวมกอความไมสงบกอนการลงมือจะตองมีการสาบาน ดื่มน้ําศักดิ์สิทธ์ิ หรือ ทองคาถายิง
แทงไมเขา หรือ ภาพที่เนนการแตงตัวของพวกแนวรวมท่ีคลายอุสตะหรือมีภาษาอาหรับเขียนตาม
ตัว เส้ือผา ไมวาใครไดอาน ไดเห็นก็ตองคิดวามุสลิมสวนใหญโงงมงายในศาสนา” 
             (รอฮีมะห  มะหะแซ,  สัมภาษณ,  10  เมษายน  2548) 
 “มุสลิมใน 3 จังหวัดภาคใตก็เหมือนคนภาคอ่ืนๆ ท่ีมีท้ังคนจน คนรวย คนรูหนังสือและ
ไมรูหนังสือ  แตคนสวนใหญคิดวามุสลิมโง งมงายก็เลยเช่ือคนงาย  เพราะส่ือมวลชนมักนําเสนอ
มุสลิมในมุมมองเชนนี้ ”  
    (ฮาดีบะ  คาเดร, เจาหนาท่ีเก็บเงิน,  สัมภาษณ,  15  เมษายน  2548) 
 นอกจากนั้นชาวไทยมุสลิมยังแสดงทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาขาวเพิ่มเติมวา เหตุการณความ
ไมสงบท่ีเกิดข้ึนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  ส่ือมวลชนมักนําเสนอเนื้อหาขาวในลักษณะท่ีเกิน
ความจริงจนบิดเบือน ทําใหเนื้อขาวเกิดความคลาดเคล่ือนไปจากเหตุการณจริง สรางความตื่น
ตระหนกหวาดกลัวตอเหตุการณ 
 “บางเร่ืองเปนเร่ืองเพียงนิดเดียวแตเขียนขาวเสียเกินจริงอยางท่ีภาพเด็กนักเรียนปอเนาะ
แตงตัวเดินพาเหรดในกีฬาสี พวกเขามีจินตนาการสวนตัว บางคนแตงตัวเปนทหาร ตํารวจ หมอ ครู 
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หรือบางคนอยากเปนนายก เขาก็แตงตัวเทาท่ีจะสามารถหาอุปกรณได  แลวก็ถายรูปเก็บไวเปนท่ี
ระลึกซ่ึงก็ถือปฏิบัติทุกป พอเกิดเหตุการณความไมสงบตึงเครียดมีการตรวจคนสถานที่ตางๆ อยาง
เขมงวด แลวก็เจอรูปพวกนี้เขา ท้ังท่ีเจาหนาท่ีเขายังไมสรุปท่ีมาของรูปนะ ส่ือมวลชนก็เอาไปออก
ขาวเสียใหญโตหาวาปอเนาะเปนแหลงซองสุมฝกกําลังพลแนวรวมกอความไมสงบ ทําใหปอเนาะ 
ตาดีกา ท่ีเคยอยูกันอยางสงบสุขพากันวุนวายไปหมด กวาจะมีครูท่ีเขาเปนเจาของกิจกรรมออกมา
เปดเผย เร่ืองก็เลยเถิดไปกันใหญแลว ” 
             (สรยุทธ  ปากา,  เจาหนาท่ีตํารวจ,  สัมภาษณ, 9  เมษายน  2548) 
 “ส่ือมวลชนนําเสนอเนื้อหาท่ีสรางความสับสนใหกับคนในพ้ืนท่ีเพราะบางเหตุการณยงั
ไมไดเกิดข้ึนแตส่ือมวลชนนําเสนอวาเกิดข้ึนแลว  ซ่ึงสรางความต่ืนตระหนกใหกับคนท่ีอาศัยอยูใน
ระแวกนั้น เชน  ขาวลือการระเบิด หรือ  การหมายหัวเจาหนาท่ีรัฐ” 
          (วิทยา นิยมเดชา, อาจารยวิทยาลัยเทคนิคยะลา,  สัมภาษณ, 16  เมษายน  2548) 
 “ขาวบางขาว บางเนื้อหา มีความคลาดเคล่ือน บางเหตุการณยังไมเกิดข้ึน ส่ือมวลชน
กลับนําเสนอเหมือนกับเกิดข้ึนแลว สรางความตื่นตระหนกใหกับคนในพื้นท่ี โดยเฉพาะขาวการ
ลอบวางระเบิดการเตือนภัยลวงหนาเปนส่ิงท่ีดี แตควรจะตรวจสอบขอมูลใหชัดเจนเสียกอน
นําเสนอออกไป เพราะชาวบานอยางเราก็ติดตามขาวสารอยางตอเนื่อง” 
       (ชวนะ ชุมนุมพันธ,  นายสถานีรถไฟยะลา,  สัมภาษณ,  8  เมษายน  2548) 
 “เนื้อหาท่ีนําเสนอไมตรงกับขอเท็จจริงท่ีคนในพื้นท่ีรับทราบทําใหเกิดความสับสน 
และหลายเหตุการณเปนเร่ืองเล็กนอย เม่ือนําเสนอเนื้อหาผิดพลาดและขอเท็จจริงถูกเปดเผย 
ส่ือมวลชนกลับไมพูดถึงหรือเขียนส่ิงท่ีนําเสนอผิดพลาดในคร้ังกอนและปลอยใหเงียบหายไป  เชน 
บอกวามีการวางระเบิดในเสนทางบานปูโปะแตจริงๆ แลววางที่บานปูโละ ตางหาก นี่แหละความ
ไมรูจักพื้นท่ีจริงทําใหคนแถบบานปูโปะหวาดกลัวไมตองทํามาหากินกัน  โชดดีท่ีไมมีใครเปน
อะไร  และในท่ีสุดก็ปลอยใหเร่ืองเงียบไปเอง” 
   (ยูโซะ หะยีอาซา,  อาจารยวิทยาลัยเกษตรนราธิวาส,  สัมภาษณ,  11 เมษายน 2548) 
 ขณะท่ีนายอุสมาน  เจะแว  กลาววา  ขาวบางขาวเปนเพียงเร่ืองเล็กนอย หากเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีอ่ืนอาจไมไดรับความสนใจจากส่ือมวลชน แตเม่ือเกิดข้ึนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  
ส่ือมวลชนจะใหความสนใจเปนพิเศษและมักจะมุงมาที่ประเด็นการสรางสถานการณเพื่อให
ประชาชนสนใจ 
 “มีหลายเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเพียงเล็กนอยท่ีส่ือมวลชนนําเสนอเสียใหญโต ทําให 
ชาวบานในพื้นท่ีตกใจหวาดกลัว อยางขาวการลอบวางระเบิดรางรถไฟ  ท้ังท่ีขอมูลยังไมไดรับการ
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ยืนยันจากเจาหนาท่ีชัดเจน ส่ือมวลชนก็รีบนําเสนอขาว เพราะเนนตองการขายขาว แข็งขันกัน
นําเสนอเพราะกลัวไมไดเปนคนแรกท่ีนําเสนอ” 
 (อุสมาน  เจะแว,  คาขาย,  สัมภาษณ,  11  เมษายน  2548) 
 
 
 
 
 
 “ส่ือมวลชนมักสรางกระแสดวยการตั้งประเด็นใหมๆ  แปลกๆ เกี่ยวกับเหตุการณความ
ไมสงบท่ีเกิดข้ึนใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเจาหนาอยางเราเองยังไขวเขว เชน  หลาย
เหตุการณท่ีไมเกี่ยวของกับสถานการณความไมสงบแตส่ือมวลชนก็เอาไปผูกโยงกันจนกลายเปน
เร่ืองเดียวกัน และมักนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนเพียงขอสันนิฐานของเจาหนาท่ีสรางความเส่ือมเสียใหกับ
บุคคลท่ีตกเปนขาว” 
 (ชัยยุทธ นาราพงษเกษม  และ อาหะมะ แซมะแซ,  เจาหนาท่ีตํารวจ จ. ยะลา,  
สัมภาษณ,  10  เมษายน  2548) 
 “บางเหตุการณเปนคนละเร่ืองกันแตส่ือมวลชนผูกโยงจนกลายเปนเร่ืองเดียวกัน  ทําให
คนท่ีไมรูเร่ือง หรือ รูท่ีมาท่ีไป เกิดความเขาใจผิด  เชน  ขาวการแตงแฟนซีในกีฬาสีของนักเรียน
โรงเรียนตาดีกา ที่แตงตัวคลายทหาร นักรบ ก็ถูกส่ือมวลชนสันนิฐานไปกอนแลววาเปนการฝกของ
กลุมโจร แลวรีบนําเสนอโดยไมรอการสืบสวนกอน” 
 (เปาซี  จารู,  อาจารยโรงเรียนพัฒนาวิทยา,  สัมภาษณ,  10  เมษายน  2548  ) 
 “การท่ีส่ือมวลชนนําเสนอเหตุการณความไมสงบเกินความจริง แมวาจะสรางความ 
สนใจใหคนท่ัวไปได แตก็สรางปญหาใหกับคนในพื้นท่ีไดมากเชนกัน โดยเฉพาะคนท่ัวไปเกิด
ความเขาใจผิดกับชาวมุสลิม  อยางพวกเราเปนโตะอิหมาน เปนอุสตะ และขาวเกี่ยวกับอุสตะก็ลวน
นากลัววาเปนผูนําโจรบาง  เปนนักฆาบาง ทําใหพวกเราโดนรังเกียจ ” 
             (อาแบเลาะห  อาแบมิง  อาแบแอ  และ อาแบปาน อุสตะและโตะอิหมาน, สัมภาษณ, 
16  เมษายน  2548)  
 โดยนายสัมพันธ  มูซอดี  กลาวเพิ่มเติมในฐานะท่ีเปนส่ือมวลชนทองถ่ินวา  ส่ือมวลชน
สวนกลางที่ลงพื้นท่ีมาทําขาวในพื้นท่ี  3  จังหวัดชายแดนภาคใตยังขาดความรูความเขาใจในวิถีชีวิต
ของชาวมุสลิมท่ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับศาสนา  ทําใหยากตอการเขาถึงแหลงขาวท่ีเปนชาว
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ไทยมุสลิม จึงทําใหการตีความหมายของการใหสัมภาษณ  การแสดงออก ทาทาง  เปนตน ของ
แหลงขาวท่ีเปนชาวไทยมุสลิมเกิดความคลาดเคล่ือนจากความหมายท่ีควรจะเปน 
 “การขาดความรูความเขาใจของส่ือมวลชนทําใหการนําเสนอขาวเกี่ยวกับเหตุการณ
ความไมสงบไมตรงประเด็นท่ีเกิดข้ึนจริงเพราะส่ือมองและเขียนขาวแบบคนนอก ทําใหเนื้อหาท่ี
นําเสนอไมมีความลึกซ้ึง คือ ไมรูจริง ท้ังท่ียอมเส่ียงลงไปในพ้ืนท่ี” 
               (สัมพันธ  มูซอดี,  หัวหนา สทท. 11,  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548)  
 “เนื้อหาสวนใหญเนนเพียงขายขาว เพื่อดึงดูดความสนใจ จนละเลยผลกระทบท่ีอาจ
ตามมา  เพราะส่ือมวลชนท่ีเขามาทําขาวไมใชคนในพื้นท่ี ซ่ึงการนําเสนออยางไมเขาใจทําใหเนื้อหา
บิดเบือน เกินจริง รุนแรงเกินกวาเหตุ  ยิ่งสรางความเขาใจผิดและนําไปสูความขัดแยงท่ีสุด เชน  
ขาวการจับอุสตะ  แมวาชาวมุสลิมจะไมพอใจกับการทํางานของเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีเกินกวาเหตุ  
จับกุมอุสตะอยางกับวาเขาเปนนักโทษหนัก  แตก็ไมไดกดดันการทํางานของเจาหนาท่ี ประชาชน
ทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น  แตส่ือไปนําเสนอเหมือนกับวาชาวไมมุสลิมไมพอใจถึงข้ันใช
กําลังขัดขวางการทํางานของเจาหนาท่ี นําเสนออยางนี้ยิ่งทําใหมุสลิมในสายตาคนท่ัวไปเปนพวก
หัวรุนแรง ” 
              (ยามีละ  การีดอง,  ผูประกาศ สทท. 11,  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548) 
 นอกจากนั้นชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มองวา เนื้อหาขาวท่ีส่ือมวลชน
นําเสนอมีลักษณะเหมารวม คือ ไมเจาะจง หรือ ระบุวาเปนบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ซ่ึงการเหมารวม
สงผลกระทบตอภาพรวมของชาวไทยมุสลิม  นายศุภนัย  พวงมณี  เปนอีกคนหนึ่งท่ีติดตามขาวสาร
เหตุการณความไมสงบอยางใกลชิดในฐานะท่ีเปนมุสลิม มีความรูสึกไมพอใจนักกับขาวท่ีเนนหนัก
และพุงเปาคนผิดมาท่ีชาวไทยมุสลิม  โดยมองวา  ทุกศาสนามีท้ังคนดีและคนไมดี การใชภาษาหรือ
คําพูดวา โจรมุสลิม อุสตะหัวรุนแรง มุสลิมโหด มุสลิมปาเถ่ือน เปนตน  เปนการกลาวหาแบบเหมา
รวมท่ีสรางความเส่ือมเสียใหกับชาวไทยมุสลิมผูบริสุทธ์ิ 
 “เนื้อหาท่ีส่ือมวลชนนําเสนอสวนใหญพาดพิงชาวมุสลิมแมวาบุคคลนั้นจะเปนผูท่ี
กระทําผิดก็ตามแตการท่ีส่ือมวลชนเนนย้ําวาบุคคลท่ีถูกจับเปนมุสลิมก็สามารถทําใหคนท่ัวไปท่ีได
ดูขาวไดอานขาวเกิดอคติข้ึนในใจตอชาวมุสลิมท่ัวไปได  สําหรับส่ือมวลชนอาจมองวาเปนเร่ือง
ธรรมดาเล็กนอย  แตหากเนนย้ําบอยคร้ังประเด็นเล็กๆ อาจกลายเปนปญหาใหญท่ีสรางความไม
พอใจไมเพียงแตชาวไทยมุสลิมเทานั้นแตหมายรวมถึงมุสลิมท่ัวโลก” 
 (ศุภนัย  พวงมณี,  นายอําเภอยะหร่ิง, สัมภาษณ,  15  เมษายน  2548) 
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 “ไมตองการใหมีการใชคําวา มุสลิม ศาสนาอิสลาม หรือ คําวา อุสตะ มาเกี่ยวของกับ
เหตุการณความไมสงบ  ส่ือมวลชนควรเจาะจงไปที่ผูกระทําความผิด ไมควรใชคําท่ีใชเรียกโดย 
ท่ัวไป  เพราะมันหมายถึงภาพรวม” 
                   (ฟตฮุดดีน  มูหะมะ,  อุสตะสอนศาสนา,  สัมภาษณ,  10  เมษายน  2548) 
 “คําวาโจรมุสลิม  อุสตะโจร ท่ีเขียนในขาวสรางความเจ็บปวดใหกับมุสลิมมาก  เพราะ
มุสลิมท่ีดีสรางคุณงามความดีใหกับประเทศชาติมีมากมาย หรือ อุสตะท่ีอบรมส่ังสอนลูกศิษยให
เปนคนดีก็มีมากมาย  แตตองมาดางพรอยเพราะคนไมดีไมกี่คน” 
       (ลักขณา จันทรสุภาพ,  เจาของรานอาหารมุสลิม,  สัมภาษณ,  11  เมษายน  2548)   
 
 
 “การท่ีส่ือมวลชนกลาวถึงอุสตะบอยคร้ัง วาเปนผูตองสงสัยเปนโจร  โดยไมเจาะจงวาอุ
สตะนั่นเปนใคร ช่ืออะไร  ทําใหอุสตะคนอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของใชชีวิตลําบาก จะไปไหนมาไหนก็ถูก
จับตามมองท้ังเจาหนาท่ีและชาวบานดวยกัน” 
 (อาแบเลาะห  อาแบมิง  อาแบแอ  และ อาแบปาน  อุสตะและโตะอิหมาน, สัมภาษณ, 
16  เมษายน  2548  )  
 “เนื้อหาท่ีส่ือนําเสนอมักพาดพิงชาวมุสลิมโดยรวมเชน  การใชขอความวา โจรมุสลิม 
มุสลิมหัวรุนแรง” 
   (มารียะ หะยีอาซา, อาจารยวิทยาลัยอาชีวะยะลา, สัมภาษณ,  11  เมษายน  2548) 
 “อยางใชคําวามุสลิมเปนตนเหตุของเหตุการณกอความไมสงบ เพราะผูกระทําความผิด
เปนเพียงมุสลิมกลุมเล็กๆ เทานั้น แตคําวามุสลิมหมายถึงผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามท่ัวไป ควรให
เกียรติกับบางในฐานะของประชาชนคนไทยเหมือนเชนคนศาสนาอ่ืนๆ ” 
               (รอฮีมะห  มะหะแซ,  สัมภาษณ,  10  เมษายน  2548) 
 “การท่ีเนนวาผูกระทําความผิดเปนมุสลิม หรือ นับถือสาสนาอิสลาม ไดสรางความ
เส่ือมเสียใหกับชาวมุสลิมท่ีไมเกี่ยวของใหคนท่ัวไปมองวาชาวมุสลิมไมดีท้ังหมด  ส่ือมวลชนควร
หลีกเล่ียงเนื้อหาลักษณะดังกลาว” 
   (สุรศักดิ์  เบญจวรรณ, นักพัฒนาชุมชน,  สัมภาษณ,  15  เมษายน  2548) 
 การที่ ส่ือมวลชนนําเสนอเนื้อหาขาวท่ีเนนย้ําศาสนาของผูกระทําความผิดนับถือ
บอยคร้ัง แทนการเนนความสนใจไปยังตัวผูกระทําความผิดสามารถตอกย้ําทัศนคติ  ความเช่ือ  ของ
ผูอานหรือผูฟงท่ีมีตอชาวไทยมุสลิมใหย่ําแยลงตามเนื้อหาขาวท่ีปรากฏในส่ือ 
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 “การท่ีส่ือมวลชนนําเสนอขาวความเห้ียมโหดของกลุมโจรท่ีฆาเจาหนาท่ี ฆาชาวบานท่ี
ไมเกี่ยวของบอยคร้ังทําใหคนท่ัวไปท่ีอานขาวหรือฟงขาวมองวาชาวมุสลิมทุกคนโหดราย หัว 
รุนแรง ไมมีมนุษยธรรม ปาเถ่ือน  เพราะพวกเขาคิดวามุสลิมคนอ่ืนๆ ก็คงมีนิสัยใจคอไมแตกตาง
กับพวกโจรเพราะเปนมุสลิมเหมือนกัน” 
 (สรยุทธ  ปากา,  เจาหนาท่ีตํารวจ,  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548) 
 “มักเขียนเนื้อหาที่กลาวรวมวาชาวมุสลิมเปนตนเหตุของการกอความไมสงบท้ังท่ี
ผูกระทําความผิดเปนเพียงมุสลิมไมกี่คน แตทําใหคนท่ัวไปเกิดอคติกับชาวมุสลิมสวนใหญ” 
 (ฮาดีบะ คาเดร,  เจาหนาท่ีเก็บเงิน,  สัมภาษณ,  15  เมษายน  2548) 
 
 
 
 “แมวาผูกระทําความผิดเปนชาวมุสลิมก็จริงแตชาวมุสลิมท่ีไมเกี่ยวของและยังเปนผูท่ี
ทําหนาท่ีปกปองดูแลประเทศชาติอยางเราก็พลอยเสียช่ือเสียงและถูกมองในแงไมดีไปดวยเปน
เพราะส่ือมวลชนนําเสนอเนือ้หาวาผูกระทําความผิดเปนบุคคลท่ีนับถือศาสนาอิสลาม เนื้อหาตรงนี้
ไมตองเนนมาก” 
 (ชัยยุทธ  นาราพงษเกษม  และ  อาหะมะ แซมะแซ,  เจาหนาท่ีตํารวจ,  สัมภาษณ,  10  
เมษายน  2548) 
 “เนื้อหามักเนนกลาวหาชาวมุสลิมวาเปนตนตอของเหตุการณความไมสงบ  แมวาไมได
เขียนตรงๆ แตเนื้อหาท่ีเขียนถึงผูกระทําความผิด เชน  หลักคําสอนท่ีกลุมโจรใชท้ังท่ีส่ือบอกเองวา
มันบิดเบือนก็ยังนําเสนอ ทําใหคนท่ัวไปเขาใจผิดและมองศาสนาอิสลามสอนใหคนเปนผูราย 
มุสลิมท่ีดีท่ีสรางช่ือเสียงใหกับประเทศชาติมีมากมาย แตกลับถูกมองไมดีไปดวยเพราะการนําเสนอ
ขาวของส่ือมวลชน ขาวบางขาวส่ือมวลชนขาดความรูความเขาใจ เนนเพียงตองการขายขาว  
สรางกระแส จนละเลยผลกระทบท่ีจะตามมา อาจเปนเพราะตนเองไมใชชาวมุสลิม ไมใชคนพื้นท่ีนี้
จึงขาดจิตสํานึกของการมองปญหาแบบคนพ้ืนท่ี  ซ่ึงการนําเสนอในลักษณะเชนนี้ยิ่งสรางความ
คลางแคลงใจใหกับคนกลุมตาง ๆ การแบงแยกแบงกลุมก็จะมีมากข้ึน” 
 (ยามีละ  การีดอง,  ผูประกาศ สทท. 11,  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548) 
 ความรุนแรงเปนอีกเนื้อหาหนึ่งท่ีส่ือมวลชนมักหยิบยกข้ึนมาเปนประเด็นเพื่อเรียกรอง
ความสนใจของผูอานหรือผูฟง  ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดน
ภาคใตท่ีมองวาเนื้อหาขาวท่ีส่ือมวลชนนําเสนอเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใตสวนใหญเนนความรุนแรงของเหตุการณ ความเหี้ยมโหดของผูกอความไมสงบ โดย
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นายเปาซี  จารู  กลาววา  ส่ือมวลชนมักนําเสนอเนื้อหาขาวความรุนแรงของเหตุการณซํ้า ๆ โดยไม
คํานึงถึงความรูสึกของคนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะเจาหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเส่ียงอันตราย  จาก
เดิมท่ีเคยชินกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแทบทุกวัน จนวันนี้ตองเกิดความหวาดกลัวกระท่ังตองโยกยาย
ออกนอกพ้ืนท่ี 
 “ส่ือมวลชนชอบนําเสนอเนื้อหาเหตุการณความรุนแรง ความนากลัวซํ้าไปซํ้ามา จากท่ี
คนพื้นท่ีเคยชินและไมรูสึกอะไร ยังตองเกิดความหวาดกลัวและพากันยายไปอยูกันท่ีอ่ืน  เนื้อหา
ดังกลาวบ่ันทอนจิตใจและการทํางานของเจาหนาท่ีมาก ยิ่งขาวระบุคาหัวขาราชการอยางเชน  คาหัว 
ผูวา 2 แสนบาท ขาราชการระดับสูง  1 แสนบาท หรือวา เจาหนาท่ี ทหาร ตํารวจ  1 หม่ืนบาท  ตั้ง
ราคาเหมือนเราเปนผักปลา เหตุการณในพื้นท่ีก็ตึงเครียดพอแลว เจอขาวอยางนี้เขาคนทํางานก็ยิ่ง
หวาดกลัว ไมกลามาทํางาน สงผลใหงานท่ีทําดอยประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหนังสือพิมพท่ีเขียน 
เนื้อหาละเอียดยิบ เพียงเพื่อตองการขายขาวเรียกรองความสนใจใหคนซ้ืออาน  จนละเลยใสใจกับ
ผลกระทบท่ีมีตอคนท่ีอยูในพื้นท่ี” 
     (เปาซี  จารู,  อาจารยโรงเรียนพัฒนาวิทยา,  สัมภาษณ,  10  เมษายน  2548) 
 “มีแตขาวฆากันตาย  ขาววางระเบิด  ขาวเผาโรงเรียน   อานแลวหดหูใจ ภาคใตไมนาอยู
เสียแลว ใครๆ ก็กลัว” 
   (สรยุทธ  ปากา,  เจาหนาท่ีตํารวจ,  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548) 
 “เนื้อหามักเนนความรุนแรง ความเหี้ยมโหดของผูกอความไมสงบ ท้ังฆาตัดหัว  การ
วางระเบิด  แทบทุกวัน  สรางความหวาดกลัวใหกับคนท่ัวไปท่ีกลัวชาวมุสลิม สวนชาวมุสลิมใน
พื้นที่ก็หวาดกลัวอันตรายไมกลาออกมาทํามาหากินตามปกติ” 
   (ยูโซะ หะยีอาซา,  อาจารยวิทยาลัยเกษตรนราธิวาส,  สัมภาษณ,  11  เมษายน 2548) 
 “มีแตขาวฆากันตาย  ขาวคนบาดเจ็บ ไมเวนแตละวัน  อานแลวหดหูใจ เราทราบดีแลว
วาผูกอความไมสงบเหี้ยมโหดเพียงใด  ส่ือก็ยังตอกย้ําความรุนแรง ความปาเถ่ือน ความโหดรายของ
คนพวกนี้แทบทุกวัน  เหตุการณท่ีผานมาแลวลืมมันไปบางก็นาจะดีนะ ” 
   (มารียะ  หะยีอาซา, อาจารยวิทยาลัยอาชีวะยะลา,  สัมภาษณ,  11  เมษายน  2548) 
 จากทัศนะดังกลาวจะเห็นไดวาชาวไทยมุสลิมสวนใหญมีทัศนะตอเนื้อหาขาวท่ีแสดง
ความรุนแรงของเหตุการณ และความเห้ียมโหดของผูกอความไมสงบวาเปนเนื้อหาขาวท่ีไม
สรางสรรคบ่ันทอนสภาพจิตใจและการดําเนินชีวิตท่ีตองอยูอยางหวาดระแวง  ซ่ึงนางฮาดีบะ คาเดร  
และนายชวนะ  ชุมนุมพันธ  กลาววา  เนื้อหาขาวในลักษณะดังกลาวทําใหภาพลักษณของ 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใตเปนดินแดนอันตราย  
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 “เนนนําเสนอเนื้อหาในมุมมองที่ไมดีมากกวามุมมองที่สรางสรรค  ทําใหขาวสาร 
เกี่ยวกับ  3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีแตขาวฆากัน  ขาววางระเบิด  ขาวคนบาดเจ็บ  ขาวการทําราย
เจาหนาท่ีและประชาชนผูบริสุทธ์ิจนกลายเปนดินแดนอันตราย ” 
   (ฮาดีบะ คาเดร,  เจาหนาท่ีเก็บเงิน,  สัมภาษณ,  15  เมษายน  2548) 
 “มีแตขาวความรุนแรง นากลัว  จนคนท่ัวไปมองวาพื้นท่ีและคนท่ีนี่อันตราย” 
                    (ชวนะ  ชุมนุมพันธ,  นายสถานีรถไฟยะลา, สัมภาษณ,  8  เมษายน  2548) 
 “งายๆ เลยลองอานขาวหนา 1 ไทยรัฐ เดลินิวส หรือ ขาวสดดูซิ แทบทุกวันพาดหัวขาว
ใหญโต ใตเดือด ใตระอุ ยั้งไมอยู อันตราย  ใครท่ีอานขาวทุกวันคงคิดไมตางกันวาภาคใตเรา
อันตราย วุนวายนากลัว แมแตเจาหนาท่ีรัฐก็ไมสามารถควบคุมได” 
  (สัมพันธ  มูซอดี,  หัวหนา สทท. 11,  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548) 
 นอกจากนั้นนางลักขณา  จันทรสุภาพ กลาวเพิ่มเติมวา  เนื้อหาขาวท่ีแสดงความรุนแรง
และความเหี้ยมโหดท่ีส่ือมวลชนนําเสนอจะเปนดาบสองคม  ท่ีอาจกอใหเกิดการลอกเลียนแบบของ
เยาวชนผูหลงผิดนําไปปฏิบัติเปนแบบอยาง ซ่ึงยิ่งจะกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาอีกมากมาย 
 “การนําเสนอความรุนแรง ความเหี้ยมโหด แบบละเอียดยิบ เชน การลงมือ การวางแผน 
ข้ันตอนการลงมือ  ของผูกอความไมสงบ อาจทําใหเกิดการลอกเลียนแบบของเยาวชนและกลุมคน
ท่ีลงผิด” 
       (ลักขณา  จันทรสุภาพ,  เจาของรานอาหารมุสลิม,  สัมภาษณ,  11  เมษายน  2548)   
 และทายสุดของทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาขาวของชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดน
ภาคใตคือ ส่ือมวลชนมักนําเสนอเนื้อหาขาวท่ีพาดพิงหรืออางอิงถึงความเช่ือความศรัทธาในศาสนา 
อิสลาม ซ่ึงถือเปนการดูหม่ินและไมเคารพในสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของชาวไทยมุสลิม  
โดยนายฟตฮุดดีน  มูหะมะ  เห็นวา  ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนเกิด
จากการขาดความรูความเขาใจในศาสนาอิสลามท่ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมจนแยกไมออก 
 “เม่ือเหตุการณความไมสงบเกิดข้ึน ส่ือมวลชนมักพุงประเด็นมาท่ีนักเรียน หรือ อุสตะ
ท่ีสอนศาสนาในโรงเรียนตาดีกา หรือ โรงเรียนปอเนาะ  แมวาจะใชคําวาผูตองสงสัย ก็สามารถ
สรางความเส่ือมเสียใหกับสถาบันการศึกษาของศาสนาอิสลามได  ท่ีนี่สอนใหทุกคนเปนคนดีอยูใน
หลักคําสอนของศาสนาท่ีสอนใหรักในเพื่อนมนุษย การฆาฟนเปนบาป และการนําเสนอเนื้อหาการ
บิดเบือนหลักคําสอนท่ีผูกอความไมสงบอาจทําใหผูท่ีไมลึกซ้ึงในสาสนาอิสลามเกิดความสับสน
และเขาใจผิดได  เนื่องจากส่ือมวลชนไมทราบวาส่ิงใดคือศูนยรวมสูงสุดของชาวมุสลิมท่ีไมวาใครก็
ตามไมสามารถลบหลูได หรือ ส่ิงใดไมสามารถกระทํา พูด เขียน พาดพิงได  ผมเคยอานเจอใน
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หนังสือพิมพฉบับเลมหนึ่งท่ีเขียนถึงคัมภีรอัล –กรุอานวาเปนเพียงหนังสือเกา ๆ  ท่ีงมงายเช่ือถือกัน  
ผมอานแลวรูสึกปวดใจเหมือนถูกคนเหยียดหยามย่ํายีส่ิงท่ีเราเคารพ โดยท่ีเราไมสามารถปกปอง
หรือตอบโตได” 
 (ฟตฮุดดีน  มูหะมะ,  อุสตะสอนศาสนา,  สัมภาษณ,  10  เมษายน  2548) 
 “การนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแอบอางหลักคําสอนของศาสนาอิสลามท่ีบิดเบือนของ
ผูกอความไมสงบสื่อมวลชนไมควรนําเสนอ เพราะสรางความเจ็บปวดใหกับชาวมุสลิมท่ีไดอาน  
เนื่องจากหลักคําสอนของศาสนาอิสลามประทานมาจากพระผูเปนเจาซ่ึงเปนศูนยรวมของชาว
มุสลิมท่ัวโลก  ซ่ึงชาวมุสลิมไมตองการใหเขามาเกี่ยวของกับส่ิงท่ีไมดีเหลานี้” 
            (ยามีละ  การีดอง,  ผูประกาศ สทท. 11,  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548) 
 “เนื้อหาของส่ือสวนกลางท่ีนําเสนอมักพาดพิงความเช่ือความศรัทธาของชาวมุสลิม  
อยางเชน  การแตงกายท่ีมิดชิด ส่ือกลับเสนอวาดูลึกลับ หรือ การเครงครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ 
ส่ือกลับมองวางมงายส่ิงเหลานี้เกิดจากการท่ีส่ือมวลชนขาดความรูความเขาใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีสัมพันธเขากับศาสนาของชาวมุสลิม” 
 (สัมพันธ  มูซอดี,  หัวหนา สทท. 11,  สัมภาษณ,  9  เมษายน  2548)  
 “เนื้อหามักพาดพิงโรงเรียนท่ีสอนศาสนาอิสลามวาเปนแหลงซองสุม ฝกอาวุธ ของ
กลุมโจรท่ีกอความไมสงบ และมักจะผูกโยงผูกอความไมสงบวาใชหลักคําสอนของสาสนา 
อิสลามในการปลุกระดม ท้ังท่ีในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามไมมีบทไหนท่ีสอนใหคนฆาคน 
หรือ เปนคนไมดี  ” 
       (ลักขณา  จันทรสุภาพ,  เจาของรานอาหารมุสลิม,  สัมภาษณ,  11  เมษายน  2548)   
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ตารางที่ 4.1  ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาชาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 
ชื่อ  ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ    

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับ
ผลกระทบทางตรง 
(จํานวน  3  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น

ศาสนาอิสลาม 
1. นายสรยุทธ  ปากา อยางขาวการจบักมุวัยรุนที่

รับจางฆา กอกวน  หรือ ลอบ
เผาสถานที่ตาง ๆ อานแลวรูสึก
แยมาก ๆ ที่เดก็วัยรุนพวกนี้ถูก
จางดวยเงินไมกี่บาท หรือบาง
คนที่ทําเพราะดื่มน้ําสาบาน
เอาไว ซึ่งไรสาระมากที่แอบ
อางศาสนาเขามาเกี่ยวของ   
ใครที่อานแลวชวนใหคิดและดู
ถูกชาวมุสลิมเราวาโงงมงาย 
เชื่อคนงาย ไมมีความคิด  ใคร
จูงไปไหนก็ไป   
 

บางเรื่องเปนเรื่องเพียงนิดเดียวแต
เขียนขาวเสียเกินจริงอยางที่ภาพ
เด็กนักเรียนปอเนาะแตงตัวเดนิ
พาเหรดในกีฬาสี พวกเขามี
จินตนาการสวนตวั บางคนแตงตัว
เปนทหาร ตาํรวจ หมอ ครู หรือ
บางคนอยากเปนนายก เขาก็
แตงตัวเทาทีจ่ะสามารถหาอปุกรณ
ได  แลวก็ถายรูปเก็บไวเปนที่
ระลึกซึ่งก็ถอืปฏิบัติทุกป  พอเกดิ
เหตุการณความไมสงบตึงเครียดมี
การตรวจคนสถานที่ตาง ๆ อยาง
เขมงวด แลวก็เจอรูปพวกนี้เขา ทั้ง
ที่เจาหนาที่เขายังไมสรุปที่มาของ
รูปนะ  
สื่อมวลชนก็เอาไปออกขาวเสีย
ใหญโตหาวาปอเนาะเปนแหลง
ซองสุมฝกกําลังพลที่แนวรวม 

การที่สื่อมวลชนนําเสนอขาว
ความเหี้ยมโหดของกลุมโจรที่
ฆาเจาหนาที ่ฆาชาวบานทีไ่ม
เกี่ยวของบอยครั้งทําใหคนทั่วไป
ที่อานขาวหรือฟงขาวมองวาชาว
มุสลิมทุกคนโหดราย  หัวรุนแรง 
ไมมีมนุษยธรรม ปาเถื่อน  เพราะ
พวกเขาคิดวามุสลิมคนอืน่ ๆ ก็
คงมีนิสัยใจคอไมแตกตางกับ
พวกโจรเพราะเปนมุสลิม
เหมือนกัน 
 

มีแตขาวฆากนัตาย  ขาววาง
ระเบิด  ขาวเผาโรงเรียน   อาน
แลวหดหูใจ ภาคใตไมนาอยู
เสียแลว ใคร ๆ ก็กลัว 
 

ไมชอบใหเขียนถึงศาสนาที่
กลุมโจรนับถือ แมวาเขาจะ 
นับถอืศาสนาอิสลามจริง 
ก็เถอะ แตมันกระเทือนถึง
ศาสนาอิสลามโดยรวมให
เสื่อมเสียไปดวยทัง้ที่ทุก
ศาสนาก็ไมทั้งคนดีและคน 
ไมด ี
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับ
ผลกระทบทางตรง 
(จํานวน  3  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น

ศาสนาอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
2. นางฮาดีบะ  คาเดร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอความไมสงบ ทําใหปอเนาะ 
ตาดีกา ที่เคยอยูกนัอยางสงบ
สุขพากันวุนวายไปหมด  
กวาจะมีครูเขาเปนเจาของ 
กิจกรรมออกมาเปดเผย เรื่อง 
ก็เลยเถิดไปกันใหญแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มักเขียนเนื้อหาทีก่ลาวรวม
วาชาวมุสลิมเปนตนเหตุของ
การกอความไมสงบทั้งที่
ผูกระทาํความผดิเปนเพียง
มุสลิมไมกี่คน แตทําใหคน
ทั่วไปเกิดอคติกับชาวมุสลิม
สวนใหญ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เนนนําเสนอเนือ้หาใน
มุมมองที่ไมดีมากกวา
มุมมองที่สรางสรรค  ทําให
ขาวสารเกี่ยวกับ  3  จังหวัด
ชายแดนภาคใตมีแตขาวฆา
กัน  ขาววางระเบดิ  ขาวคน
บาดเจ็บ  ขาวการทําราย
เจาหนาที่และประชาชนผู
บริสุทธิ์จนกลายเปนดนิแดน
อันตราย 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับ
ผลกระทบทางตรง 
(จํานวน  3  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น

ศาสนาอิสลาม 
3. นายอุสมาน  เจะแว  มีหลายเหตุการณที่เกิดขึ้นเพียง

เล็กนอยที่สื่อมวลชนนําเสนอ
เสียใหญโต ทําใหชาวบานใน
พื้นที่ตกใจหวาดกลัว อยางขาว
การลอบวางระเบดิรางรถไฟ  
ทั้งที่ขอมูลยังไมไดรับการ 
ยืนยันจากเจาหนาที่ชัดเจน  
สื่อมวลชนก็รีบนาํเสนอขาว 
เพราะเนนตองการขายขาว  
แข็งขันกันนําเสนอเพราะกลัว
ไมไดเปนคนแรกที่นําเสนอ  
 

  สื่อมวลชนมักผูกโยงเหตุการณ
ความไมสงบเขากบัศาสนา
อิสลาม ซึ่งสรางความไมพอใจ
ใหกับชาวมุสลิมในพื้นที่เปน
อยางมาก ซึ่งก็เขาทางผูกอ
ความไมสงบที่สามารถสราง
ความ 
แตกแยกระหวางศาสนาโดยที่
ไมตองลงมือ 
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ตารางที่ 4.2  ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาชาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับ
ผลกระทบทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น

ศาสนาอิสลาม 
1. นายวิทยา  นิยมเดชา  สื่อมวลชนนําเสนอเนื้อหาที่

สรางความสับสนใหกับคนใน
พื้นที่เพราะบางเหตุการณยัง 
ไมไดเกิดขึ้นแตสื่อมวลชน 
นําเสนอวาเกดิขึ้นแลว  ซึ่ง
สรางความตื่นตระหนกใหกับ
คนที่อาศัยอยูในระแวกนั้น  
เชน  ขาวลอืการระเบิด หรือ  
การหมายหัวเจาหนาที่รัฐ 
 

 มีแตเนื้อหาที่กลาวถึงการฆา
กัน  วิธีการฆา การทําลาย
ลาง  มีแตเนือ้หาความ 
รุนแรงที่ไมสรางสรรค 

 

บางเนื้อหากระทบและพาดพิง
ถึงศสานาอิสลามที่คนสวน
ใหญใน  3  จังหวัดชายแดน
ภาคใตศรัทธา เชน  พดูถึง 
อุสตะ  อัล-กุรอาน  ซึ่งสราง
ความไมพอใจอยางยิ่ง และบาง
เนื้อหาสรางความคลางแคลงใจ
ใหกับคนทั่วไปตอศาสนา
อิสลามวาเปนศาสนานากลวั ลี้
ลับ  เชน เนื้อหาเกี่ยวกับ
พิธีกรรม  ความเชือ่  อยางเชน 
การละหมาด 5  เวลา เพือ่แสดง
ความเคารพและศรัทธา ซึ่งชาว
มุสลิมทั่วโลก  กป็ฏิบัติเชนนี ้
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับ
ผลกระทบทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น

ศาสนาอิสลาม 
2. ด.ต.ชัยยุทธ  
 นาราพงษเกษม  และ  
 ส.ต.ท.อาหะมะ  
 แซมะแซ 
 

 สื่อมวลชนมักสรางกระแสดวย
การตั้งประเด็นใหม ๆ  แปลก 
ๆ เกี่ยวกับเหตุการณความ 
ไมสงบที่เกิดขึ้นใน  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ทาํให 
เจาหนาทีอ่ยางเราเองยังไขวเขว 
เชน  หลายเหตุการณที่ไม 
เกี่ยวของกับสถานการณความ
ไมสงบแตสื่อมวลชนก็เอาไป
ผูกโยงกันจนกลายเปนเรื่อง
เดียวกัน และมักนาํเสนอ
เนื้อหาที่เปนเพียงขอสันนิฐาน
ของเจาหนาที่สรางความเสื่อม
เสียใหกับบุคคลทีต่กเปนขาว 
 

แมวาผูกระทําความผิดเปนชาว
มุสลิมก็จริงแตชาวมุสลิมที่ไม
เกี่ยวของและยังเปนผูที่ทํา
หนาที่ปกปองดูแลประเทศชาติ
อยางเราก็พลอยเสียชื่อเสียง
และถูกมองในแงไมดีไปดวย
เปนเพราะสื่อมวลชนนําเสนอ
เนื้อหาวาผูกระทําความผิดเปน
บุคคลที่นบัถอืศาสนาอิสลาม 
เนื้อหาตรงนี้ไมตองเนนมาก 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับ
ผลกระทบทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น

ศาสนาอิสลาม 
3. นายสัมพันธ  มูซอด ี  การขาดความรูความเขาใจของ

สื่อมวลชนทําใหการนําเสนอ
ขาวเกี่ยวกับเหตุการณความ 
ไมสงบไมตรงประเด็นที่
เกิดขึ้นจริงเพราะสื่อมองและ
เขียนขาวแบบคนนอก ทําให
เนื้อหาทีน่ําเสนอไมมีความ
ลึกซึ้ง คือ ไมรูจริง ทั้งที่ยอม
เสี่ยงลงไปในพื้นที ่
 

 งาย ๆ เลยลองอานขาวหนา 
1 ไทยรัฐ เดลินวิส หรือ ขาว
สดดูซิ แทบทุกวนัพาด 
หัวขาวใหญโต ใตเดือด  
ใตระอุ ยั้งไมอยู  อันตราย  
ใครที่อานขาวทุกวันคงคิด
ไมตางกันวาภาคใตเรา
อันตราย  วุนวายนากลวั  
แมแตเจาหนาที่รัฐก็ไม
สามารถควบคุมได   
 

เนื้อหาของสื่อสวนกลางที่ 
นําเสนอมักพาดพงิความเชื่อ
ความศรัทธาของชาวมุสลิม  
อยางเชน  การแตงกายที่มิดชิด 
สื่อกลับเสนอวาดลูึกลบั หรือ 
การเครงครัดในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ สื่อกลบัมองวางมงาย 
สิ่งเหลานี้เกิดจากการที่สื่อ 
มวลชนขาดความรูความเขาใจ
ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ประเพณีที่สัมพันธเขากับ
ศาสนาของชาวมุสลิม 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่
ไดรับผลกระทบ
ทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น

ศาสนาอิสลาม 

4. นางยามีละ   
 การีดอง 

ขาวเหตุการณความไมสงบที่
สื่อมวลชนนําเสนอ มักมี
เนื้อหาที่กลาวถึงชาวมุสลิมวา
ดอยการศึกษา  ทาํใหรูไมเทา
ทันพวกกลุมโจร หรือ การไมรู
ภาษาไทย ทําใหชาวมุสลิมถูก
เอารัดเอาเปรียบ   และดูถูกจาก
คนทั่วไป  ทั้งทีพ่ืน้ที่  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตก็เหมือนกบั 
พื้นทีอ่ื่นของประเทศที่มีทั้งคน
จน คนรวย คนไมรูหนังสือ  
เพียงแตใน  3  จังหวัดชายแดน

เนื้อหาสวนใหญเนนเพียงขายขาว เพื่อ
ดึงดูดความสนใจ จนละเลยผลกระทบที่
อาจตามมา  เพราะสื่อมวลชนที่เขามาทํา
ขาวไมใชคนในพืน้ที่ ซึ่งการนําเสนอ
อยางไมเขาใจทําใหเนื้อหาบิดเบอืนเกิน
จริง   
รุนแรงเกินกวาเหตุ  ยิ่งสรางความเขาใจ
ผิดและนําไปสูความขัดแยงที่สุด  เชน 
ขาวการจับอุสตะ  แมวาชาวมุสลิมจะ 
ไมพอใจกับการทาํงานของเจาหนาที่ทีท่ํา
หนาที่เกินกวาเหตุ  จับกุมอุสตะอยางกับ
วาเขาเปนนักโทษหนัก  แตก็ไมไดกดดัน

เนื้อหามักเนนกลาวหา
ชาวมุสลิมวาเปนตนตอ
ของเหตุการณความไม
สงบ  แมวาไมไดเขียน
ตรง ๆ แตเนื้อหาที่เขียน
ถึงผูกระทําความผิด เชน  
หลักคําสอนที่กลุมโจรใช
ทั้งที่สื่อบอกเองวามัน 
บิดเบอืนก็ยังนําเสนอ ทาํ
ใหคนทั่วไปเขาใจผิดและ
มองศาสนาอิสลามสอน
ใหคนเปนผูราย 

 การนําเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับ
การแอบอางหลักคําสอน
ของศาสนาอิสลามที่
บิดเบอืนของผูกอความไม
สงบสื่อมวลชนไมควร
นําเสนอ  เพราะสรางความ
เจ็บปวดใหกบัชาวมุสลิมที่
ไดอาน  เนื่องจากหลักคํา
สอนของศาสนาอสิลาม
ประทานมาจากพระผูเปน
เจาซึ่งเปนศูนยรวมของชาว
มุสลิมทั่วโลก  ซึ่งชาวมุสลิม
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ภาคใตสื่อมวลชนเนนนําเสนอ
ชาวมุสลิมกลุมทีต่อยต่ํา
มากกวากลุมอื่น ๆ  
 

การทํางานของเจาหนาที่ ประชาชน 
ทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น   
แตสื่อไปนําเสนอเหมือนกับวาชาวมุสลิม
ไมพอใจถึงขั้นใชกําลังขัดขวางการทํางาน
ของเจาหนาที่  นําเสนออยางนี้ยิ่งทําให
มุสลิมในสายตาคนทั่วไปเปนพวกหัว 
รุนแรง 

 ไมตองการใหเขามา
เกี่ยวของ 
กับสิ่งที่ไมดีเหลานี้ 

 

ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่
ไดรับผลกระทบ
ทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น

ศาสนาอิสลาม 

5. นายศุภนัย  พวงมณี  เนื้อหาทีน่ําเสนอเกินจริงทําให   
3  จังหวัดชายแดนภาคใตเปน 
พื้นทีอ่ันตรายเสมือนเกิดสงคราม 
ยอยๆ  สงผลตอการดําเนินชวีิต
และสภาพเศรษฐกิจในพื้นที ่
ซบเซา 
 

เนื้อหาที่สื่อมวลชนนําเสนอสวน
ใหญพาดพิงชาวมุสลิมแมวา
บุคคลนั้นจะเปนผูที่กระทําผดิ 
ก็ตามแตการที่สื่อมวลชนเนนย้ํา
วาบุคคลที่ถูกจบัเปนมุสลิม 
ก็สามารถทําใหคนทั่วไปที่ไดดู
ขาวไดอานขาวเกดิอคติขึ้นในใจ
ตอชาวมุสลิมทั่วไปได  สําหรับ
สื่อมวลชนอาจมองวาเปนเรื่อง
ธรรมดาเล็กนอย  แตหากเนนย้ํา
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บอยครั้งประเด็นเล็กๆ อาจ
กลายเปนปญหาใหญที่สรางความ 
ไมพอใจไมเพียงแตชาวไทย
มุสลิมเทานั้นแตหมายรวมถึง
มุสลิมทั่วโลก 

 
 
 
 

ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่
ไดรับผลกระทบ
ทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความ 

ตอยต่ํา 

 
เนื้อหาเกินกวา 
เหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความ 

รุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น 

ศาสนาอิสลาม 

6. นายฟตฮดุดนี   
 มูหะมะ 

แมวามุสลิมเราจะเนน
การศึกษาดานศาสนาเปน
หลักแตผูที่ไดเรียนก็จะมี
ความรูเพื่อใชประกอบ
อาชพีในอนาคต บางคน
ศึกษาตอยังตางประเทศ 
บางคนมาเปนครูสอน
ศาสนา  อยากใหสื่อ 

 ไมตองการใหมีการใชคําวา 
มุสลิม ศาสนาอิสลาม หรือ 
คําวา อุสตะ มาเกีย่วของกับ
เหตุการณความไมสงบ   
สื่อมวลชนควรเจาะจงไป 
ที่ผูกระทําความผดิ ไมควร
ใชคําที่ใชเรียกโดยทั่วไป 
เพราะมันหมายถึงภาพรวม 

 เมื่อเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้น สื่อมวลชนมักพุง
ประเด็นมาที่นักเรียน หรือ อุสตะทีส่อนศาสนาใน 
โรงเรียนตาดีกา หรือ โรงเรียนปอเนาะ  แมวาจะใช 
คําวาผูตองสงสัย ก็สามารถสรางความเสื่อมเสียใหกับ
สถาบันการศึกษาของศาสนาอิสลามได  ที่นี่สอนให 
ทุกคนเปนคนดีอยูในหลักคําสอนของศาสนาที่สอนให
รักในเพื่อนมนุษย การฆาฟนเปนบาป และการนําเสนอ
เนื้อหาการบิดเบอืนหลักคําสอนที่ผูกอความไมสงบ
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มวลชนนําเสนอเนื้อหา
ตรงนี้บาง ไมใชคนที่
เรียนในตาดีกาหรือ
ปอเนาะเปนพวกไมมี
ความรู  โลกทรรศแคบ
อยางที่สื่อมวลชนมอง 
 

อาจทาํใหผูทีไ่มลกึซึ้งในสาสนาอิสลามเกิดความ
สับสนและเขาใจผิดได  เนือ่งจากสื่อมวลชนไมทราบ
วา 
สิ่งใดคือศูนยรวมสูงสุดของชาวมุสลิมที่ไมวาใครก็ตาม
ไมสามารถลบหลูได หรือ สิ่งใดไมสามารถกระทํา  พูด
เขียน พาดพิงได  ผมเคยอานเจอในหนังสือพิมพฉบบั
เลมหนึ่งที่เขียนถึงคัมภีรอัล –กรุอานวาเปนเพียง
หนังสือเกาๆ  ที่งมงายเชื่อถือกนั  ผมอานแลวรูสึก 
ปวดใจเหมือนถูกคนเหยียดหยามย่ํายีสิ่งที่เราเคารพ 
โดยที่เราไมสามารถปกปองหรือตอบโตได  

 

ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่
ไดรับผลกระทบ
ทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น 

ศาสนาอิสลาม 

7. นายยูโซะ   
 หะยีอาซา 

 เนื้อหาทีน่ําเสนอไมตรงกับ
ขอเท็จจริงที่คนในพื้นที่รับทราบ
ทําใหเกิดความสับสน และหลาย 
เหตุการณเปนเรื่องเล็กนอย เมื่อ
นําเสนอเนื้อหาผดิพลาดและ
ขอเท็จจริงถูกเปดเผย สื่อมวลชน

 เนื้อหามักเนนความ
รุนแรง ความเหี้ยมโหด
ของ 
ผูกอความไมสงบ ทั้งฆา 
ตัดหัว  การวางระเบิด  
แทบทุกวนั  สรางความ
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กลับไมพูดถึงหรือเขียนสิ่งที่
นําเสนอผิดพลาดในครั้งกอนและ
ปลอยใหเงียบหายไป  เชน  บอก
วามีการวางระเบดิในเสนทางบาน
ปูโปะแตจริงๆ แลววางที่บาน 
ปูโละ ตางหาก นีแ่หละความไม
รูจักพื้นที่จริงทําใหคนแถบบานปู
โปะหวาดกลวัไมตองทํามาหากิน
กัน  โชดดีทีไ่มมีใครเปนอะไร  
และในที่สุดก็ปลอยใหเรื่องเงียบ
ไปเอง 

หวาดกลวัใหกับคนทั่วไป
ที่กลัวชาวมุสลิม สวน 
ชาวมุสลิมในพืน้ที่ก ็
หวาดกลวัอนัตรายไมกลา
ออกมาทาํมาหากิน
ตามปกต ิ

 

 

ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่
ไดรับผลกระทบ
ทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น 

ศาสนาอิสลาม 

8. นายสุรศักดิ์   
 เบญจวรรณ 

สื่อมวลชนมักนําเสนอเนื้อหาที่
กลาวถึงการศึกษา  การไมรู
ภาษาไทย  ความเชื่อในศาสนา  
และความยากจนของชาว
มุสลิมในพื้นที ่ 3  จังหวัด 

 การที่เนนวาผูกระทํา
ความผิดเปนมุสลมิ หรือ นบั
ถือศาสนาอิสลาม ไดสราง
ความเสื่อเสียใหกับชาว
มุสลิมที่ไมเกี่ยวของใหคน
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ชายแดนภาคใต จนคนทั่วไป
มองวามุสลิมที่นีล่วนยากจน  
นาสงสาร นาเวทนา  
 

ทั่วไปมองวาชาวมุสลิมไมดี
ทั้งหมด  สื่อมวลชนควร
หลีกเลี่ยงเนื้อหาลกัษณะ 
ดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่
ไดรับผลกระทบ
ทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น 

ศาสนาอิสลาม 

9. นายเปาซี  จารู  บางเหตุการณเปนคนละ
เรื่องกันแตสื่อมวลชน 

 สื่อมวลชนชอบนาํเสนอเนื้อหา 
เหตุการณความรุนแรง ความนากลวั 
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ผูกโยงจนกลายเปนเรื่อง
เดียวกัน  ทาํใหคนที่ไมรู
เรื่อง หรือ รูที่มาทีไ่ป เกิด
ความเขาใจผิด  เชน  ขาว
การแตงแฟนซีในกีฬาสีของ
นักเรียนโรงเรียนตาดีกา ที่
แตงตัวคลายทหาร นักรบ  
ก็ถูกสื่อมวลชนสันนิฐานไป
กอนแลววาเปนการฝกของ
กลุมโจร แลวรีบนําเสนอ
โดยไมรอการสืบสวนกอน 
 

ซ้ําไปซ้ํามา จากทีค่นพื้นที่เคยชินและ
ไมรูสึกอะไร ยังตองเกิดความ
หวาดกลวัและพากันยายไปอยูกันทีอ่ื่น  
ขาวระบุคาหัวขาราชการอยางเชน  
คาหัว 
ผูวา 2 แสนบาท  ขาราชการระดบัสูง   
1 แสนบาท หรือวา เจาหนาที ่ทหาร 
ตํารวจ  1 หมื่นบาท  ตั้งราคาเหมือนเรา
เปนผักปลา เหตุการณในพื้นที่ก ็
ตึงเครียดพอแลว เจอขาวอยางนี้เขา
คนทํางานก็ยิ่งหวาดกลวั ไมกลามา
ทํางาน สงผลใหงานทีท่ําดอย
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหนังสือพมิพ
ที่เขียนเนื้อหาละเอียดยิบ เพียงเพื่อ
ตองการขายขาวเรียกรองความสนใจ
ใหคนซื้ออาน   
จนละเลยใสใจกับผลกระทบที่มีตอคน
ที่อยูในพืน้ที ่

 

ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่
ไดรับผลกระทบ

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น 
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ทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

ศาสนาอิสลาม 

10. นางลักขณา   
 จันทรสุภาพ 
 

  คําวาโจรมุสลิม  อุสตะ
โจร ที่เขียนในขาวสราง
ความเจ็บปวดใหกับ
มุสลิมมาก  เพราะมุสลิม
ที่ดีสรางคุณงามความดี
ใหกับประเทศชาติมี
มากมาย  หรือ อุสตะที่
อบรมสั่งสอนลูกศิษยให
เปนคนดีก็มีมากมาย แต
ตองมาดางพรอยเพราะ
คนไมดีไมกี่คน 
 

การนําเสนอความรุนแรง 
ความเหี้ยมโหด แบบ
ละเอียดยิบ เชน การลงมือ 
การวางแผน ขั้นตอนการลง
มือ  ของผูกอความ 
ไมสงบ อาจทําใหเกิดการ
ลอกเลียนแบบของเยาวชน 
และกลุมคนที่ลงผิด 

เนื้อหามักพาดพิงโรงเรียนที่
สอนศาสนาอิสลามวาเปน
แหลงซองสุม ฝกอาวุธ ของ
กลุมโจรที่กอความไมสงบ 
และมักจะผูกโยงผูกอความ
ไมสงบวาใชหลักคําสอน
ของสาสนาอิสลามในการ
ปลุกระดม ทั้งที่ในหลัก 
คําสอนของศาสนาอิสลาม
ไมมีบทไหนที่สอนใหคน
ฆาคน หรือ เปนคนไมด ี
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่
ไดรับผลกระทบ
ทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น 

ศาสนาอิสลาม 

11. นางสาวมารียะ 
หะยีอาซา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาที่สื่อนําเสนอมัก
พาดพิงชาวมุสลิม
โดยรวมเชน  การใช
ขอความวา โจรมุสลิม 
มุสลิม 
หัวรุนแรง   

 

มีแตขาวฆากนัตาย  ขาวคน
บาดเจ็บ ไมเวนแตละวนั  
อานแลวหดหูใจ เราทราบ 
ดีแลววาผูกอความไมสงบ
เหี้ยมโหดเพียงใด  สื่อก็ยัง
ตอกย้ําความรุนแรง ความปา
เถื่อน ความโหดรายของ 
คนพวกนีแ้ทบทุกวัน   
เหตุการณที่ผานมาแลวลืม
มันไปบางก็นาจะดีนะ 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่
ไดรับผลกระทบ
ทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น 

ศาสนาอิสลาม 

12. นายชวนะ   
        ชุมนุมพันธ 
 

 ขาวบางขาว บางเนื้อหา มี
ความคลาดเคลือ่น บางเหตุการณ
ยังไมเกิดขึ้น สื่อมวลชนกลับ
นําเสนอเหมือนกบัเกิดขึ้นแลว 
สรางความตื่นตระหนกใหกับคน
ในพื้นที ่โดยเฉพาะขาวการลอบ
วางระเบิดการเตือนภัยลวงหนา
เปนสิ่งที่ดี แตควรจะตรวจสอบ
ขอมูลใหชัดเจนเสียกอนนําเสนอ
ออกไป เพราะชาวบานอยางเราก็
ติดตามขาวสารอยางตอเนื่อง 
 

 มีแตขาวความรุนแรง  
นากลวั  จนคนทั่วไป 
มองวาพืน้ทีแ่ละคนที่นี่
อันตราย 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่
ไดรับผลกระทบ
ทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น 

ศาสนาอิสลาม 

13. นางรอฮีมะห  
 มะหะมะ 

เนื้อหาทีน่ําเสนอวาชาวมุสลิม
ไมนิยมสงบุตรหลานเรียน
หนังสือสายสามัญ แตนิยม 
สงเรียนทางศาสนาแทน ทําให
คนทั่วไปมองวาการที่ชาว
มุสลิมงมงาย  เชื่อคนงาย  และ
มักถูกชักจูงไปในทางที่ผดิได
งาย  เนื่องจากไมเรียนหนังสือ 
ทําใหตามคนไมทนั แมวา 
ไมไดเขียนในลักษณะดังกลาว
แตก็อานแลวชวนใหคิด
เชนนั้น 
 

 อยางใชคําวามุสลมิเปน
ตนเหตุของเหตุการณกอ
ความไมสงบ เพราะผูกระทํา
ความผิดเปนเพียงมุสลิม
กลุมเล็ก ๆ เทานัน้ แตคําวา
มุสลิมหมายถึงผูที่นับถือ
ศาสนา 
อิสลามทัว่ไป ควรใหเกียรติ
กับบางในฐานะของ 
ประชาชนคนไทยเหมือน
เชนคนศาสนาอื่นๆ  
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่
ไดรับผลกระทบ
ทางออม 
(จํานวน  18  คน) 

 
เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่าํ 

 
เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง 

 
เนื้อหาแบบเหมารวม 

 
เนื้อหาที่เนนความรุนแรง 

 
เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น 

ศาสนาอิสลาม 

14. อาแบเลาะห   
 อาแบมิง  อาแบแอ  
 และ อาแบปาน 
 
 

 การที่สื่อมวลชนนําเสนอ 
เหตุการณความไมสงบเกิน
ความจริง แมวาจะสรางความ
สนใจใหคนทั่วไปได  แต 
ก็สรางปญหาใหกับคนใน 
พื้นทีไ่ดมากเชนกนั โดยเฉพาะ
คนทั่วไปเกิดความเขาใจผิด 
กับชาวมุสลิม  อยางพวกเรา
เปนโตะอิหมาน เปนอุสตะ 
และขาวเกี่ยวกับอสุตะก็ลวน
นากลวัวาเปนผูนาํโจรบาง  

การที่สื่อมวลชนกลาวถึง
อุสตะบอยครั้ง วาเปน 
ผูตองสงสัยเปนโจร  โดย
ไมเจาะจงวาอุสตะนั่น
เปนใคร ชื่ออะไร  ทําให
อุสตะคนอื่นทีไ่ม 
เกี่ยวของใชชีวิตลาํบาก 
จะไปไหนมาไหนก็ถูกจบั
ตามองทั้งเจาหนาที่และ
ชาวบานดวยกัน 
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เปนนักฆาบาง ทําใหพวกเรา
โดนรังเกียจ 
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ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ  

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับผลกระทบทางตรง 
( จํานวน  3  คน  ) 

ภาพขาวที่เนนความรุนแรง ภาพขาวที่เนนความตอยต่ํา 

 
1.นายสรยุทธ  ปากา 
 
 
 
 
 
2.นางฮาดีบะ  คาเดร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขาวสถานการณความไมสงบที่สื่อมวลชนนําเสนอในแตละวันมี
แตภาพคนตาย  คนบาดเจ็บ  ผูคนรองไห เห็นแลวสลดหดหูใจทุก
ครั้งที่เห็นภาพเหลานั้น  เดี๋ยวนี้ถานึกถึงภาคใตทุกคนคงจะนึกถึง
ความสูญเสีย  ความตาย และ ความอนัตราย 
 
 
มีแตภาพคนตาย คนบาดเจ็บและการสูญเสียบานเรือนเต็มไปหมด 
ขาวแฟนกะ   กะก็ไมไดดู    ไมอยากอานไมอยากฟง และไมอยาก
เห็นภาพแบบนั้น  นึกถึงทีไรรองไหทุกที แตญาติคนอื่น ๆ ที่ไดดู
เขาบอกวา  หนงัสือพิมพลงภาพเขานอนอยูในเปลเห็นหนาและ
แผลถูกยิงชัดเจน ฟงแคนี้น้ําตาก็ไหลแลว   
 
 
 
 
 

 
ภาพชาวมุสลิมในสื่อมวลชนไมวาจะเปนหนังสือพิมพหรือทีวีมีแต
ภาพมุสลิมที่ยากจน  สวมเสื้อผาเกา  เด็กวิ่งไปมาบางไมสวมเสื้อ
สวมรองเทา เห็นแลวนาเวทนา 
 
 
 
*ภาพบางภาพดูหมิ่นศาสนาอิสลาม ไมใหเกียรติกับสิ่งที่ชาวมุสลิม
เคารพนับถือ  เชน  การนําสุนัขตรวจคนในมัสยิดหรือบานอุสตะ
แมวาจะเปนเรื่องจริงแตไมควรไมนําเสนอเพราะจะยิ่งสรางความ
ไมพอใจในหมูชาวมุสลิม 
*ภาพของโรงเรียนตาดีกา หรือ โรงเรียนปอเนาะที่สือ่มวลชน
นําเสนอดูลาหลัง เสื่อมโทรม ทั้งที่โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามใน  
3  จังหวัดชายแดนภาคใตมีมากมายและทันสมัยจนมีประเทศเพือ่น
บานสงบุตรหลานเขามาเรียนก็ม ี
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3.นายอุสมาน  เจะแว 
 
 
 

 
มีแตภาพการตอสู  ทั้งประชาชนและเจาหนาที่มันทําใหสภาพ
บานเมืองมีแตความขัดแยง ประชาชนก็หวาดกลัวเจานาที่และ
เจาหนาที่ก็หวาดกลัวประชาชน ตางฝายตางไมไววางใจกัน 
 
 

 

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับผลกระทบทางออม ภาพขาวที่เนนความรุนแรง ภาพขาวที่เนนความตอยต่ํา 
 
1.นายวิทยา  นิยมเดชา 
 
 
 
 
 
 
2.ด.ต.ชัยยุทธ นาราพงษเกษม และ ส.ต.ท.อาหะมะ แซมะแซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.นายสัมพันธ  มูซอดี 

 
สื่อมวลชนนําเสนอแตภาพคนตาย  บานเรือนรานคาพังพนิาท
เพราะแรงระเบิด  ยิง่ดูก็ยิ่งกลัวอยากจะยายหนีแตก็ไมรูจะไป
เริ่มตนที่ไหน 
 
 
 
 
ภาพเจาหนาที่ถูกตัดคอ ถูกยิงตาย มันบั่นทอนจิตใจเจาหนาที่ที่ตอง
ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ อยากใหสื่อมวลชนชวยลดภาพเหลานี้ลง
หนอย หรือ หลีกเลี่ยงที่จะนําเสนอไดยิง่ดี  อีกทั้งยังเปนการให
เกียรติกับผูตายและครอบครัวผูตายดวยเทานี้พวกเขาก็เสียใจกับ
การสูญเสียที่เกิดขึ้นมาพอแลวอยาใหตองทนเห็นภาพเจ็บปวด
เหลานั้นอีกเลย 
 
 
 
เปดขาวดูความเคลื่อนไหวของสถานการณความไมสงบในภาคใต

 
ภาพของชาวมุสลิมมีแตความตอยต่ําในดานตาง ๆ เชน  ความ
ยากจน  ความลาหลังไมทันสมัย  การดอยการศึกษา  เห็นแลวนา
สงสารมีแตคนดูถูกวาไมพัฒนาแลวยังตอตานการเปลี่ยนแปลง
รอบตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพบางภาพสื่อมวลชนไมสมควรนําเสนออยางยิ่งแมวาภาพ
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4.นางยามีละ  การีดอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.นายศุภนัย  พวงมณี 
 
 
 

มีแตขาวฆากันตาย สื่อเนนเพยีงความรุนแรงของเหตุการณไม
นําเสนอเรื่องราวอืน่ ๆ บาง  
 
 
 
ภาพที่นําเสนอสวนใหญเปนภาพที่สะเทือนใจ ฉายซ้ําไปซ้ํามาไมมี
ที่สิ้นสุดทั้งที่เหตุการณดังกลาวจบไปนานแลว  ยิ่งตอกย้ําความ
สูญเสีย ความคับแคนใจ  เชน  เหตุการณชุมนุมที่หนา สภอ. ตาก
ใบ มีภาพของคนแก ผูหญิง ถูกเจาหนาที่ตอนใหรวมกัน บางคนถูก 
 
มัดมือ มัดเทา  บางคนอยูกลางแดด บางคนอยูในน้ําหากคนภาพ
นั้นเปนญาติพี่นองคุณ เปนคนทีคุ่ณรูจกั คุณจะรูสึกอยางไร   ใครที่
เห็นภาพเหลานั้นก็ตองเสียใจทุกคนและอาจจะยิ่งโกรธแคนกับ
การกระทําเกิดเหตุของเจาหนาที่ ทั้งทีห่ลายฝายกําลังชวยกันแกไข
และใหเวลาเปนตัวคลี่คลายปญหาความตรึงเครียดในพื้นที่ กลับ
กลายเปนถูกสื่อมวลชนกระตุนตอกย้ําภาพเหลานั้นขึ้นมาอีก 
 
 
 
 
 
ภาพของสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตมี
แตภาพของความรุนแรง ภาพคนตาย ภาพคนบาดเจ็บ และความ
เสียหายจากแรงระเบิดแทบทุกวัน เราคนในพื้นที่ยังรูสึกเบื่อหนาย
ตองการอยูอยางสงบ ๆ ก็ทําไมได 

เหลานั้นจะเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็ตาม  เชน ภาพสุนัขดมกลิ่น
ตรวจคนบานชาวมุสลิม  ซึ่งชาวมุสลิมไมแตะตองสุนัข 
 
 
 
ภาพที่คนทั่วไปมองชาวมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตคือ 
คนที่ไมมีการศึกษา  หัวรุนแรง  ปาเถื่อน  ยากจน  ดอยพัฒนาใน
คุณภาพชีวิต  ก็เพราะภาพขาวที่สือ่มวลชนสวนใหญมักนําเสนอ
ทั้งที่ชาวไทยมุสลิมที่มีความรูความสามารถและสรางชื่อเสียง 
 
ใหกับบานเมืองมีมากมาย  
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6.นายฟตฮุดดีน  มูหะมะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
* ภาพของอุสตะและนักเรียนโรงเรียนปอเนาะถูกจับกุมเปนผูตอง
สงสัยถูกจับใสกุญแจมือ  ซึ่งผลกระทบตอความรูสึกของชาว
มุสลิมอยางมากเพราะอุสตะเปรียบเสมอืนครูสอนศาสนาที่
เครงครัดและเปนทีเ่คารพนับถือของชาวมุสลิมทั่วไป  การปฏิบัติ
และเผยภาพเชนนัน้กับอุสตะถือเปนการไมใหเกียรติกับชาวมุสลิม 
เปนการดูหมิ่นในการเรียนการสอนทางศาสนาของชาวมุสลิม  
 
แมวาเขาจะเปนผูทีก่ระทําความผิดจริงก็ตาม แตหากยังไมมี
หลักฐานที่ชัดเจนควรกลั่นกรองภาพที่มีลักษณะที่อาจกอใหเกิด
ความเขาใจผิดหรือความขัดแยงโดยเฉพาะพื้นที่นี้มีชาวมุสลิม
อาศัยอยูมากกวาคนศาสนาอื่น ๆ  อีกทั้งภาพเหลานั้นสงผลให
ภาพลักษณของสถาบันศาสนาอิสลามแยลง คือ  ลี้ลับ นากลัว  และ
เปนแหลงซองสุมกําลังพลอยางที่หลายฝายกําลังกลาวหา 
* และภาพการใชสุนัขดมกลิ่นตรวจคนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เชน  
มัสยิด  หองละหมาด  หองหนังสือที่เก็บรักษาคัมภีรอัล – กุรอาน
และหนังสือประวัติศาสตรตาง ๆ  เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เปนการ
นําเสนอภาพที่ไมใหเกียรติศาสนาอิสลาม เปนการดูหมิ่น ภาพ
เหลานี่ละเอียดออน สื่อมวลชนควรพิจารณาไตรตรองกอน
นําเสนอ เพราะหลกัปฏิบัติของศาสนาอิสลาม คือ ชาวมุสลิมไม
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7.นายยูโซะ  หะยีอาซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.นายสุรศักดิ์  เบญจวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพเกี่ยวกับเหตุการณใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตสื่อมวลชนจะ
เนนภาพคนตาย คนบาดเจ็บ ภาพพังพินาท  ภาพโรงเรียน  สถานที่
ราชการถูกเผาวอดวาย ซึ่งเปนภาพที่สะเทือนใจมากแมวาจะเปน
เหตุการณจริงที่เกิดขึ้น สื่อมวลชนก็ไมควรนําเสนออยางตอเนื่อง
เพราะยิ่งตอกย้ําความเจ็บปวด ความหวาดกลัว 
 
 
 
 
 
 
ภาพขาวที่สื่อมวลชนเนนนําเสนอมากกวาภาพอื่น ๆ คือ  ภาพที่นา
กลัว สยดสยอง เชน ภาพคนโดนยิงตายกลางถนน ภาพคนโดนตัด
หัว สรางความตรึงเครียดใหกับคนในพื้นที่เปนอยางมาก ถามวาเรา
กลัวไหม กลัวซิ กลัวมากที่เดียว แตไมรูจะทําอยางไรได งานก็ตอง
ทํา บานก็อยูที่นี่  ตองอดทนรอเพียงวาสักวันสถานการณคงจะสงบ 
เพราะเดิมทีที่นี่เปนที่ที่นาอยู บานเมืองสงบ ทุกคนถอยทีถอยอาศัย
ไมมีใครเห็นแกตัว 
 
 

สามารถแตะตองสุนัขได 
 
 
 
 
สื่อมวลชนมักนําเสนอภาพชาวมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดน
ภาคใตที่ยากจน  ไมคอยเรียนหนังสือ  พูดภาษาไทยไมได สื่อสาร
กับคนอื่นลําบาก ทั้งที่ชาวมุสลิมที่มีความรูความสามารถมี
การศึกษาสูง มีมากมาย บางคนทําชื่อเสียงใหกับประเทศ กลับ
ไมไดรับการชื่นชมและนําเสนอ  มัวแตนําเสนอแตภาพมสุลิมใน
มุมแย ๆ ทําใหคนทั่วไปติดภาพชาวมุสลิมจะตองยากจน สกปรก 
พูดจาไมรูเรื่อง ใชแตกําลงั  ไมมีเหตุผล  ยิ่งตอกย้ําความนอยเนื้อต่ํา
ใจใหกับชาวมุสลิม เพราะพวกเขารูสึกวาการที่เขาเปนอยางนี้ 
เพราะภาครัฐละเลยไมใสใจดูแลสภาพเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของ
เขา  เพราะที่ผานมาพวกเขาดูแลตนเอง  
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9.นายเปาซี  จารู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.นางลักขณา จันทรสุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีแตภาพของความรุนแรง ไมสรางสรรค  เห็นภาพแลวสลดหดหู
ใจ  โดยเฉพาะภาพผูบริสุทธิ์ที่ตองตายเพราะการสรางสถานการณ 
ภาพเหลานี้ไมควรนําเสนอและถาหากหลีกเลี่ยงไมไดจริง ๆ ก็ควร
ระมัดระวังและใหเกียรติกับผูตายและครอบครัวเขาดวย  เขา
สูญเสียคนที่รักไปแลว กลับตองเห็นภาพเวทนาเหลานั้นซ้ําบน
หนา 1 อีกหรือ โดยเฉพาะไทยรัฐ เดลินิวส  2 ฉบับนี้ไมคอย
ระมัดระวังในการเลือกภาพลงหนา 1  เนนเพียงตองการดึงดูด
ความสนใจคนอานใหซื้อ  แตผมก็แปลกใจมากที่ยอดขาย
หนังสือพิมพทั้ง  2  ฉบับนี้ในภาคใตกลับมียอดขายสูง   
 
 
 
 
ถามีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต
เมื่อไหร หนา 1  ของหนังสือพิมพไทยรัฐ หรือวา เดลินิวส ก็จะมี
ภาพคนตายนอนอยู หรือ ภาพโรงเรียนถูกเผาเหลือแตตอดํา ๆ   
 
 
เห็นแลวก็ตองประนามคนทําที่จิตใจโหดราย  ปาเถือน    ซึ่งหลีก
ไมพนการกลาวหาแบบรวม ๆ ของคนอานวา   “ เอาอีกแลวพวก
โจรแขก   ” 
 
 
 

 
ภาพการจับอุสตะใสกุญแจมือพาเขาหองขังเปนภาพที่สรางความ
เจ็บปวดใหกับมุสลิมเรามาก เพราะอุสตะเสมือนศูนยรวมจิตใจ
ของชาวมุสลิมที่อบรมสั่งสอนใหชาวมุสลิมเปนคนดีและเครงครัด
ในศาสนา การที่สื่อมวลชนนําเสนอภาพลักษณะนี้เปนการดูถูก
ผูนําศาสนาเรา ก็เหมือนดูถูกศาสนาเราดวย  เหมือนกับศาสนา
อิสลามเปนแหลงซองสุมโจร  สอนใหเปนคนไมดี  ใครที่เห็นภาพ
นี้คงคิดไมแตตาง DPU
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11.นางสาวมารียะ  หะยีอาซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.นายชวนะ  ชุมนมุพันธ 
 
 
 
 
 
13.นางรอฮีมะห  มะหะมะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนใหญสื่อมวลชนจะเนนภาพความเสียหาย ความสูญเสยี ความ
ตาย  ที่เกิดจากการกระทําของผูกอความไมสงบและแนวรวมที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม  เชน   ภาพผูบริสุทธิ์ถูกฆา  บานเรือนถูกวาง
ระเบิด   ภาพการชุมนุมประทวง การตอตาน  การตอสู   ลวนสราง
ภาพลบใหกับชาวมุสลิมโดยรวมวาเปนพวกหัวรุนแรง  ใชกฏหมู  
ไมมีเหตุผล   
 
 
 
 
สื่อมวลชนเนนนําเสนอภาพความรุนแรงซ้ําไปซ้ํามาตอกย้ําความ
เจ็บปวดใหกับผูที่สูญเสียทั้งที่บางเหตุการณผานมานานแลว  
 
 
 
 
ถานึกถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตอนนี้ก็มีแตภาพของความ
รุนแรง  ความเหี้ยมโหดของผูกอความไมสงบ  อันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา  ถามวาทําไมจึงนึกถึงภาพเหลานั้นก็เพราะ
สื่อมวลชนนําเสนอแตภาพความรุนแรง  ภาพความนากลัวของผู
กอความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตที่นับถือศาสนา 
 
อิสลาม  นี่เราเปนมสุลิมเองแท ๆ ยังกลัวมุสลิมดวยกันเลย ไมไมรู
วาใครเปนโจร แลวคนพื้นที่อื่น ศาสนาอื่นเขาจะไมคิดไดอยางไร 
 

DPU
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14.อาแบเลาะห  อาแบมิง อาแบแอ อาแบปาน 
 
 
 

 
 
 
สื่อมวลชนนําเสนอแตภาพเดิม ๆ ซ้ําไปซ้ํามาไมมีอะไร
เปลี่ยนแปลง  ถาเปนขาวเหตุการณความไมสงบใน  3  จังหวัด
ชายแดนภาคใตหลับตาแลวนึกไดเลยวา  จะตองมีภาพคนตาย  
ภาพซากโรงเรียนที่ถูกเผา  ภาพคนรองไห   เห็นจนชินตาทั้งทีวี
และหนังสือพิมพ 
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ตารางที่ 4.4  ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนาํเสนอโดยไดรับผลกระทบทางตรง 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ  

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับผลกระทบทางตรง 
 จํานวน  3  คน) 

ภาพขาวทีเ่นนความรุนแรง ภาพขาวทีเ่นนความตอยต่ํา 

1. นายสรยุทธ  ปากา 
 
 
 
 
 
2. นางฮาดีบะ  คาเดร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นายอุสมาน  เจะแว 
 
 

ขาวสถานการณความไมสงบที่สื่อมวลชนนําเสนอในแตละวันมี
แตภาพคนตาย  คนบาดเจ็บ  ผูคนรองไห เห็นแลวสลดหดหูใจ 
ทุกครั้งที่เห็นภาพเหลานั้น  เดี๋ยวนี้ถานึกถึงภาคใตทุกคนคงจะนึก
ถึงความสูญเสีย  ความตาย และ ความอันตราย 
 
มีแตภาพคนตาย คนบาดเจ็บและการสูญเสียบานเรือนเต็มไปหมด 
ขาวแฟนกะ กะกไ็มไดดู ไมอยากอานไมอยากฟง และไมอยาก
เห็นภาพแบบนัน้  นึกถึงทไีรรองไหทุกที แตญาติคนอื่นๆ ที่ไดดู
เขาบอกวา หนังสือพิมพลงภาพเขานอนอยูในเปลเห็นหนาและ
แผลถกูยิงชัดเจน ฟงแคนี้น้ําตาก็ไหลแลว   
 
 
 
 
มีแตภาพการตอสู  ทั้งประชาชนและเจาหนาที่มันทําใหสภาพ
บานเมืองมีแตความขัดแยง ประชาชนก็หวาดกลัวเจานาที่และ
เจาหนาที่ก็หวาดกลัวประชาชน ตางฝายตางไมไววางใจกัน 
 

ภาพชาวมุสลิมในสื่อมวลชนไมวาจะเปนหนังสือพิมพหรือ 
ทีวีมีแตภาพมุสลมิที่ยากจน  สวมเสื้อผาเกา  เดก็วิ่งไปมาบาง
ไมสวมเสื้อสวมรองเทา เห็นแลวนาเวทนา 
 
 
* ภาพบางภาพดูหมิ่นศาสนาอิสลาม ไมใหเกียรติกับสิ่งที่

ชาวมุสลิมเคารพนับถอื  เชน  การนําสุนัขตรวจคนใน
มัสยิดหรือบานอสุตะแมวาจะเปนเรื่องจริงแตไมควรไม 

 นําเสนอเพราะจะยิ่งสรางความไมพอใจในหมูชาวมุสลิม 
* ภาพของโรงเรียนตาดีกา หรือ โรงเรียนปอเนาะที่สื่อ 
 มวลชนนําเสนอดลูาหลัง เสื่อมโทรม ทั้งที่โรงเรียนสอน

ศาสนาอิสลามใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตมีมากมายและ
ทันสมัยจนมีประเทศเพือ่นบานสงบุตรหลานเขามาเรียน 

 ก็มี 
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ตารางที่ 4.5  ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนาํเสนอโดยไดรับผลกระทบทางออม 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ  

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับผลกระทบทางออม 
(จํานวน  14 คน) 

ภาพขาวทีเ่นนความรุนแรง ภาพขาวทีเ่นนความตอยต่ํา 

1. นายวิทยา  นิยมเดชา 
 
 
 
 
 
2. ด.ต.ชัยยุทธ นาราพงษเกษม และ ส.ต.ท.อาหะมะ  
 แซมะแซ 
 
 
 
 
 
3. นายสัมพันธ  มูซอด ี
 

สื่อมวลชนนําเสนอแตภาพคนตาย  บานเรือนรานคาพังพินาท
เพราะแรงระเบิด  ยิ่งดูก็ยิ่งกลัวอยากจะยายหนีแตก็ไมรูจะไป 
เริ่มตนที่ไหน 
 
 
ภาพเจาหนาที่ถกูตัดคอ ถูกยิงตาย มันบั่นทอนจิตใจเจาหนาทีท่ี่
ตองลงปฏิบัติงานในพื้นที ่อยากใหสื่อมวลชนชวยลดภาพเหลานี้
ลงหนอย หรือ หลีกเลี่ยงที่จะนาํเสนอไดยิ่งดี  อีกทั้งยังเปนการให
เกียรติกับผูตายและครอบครัวผูตายดวยเทานีพ้วกเขาก็เสียใจกับ
การสูญเสียที่เกิดขึ้นมาพอแลวอยาใหตองทนเห็นภาพเจ็บปวด
เหลานั้นอกีเลย 
 
เปดขาวดูความเคลื่อนไหวของสถานการณความไมสงบในภาคใต
มีแตขาวฆากนัตาย สื่อเนนเพียงความรุนแรงของเหตุการณไม 
นําเสนอเรื่องราวอื่นๆ บาง  
 

 

ภาพของชาวมุสลมิมีแตความตอยต่ําในดานตาง ๆ เชน  ความ
ยากจน  ความลาหลังไมทันสมัย  การดอยการศึกษา  เห็นแลว
นาสงสารมีแตคนดูถูกวาไมพฒันาแลวยังตอตานการ
เปลี่ยนแปลงรอบตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพบางภาพสื่อมวลชนไมสมควรนําเสนออยางยิ่งแมวา 
ภาพเหลานัน้จะเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็ตาม  เชน ภาพสุนัข 
ดมกลิ่นตรวจคนบานชาวมุสลิม  ซึ่งชาวมุสลิมไมแตะตอง
สุนัข 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ  

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับผลกระทบทางตรง 
(จํานวน  14 คน) 

ภาพขาวทีเ่นนความรุนแรง ภาพขาวทีเ่นนความตอยต่ํา 

4. นางยามีละ  การีดอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. นายศุภนัย  พวงมณี 
 

ภาพที่นําเสนอสวนใหญเปนภาพทีส่ะเทือนใจ ฉายซ้ําไปซ้ํามา 
ไมมีที่สิ้นสุดทั้งทีเ่หตุการณดังกลาวจบไปนานแลว  ยิ่งตอกย้ํา
ความสูญเสีย ความคับแคนใจ  เชน  เหตุการณชุมนุมที่หนา สภอ. 
ตากใบ มีภาพของคนแก ผูหญิง ถกูเจาหนาที่ตอนใหรวมกัน  บาง
คนถูกมัดมือ มัดเทา  บางคนอยูกลางแดด บางคนอยูในน้ําหากคน
ภาพนัน้เปนญาติพี่นองคุณ เปนคนที่คุณรูจัก คุณจะรูสึกอยางไร   
ใครที่เห็นภาพเหลานั้นก็ตองเสียใจทุกคนและอาจจะยิ่งโกรธแคน
กับการกระทําเกิดเหตุของเจาหนาที ่ทั้งที่หลายฝายกําลังชวยกัน 
แกไขและใหเวลาเปนตัวคลี่คลายปญหาความตรึงเครียดในพื้นที ่
กลับกลายเปนถูกสื่อมวลชนกระตุนตอกย้ําภาพเหลานั้นขึ้น 
มาอีก 
 
ภาพของสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตมี
แตภาพของความรุนแรง ภาพคนตาย ภาพคนบาดเจ็บ และความ
เสียหายจากแรงระเบิดแทบทุกวนั เราคนในพื้นที่ยังรูสึกเบื่อหนาย
ตองการอยูอยางสงบ ๆ ก็ทาํไมได 

 

ภาพที่คนทั่วไปมองชาวมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต
คือ คนทีไ่มมีการศึกษา  หัวรุนแรง  ปาเถือ่น  ยากจน   
ดอยพัฒนาในคุณภาพชีวิต  ก็เพราะภาพขาวที่สื่อมวลชน
สวนใหญมักนําเสนอทั้งที่ชาวไทยมุสลิมที่มีความรู
ความสามารถและสรางชื่อเสียงใหกับบานเมืองมีมากมาย  
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ตารางที่ 4.5  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ  

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับผลกระทบทางตรง 
(จํานวน  14 คน) 

ภาพขาวทีเ่นนความรุนแรง ภาพขาวทีเ่นนความตอยต่ํา 

6. นายฟตฮดุดนี  มูหะมะ  * ภาพของอุสตะและนักเรียนโรงเรียนปอเนาะถูกจับกุมเปนผูตองสงสัย
ถูกจับใสกุญแจมือ  ซึ่งผลกระทบตอความรูสึกของชาวมุสลิมอยางมาก
เพราะอุสตะเปรียบเสมือนครูสอนศาสนาที่เครงครัดและเปนที่เคารพ
นับถอืของชาวมุสลิมทั่วไป  การปฏิบัติและเผยภาพเชนนั้นกบัอุสตะถอื
เปนการไมใหเกียรติกับชาวมุสลิม เปนการดูหมิ่นในการเรียนการสอน
ทางศาสนาของชาวมุสลิม แมวาเขาจะเปนผูที่กระทําความผิดจริงก็ตาม 
แตหากยังไมมีหลกัฐานทีช่ัดเจนควรกลั่นกรองภาพทีม่ีลักษณะทีอ่าจ
กอใหเกิดความเขาใจผิดหรือความขัดแยงโดยเฉพาะพื้นทีน่ี้มีชาวมุสลมิ
อาศัยอยูมากกวาคนศาสนาอื่น ๆ  อกีทั้งภาพเหลานั้นสงผลให 

 ภาพลกัษณของสถาบนัศาสนาอิสลามแยลง คือ  ลี้ลบั นากลวั  และเปน
แหลงซองสุมกําลงัพลอยางที่หลายฝายกําลังกลาวหา 

* และภาพการใชสุนัขดมกลิ่นตรวจคนสถานทีอ่ันศักดิ์สิทธิ์ เชน  มัสยิด  
หองละหมาด  หองหนังสือที่เก็บรักษาคัมภีรอลั – กุรอานและหนังสือ
ประวัตศิาสตรตาง ๆ  เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เปนการนําเสนอภาพที ่

 ไมใหเกียรติศาสนาอิสลาม เปนการดูหมิ่น ภาพเหลานี่ละเอียดออน  
 สื่อมวลชนควรพจิารณาไตรตรองกอนนําเสนอ เพราะหลักปฏิบัติของ

ศาสนาอิสลาม คือ ชาวมุสลิมไมสามารถแตะตองสุนัขได 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับผลกระทบทางตรง 
(จํานวน  14 คน) 

ภาพขาวทีเ่นนความรุนแรง ภาพขาวทีเ่นนความตอยต่ํา 

7. นายยูโซะ  หะยีอาซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. นายสุรศักดิ์  เบญจวรรณ 
 
 
 

ภาพเกี่ยวกบัเหตุการณใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สื่อมวลชน 
จะเนนภาพคนตาย คนบาดเจ็บ ภาพพังพนิาศ  ภาพโรงเรียน 
สถานที่ราชการถกูเผาวอดวาย  ซึ่งเปนภาพที่สะเทือนใจมาก  
แมวาจะเปนเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น  สื่อมวลชนกไ็มควรนําเสนอ
อยางตอเนือ่ง เพราะยิ่งตอกย้ําความเจ็บปวด ความหวาดกลวั 
 
 
 
 
 
 
ภาพขาวที่สื่อมวลชนเนนนําเสนอมากกวาภาพอื่นๆ คือ  ภาพที่นา
กลัว สยดสยอง เชน ภาพคนโดนยิงตายกลางถนน ภาพคนโดนตดั
หัว สรางความตรึงเครียดใหกับคนในพื้นที่เปนอยางมาก ถามวา
เรากลัวไหม กลัวซิ กลัวมากที่เดียว แตไมรูจะทําอยางไรได งานก็
ตองทํา บานก็อยูที่นี่  ตองอดทนรอเพียงวา สักวันสถานการณคง
จะสงบ เพราะเดิมทีที่นี่เปนทีท่ี่นาอยู บานเมืองสงบ ทุกคนถอยที
ถอยอาศัยไมมีใครเห็นแกตัว 
 

สื่อมวลชนมักนําเสนอภาพชาวมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดน
ภาคใตที่ยากจน  ไมคอยเรียนหนังสือ  พดูภาษาไทยไมได  
สื่อสารกับคนอื่นลําบาก ทั้งที่ชาวมุสลิมที่มีความรู
ความสามารถมีการศึกษาสูง มีมากมาย บางคนทาํชื่อเสียง
ใหกับประเทศ กลับไมไดรับการชืน่ชมและนําเสนอ  มัวแต
นําเสนอแตภาพมุสลิมในมุมแย ๆ ทําใหคนทั่วไปตดิภาพชาว
มุสลิม 
จะตองยากจน สกปรก พดูจาไมรูเรื่อง ใชแตกาํลัง  ไมมีเหตุผล  
ยิ่งตอกย้ําความนอยเนื้อต่ําใจใหกบัชาวมุสลิม เพราะพวกเขา 
รูสึกวาการที่เขาเปนอยางนี้ เพราะภาครัฐละเลยไมใสใจดูแล
สภาพเศรษฐกจิ คุณภาพชีวิตของเขา  เพราะที่ผานมาพวกเขา 
ดูแลตนเอง  
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ตารางที่ 4.5  (ตอ) 
ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 

ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับผลกระทบทางตรง 
(จํานวน  14 คน) 

ภาพขาวทีเ่นนความรุนแรง ภาพขาวทีเ่นนความตอยต่ํา 

9. นายเปาซี  จารู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. นางลักขณา จันทรสุภาพ 

มีแตภาพของความรุนแรง ไมสรางสรรค เห็นภาพแลวสลด 
หดหูใจ  โดยเฉพาะภาพผูบริสุทธิ์ทีต่องตายเพราะการสราง
สถานการณ ภาพเหลานี้ไมควรนําเสนอและถาหากหลีกเลี่ยง
ไมไดจริงๆ ก็ควรระมัดระวังและใหเกียรติกับผูตายและครอบครัว
เขาดวย  เขาสูญเสียคนที่รักไปแลว กลับตองเห็นภาพเวทนา
เหลานั้นซ้ําบนหนา 1 อีกหรือ โดยเฉพาะไทยรัฐ เดลนิิวส  2 ฉบับ
นี้ไมคอยระมัดระวังในการเลือกภาพลงหนา 1 เนนเพียงตองการ
ดึงดูดความสนใจคนอานใหซื้อ  แตผมก็แปลกใจมากที่ยอดขาย
หนังสือพิมพทั้ง  2  ฉบับนี้ในภาคใตกลับมียอดขายสูง   
 
ถามีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต
เมื่อไหร หนา 1  ของหนังสือพิมพไทยรัฐ หรือวา เดลินิวส ก็จะมี
ภาพคนตายนอนอยู หรือ ภาพโรงเรียนถูกเผาเหลือแตตอดําๆ  
เห็นแลวก็ตองประนามคนทําที่จิตใจโหดราย  ปาเถือน  ซึ่งหลีกไมพน
การกลาวหาแบบรวม ๆ ของคนอานวา  “เอาอีกแลวพวกโจรแขก ” 

 

ภาพการจับอุสตะใสกุญแจมือพาเขาหองขังเปนภาพที่สรางความ
เจ็บปวดใหกับมุสลิมเรามาก เพราะอุสตะเสมือนศูนยรวมจิตใจของ
ชาวมุสลิมที่อบรมสั่งสอนใหชาวมุสลิมเปนคนดีและเครงครัดใน
ศาสนาการที่สื่อมวลชนนําเสนอภาพลกัษณะนี้เปนการดูถูกผูนํา
ศาสนาเราก็เหมือนดูถูกศาสนาเราดวย  เหมือนกับศาสนาอิสลาม
เปนแหลง 
ซองสุมโจร  สอนใหเปนคนไมดี  ใครที่เห็นภาพนี้คงคิดไมแตกตาง 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ) 

ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 
ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับผลกระทบทางตรง 

(จํานวน  14 คน) 
ภาพขาวทีเ่นนความรุนแรง ภาพขาวทีเ่นนความตอยต่ํา 

 

11. นางสาวมารียะ  หะยีอาซา 
 
 
 
 
 
 
 
12. นายชวนะ  ชุมนุมพันธ 
 

สวนใหญสื่อมวลชนจะเนนภาพความเสียหาย ความสูญเสีย  ความ
ตาย  ที่เกิดจากการกระทําของผูกอความไมสงบและแนวรวมที ่
นับถอืศาสนาอิสลาม  เชน   ภาพผูบริสุทธิ์ถูกฆา  บานเรือนถูก 
วางระเบิด   ภาพการชุมนุมประทวง การตอตาน  การตอสู    
ลวนสรางภาพลบใหกับชาวมุสลิมโดยรวมวาเปนพวกหัวรุนแรง  ใช
กฏหมู  ไมมีเหตุผล   
 
สื่อมวลชนเนนนาํเสนอภาพความรุนแรงซ้ําไปซ้ํามาตอกย้ําความ
เจ็บปวดใหกบัผูทีสู่ญเสียทั้งที่บางเหตุการณผานมานานแลว  
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ตารางที่ 4.5  (ตอ) 

ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 
ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับผลกระทบทางตรง 

(จํานวน  14 คน) 
ภาพขาวทีเ่นนความรุนแรง ภาพขาวทีเ่นนความตอยต่ํา 

13. นางรอฮีมะห  มะหะมะ 
 
 
 
 
 
 
 
14. อาแบเลาะห  อาแบมิง อาแบแอ อาแบปาน 

 

ถานึกถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตอนนีก้็มีแตภาพของความรุนแรง  
ความเหี้ยมโหดของผูกอความไมสงบ  อนัตรายทีอ่าจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา  
ถามวาทําไมจึงนกึถึงภาพเหลานั้นก็เพราะสื่อมวลชนนําเสนอแตภาพ
ความรุนแรง  ภาพความนากลัวของผูกอความไมสงบใน  3  จังหวัด
ชายแดนภาคใตทีน่ับถอืศาสนาอิสลาม  นี่เราเปนมุสลิมเองแท ๆ ยังกลวั
มุสลิมดวยกันเลย ไมไมรูวาใครเปนโจร แลวคนพื้นทีอ่ื่น ศาสนาอื่นเขาจะ
ไมคิดไดอยางไร 
 
สื่อมวลชนนําเสนอแตภาพเดิม ๆ ซ้ําไปซ้ํามาไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง  ถา
เปนขาวเหตุการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตหลับตาแลว
นึกไดเลยวา  จะตองมีภาพคนตาย  ภาพซากโรงเรียนที่ถูกเผา  ภาพคน
รองไห   เห็นจนชนิตาทั้งทวีีและหนังสือพิมพ 
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บทที่  5 
สรุปผลและอภิปราย 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีตอการ
นําเสนอขาวของส่ือมวลชน  กรณีศึกษา  สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปน
งานวิจยัเชิงคุณภาพ  มุงจะศึกษาถึงทัศนะของชาวไทยมุสลิมท่ีมีตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชน
เกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  และปจจยัท่ีทําใหชาวไทยมุสลิม 
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีทัศนะตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนในลักษณะดังกลาว รวม 
ท้ังประเด็นขาวสารใดท่ีส่ือมวลชนไมไดนําเสนอ โดยการนําเสนอในบทนี้จะเปนการสรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย   
 
5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 แนวคิดในการแบงแยกดนิแดน เพื่อจดัต้ังรัฐปตตานี หรือ รัฐปะตอนี นั้นเกิดข้ึนนาน
แลว  โดยมีบุคคลผูสูญเสียอํานาจทางการเมือง ไดจดัต้ังขบวนการข้ึนเพ่ือตอตานอํานาจรัฐ เรียกวา  
ขบวนการแบงแยกดินแดน  ซ่ึงขบวนการแบงแยกดนิแดนไดกอความรุนแรงในจังหวดัชายแดน
ภาคใต  จนทางราชการตองใชกําลังเขาปราบปรามต้ังแตสมัยรัชการท่ี 1 เม่ือ พ.ศ  2334  และสมัย 
รัชกาลท่ี 5 เม่ือ พ.ศ 2444  และตอมาอีกหลายยุคหลายสมัย  จนกระท่ังใน พ.ศ 2515  ทางราชการได
เปล่ียนช่ือ  ขบวนการแบงแยกดนิแดนเปนขบวนการโจรกอการราย (ขจก.)  เพือ่ผลทางจิตวิทยา
และผลทางการเมืองในพื้นท่ีตอประชาชนรุนหลัง ซ่ึงไมมีสวนรูเห็นกบัแนวคิดการแบงแยกดนิแดน
นี้ 
 ตามขอเท็จจริงแลวปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหา
ทางสังคมจิตวทิยาและการปกครอง  ซ่ึงสวนหนึ่งเกดิจากประชาชนไมไดรับความเปนธรรมในการ
ปกครองบานเมืองของทางราชการทองถ่ินในสมัยนัน้ ท้ัง ตํารวจ ทหาร และ พลเรือน  จึงไดมี
ประชาชนบางสวนรวมตวักนัข้ึนเพื่อตอตานอํานาจรัฐ ไมยอมรับการปกครองจากรัฐบาล โดยใช
เง่ือนไขสังคมปลุกระดมมวลชน  โดยแอบอางความแตกตางระหวางศาสนาพุทะ กบั ศาสนาอิสลาม  
ความแตกตางทางภาษา ความแตกตางทางวัฒนธรรม  และจารีตประเพณี แอบอางประวัติศาสตร  
เพื่อสรางความแตกแยกและหวังผลประโยชนอันเกิดจากความไมสงบ เชน  การเรียกเก็บคาคุมครอง
จากประชาชน  การรับเงินสวนเหลือจากตางประเทศ  เปนตน ซ่ึงอดีตจนมาถึงปจจุบัน แนวคิด 
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เหลานี้ยังไมหมดไป  มีการจัดต้ังขบวนการหรือองคกรหลายกลุมหลายช่ือ  เชน  บีเอ็นพีพี  บีอาร
เอ็น  พูโล  พูโลใหม  มุจาฮีดนิปตตานี เบอรซาตู  เปนตน 
 แมวาขบวนการติดอาวุธเหลานี้จะถูกทางการปราบปรามอยางหลักตลอดระยะเวลากวา  
3  ทศวรรษท่ีผานมา  แตแนวคิดหรืออุดมการณนีย้ังอยู  จะเห็นไดจากการนําเสนอขาวสารความ
รุนแรงของเหตุการณการกอความไมสงบผานส่ือตางๆ แทบทุกวัน  และนานวันจะทวีความรุนแรง
ยิ่งข้ึน ซ่ึงทาทายอํานาจรัฐ การกระท่ีอุกอาจ ปลน วางระเบิด เผาทําลายสถานท่ีราชการ สังหาร
เจาหนาท่ีรัฐและประชาชนผูบริสุทธ์ิแบบรายวันไดสรางความหวาดกลัวใหกับประชาชนท้ัง
ประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ี 
 โดยพ้ืนท่ีท่ีเกดิเหตุการณความไมสงบอยางรุนแรงอยูใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
ประกอบดวย  จังหวดัปตตานี  จังหวัดยะลา และจังหวดันราธิวาส  ซ่ึงมีพื้นที่รวม  6.79  ลานไร  
หรือ 10936 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.78  ลานคน พื้นทีน่ี้เปนพืน้ท่ีพิเศษตามประกาศ
ของรัฐบาล คือ  มีลักษณะพิเศษในการดําเนินชีวิตของประชาชน  ท้ังดานเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรม  ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม หรือ 
ชาวไทยมุสลิม ท่ีมีความแตกตางจากชาวไทยพุทธ โดยเฉพาะในเร่ืองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเช่ือ 
ความศรัทธา ภาษา การแตงกาย การศึกษา ประวัติศาสตร และชาติพันธุ  จนกลายเอกลักษณเฉพาะ
กลุม 
 โดยชาวไทยมุสลิมนั้นมีเอกลักษณของตนเองท่ีพวกเขารักษาไวอยางเหนียวแนนจนคน
ในชุมชนอ่ืนอาจไมเขาใจ  พวกเขารักษาเอกลักษณดวยวาจา เชน จะไมพูดส่ิงใดท่ีขัดกับหลักศาสนา  
พวกเขารักษาเอกลักษณไวดวยจิตใจ  เชน  จะไมปลอยใหจิตใจไขวเขวไปจากศาสนาของตน พวก
เขารักษาเอกลักษณดวยการกระทํา  เชน  จะไมเคารพรูปบูชาเคารพถึงแมวาศาสนาอ่ืนจะทําก็ตาม  
จึงกลาวไดวา  มุสลิมทุกคนตองทําทุกส่ิงท่ีรักษาเอกลักษณของอิสลามเอาไว เฉกเชนกับกลุม
ตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ท้ัง  2  กลุม  คือ ชาวไทยมุสลิมผูท่ีไดรับผลกระทบทางตรง หมายถึง  
ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีสูญเสียญาติพี่นองหรือทรัพยสินจากเหตุการณความ 
ไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน  3  คน   และ ชาวไทยมุสลิมผูท่ีไดรับผลกระทบ
ทางออมหมายถึง  ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไมไดสูญเสียญาติพี่นองหรือ
ทรัพยสิน แตไดรับผลกระทบทางดานจิตใจ  วิถีชีวิตความเปนอยู  การทํามาหากิน  เปนตน  จาก
เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 18 คน ท่ียังคงรักษาเอกลักษณของกลุม
ไ ว อ ย า ง 
เหนียวแนนและม่ันคง  อยางเชน  พวกเขายังคงใชภาษามลายูในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  พวก
เขาเครงครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ  เชน การละหมาด  5  เวลา  พวกเขายังคงแตงกายตามประเพณี 
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คือ  การแตงกายท่ีมิดชิด  ผูหญิงยังคงคลุมศรีษะดวยผาท่ีเรียกวา ฮิญาบ  ท้ังในบานและนอกบาน 
สวนผูชายยังคงสวมหมวกขาวและนุงโสรงในการปฏิบัติศาสนกิจ เปนตน ซ่ึงลักษณะดังกลาว เปน
เอกลักษณของชาวไทยมสุลิมท่ีถูกสรางข้ึนมาจากศาสนาและวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดจากรุนหนึ่ง
ไปสูรุนหนึ่งอยางม่ันคง  อยางท่ี เสาวนีย  จิตตหมวด (อางใน จรัญ มะมูลีม และคณะ, 2541 : 76) 
กลาวในลักษณะเดียวกันวา วัฒนธรรมของมุสลิมในลักษณะนี้จะไมเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
สังคม และสภาพแวดลอมเฉกเชนวัฒนธรรมอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาทัศนคติของคนไทยในส่ี
จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีตอสหพันธมาเลเซีย ของวินัย ครุวรรณพัฒน (2523 : 18) พบวา  ศาสนา
อิสลามเนนหนักหนาท่ีในการสืบทอดศาสนาและวัฒนธรรม  ชาวมุสลิมจะมีความรูสึกวาศาสนา
และวัฒนธรรมของกลุมตนเองดีกวาวัฒนธรรมของกลุมอ่ืน สําหรับชาวมุสลิมแลวในรูสึกใน
ศาสนาและวัฒนธรรมนิยมมีอยูสูงมาก  เพราะมีหลักคําสอนในศาสนาอิสลามมากมายท่ีกลาวใน
ลักษณะท่ีวา  หนทางแหงพระผูเปนเจาเปนหนทางท่ีถูกตองท่ีสุด  หรือศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ี
ถูกตองท่ีสุด  ซ่ึงลักษณะเชนนี้ทําให ชาวมุสลิมทุกคนมีภาระหนาท่ีเรียนรูและเผยแพรศาสนาและ
วัฒนธรรมของตน 
 ศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ียึดเหน่ียวใหชาวไทยมุสลิมทุกคน และทุกยุคสมัยมีความ
สามัคคีกลมเกลียวและยึดม่ันในศรัทธาเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับชาติพันธุ ของ 
คายส (  C.F. Keyes, 1982: 12-13) ท่ีวา  กลุมชาติพันธุเดียวกันจะมีความรูสึกผูกพันและชวย
เสริมสรางเอกลักษณของบุคคลและของชาติพันธุ และในขณะเดียวกันยังสามารถเราอารมณ
ความรูสึกใหเกิดข้ึนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูท่ีอยูในกลุมชาติพันธุท่ีนับถือ
ศาสนาเดียวกัน 
 ดวยความสํานึกในเอกลักษณท่ีแตกตางของชาวไทยมุสลิม อาจทําใหชนกลุมอ่ืนมี
ความรูสึกไปวา  ชาวไทยมุสลิมมีความรังเกียจบุคคลจากศาสนาและวัฒนธรรม รวมท้ังไมยอมรับ
แบบอยางวิธีการของชนกลุมอ่ืน ยืนยันจะแยกตนเปนเอกเทศ ท้ังท่ีแทจริงแลวเปนเพราะความรูสึก 
เครงครัดในศาสนาและวัฒนธรรมของตน จึงไมอยากใหเกิดการสับสนและการละเมิดเทานั้น 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของอิสลามไป นั่นหมายถึงการเปลี่ยนแกนแทของอิสลามไป
ดวย ซ่ึงชาวไทยมุสลิมจะไมยินยอม ดังนั้นเม่ือมีส่ิงใดเขามากระทบหรือพาดพิงศาสนาและ 
วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม  พวกเขาจะแสดงออกถึงความไมพอใจท้ังในรูปแบบของความรูสึก
นึกคิดและพฤติกรรมตอส่ิงเหลานั้นรวมกัน สอดคลองกับความหมายของทัศนคติท่ี กูด (Good อาง
ใน ศักดิ์ สุนทรเสณี, 2531 : 1) ใหไววา  ทัศนคติ คือ ความรูสึกของคนเราท่ีมีตอส่ิงตางๆ รอบตัว  
ในดานความรูวาชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย  ซ่ึงแสดงออกท้ังในทางบวกและทางลบ  
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 จากการศึกษาทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีตอการนําเสนอ
ขาวของส่ือมวลชนเก่ียวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต  พบวา 
 1. ทัศนะเกีย่วกับเนื้อหาขาว   
  1.1 ส่ือมวลชนเนนนําเสนอเนื้อหาขาวท่ีแสดงความตอยต่ํา  ลาหลัง  เชน  ความ
ยากจน การดอยการศึกษา การไมรูหนงัสือ การไมรูภาษา การแตกาย ขนบธรรมเนียมและ 
วัฒนธรรมเปนตน 
  1.2 ส่ือมวลชนเนนนําเสนอเนื้อหาขาวท่ีนําเสนอเกินจริง  ทําใหเนื้อหาขาวเกดิ
ความคลาดเคล่ือนไปจากเหตุการณจริง สรางความต่ืนตระหนกหวาดกลัวใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
  1.3 ส่ือมวลชนเนนนําเสนอเนื้อหาขาวท่ีนําเสนอแบบเหมารวม โดยทัศนะของ
ชาวไทยมุสลิม คําวา เหมารวม หมายถึง การท่ีส่ือมวลชนไมเจาะจง  หรือ ระบุวาบุคคลท่ีถูกจับกุม
เปนใคร ช่ืออะไร มีภูมิหลังอยางไร  แตกลับใชคําวา มุสลิม หรือ อุสตะ แทนการใชช่ือของผูกระทํา
ความผิด  เชน  ชาวมุสลิม  โจรใต  โจรมุสลิม  มุสลิมหัวรุนแรง  อุสตะในคราบโจร  เปนตน   ซ่ึงคํา
วา  “มุสลิม”  “อิสลาม”  “อุสตะ”   เปนคําท่ีใชเรียกแทนกลุม  ดังนั้นเม่ือส่ือมวลชนไมเจาะจงไปท่ี
บุคคลกระทําผิดโดยตรง สงผลใหผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามหรือชาวมุสลิมผูบริสุทธ์ิท่ีไมมีสวน 
เกี่ยวของถูกเหมารวมกลุมไปกับผูกอความไมสงบเพียงเพราะนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน 
  1.4 ส่ือมวลชนเนนนําเสนอเนื้อหาขาวท่ีเนนความรุนแรงของเหตุการณหรือ
ความเหี้ยมโหดของผูกอความไมสงบ  สรางความต่ืนตระหนกและหวาดกลัวใหกับประชาชนท่ัวไป
โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีตองอยูใกลชิดกับเหตุการณ ซ่ึงบ่ันทอนสุขภาพจิตและการดําเนิน
ชีวิตท่ีตองอยูอยางหวาดระแวง อีกท้ังสงผลตอภาพลักษณใหกับชาวไทยมุสลิมในสายตาคนท่ัวไป
ใหย่ําแยลง  รวมถึงดินแดน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตเปรียบเสมือนดินแดนอันตราย 
  1.5 ส่ือมวลชนเนนนําเสนอเนื้อหาขาวท่ีพาดพิงและดูหม่ินศาสนาอิสลาม  
อันเกิดมาจากการขาดความรูความเขาใจศาสนาอิสลาม ตลอดจนขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท่ีมี
ความแตกตางไปจากส่ือมวลชนท่ีลงพื้นท่ีรายงานขาว ทําใหเนื้อหาขาวท่ีส่ือมวลชนนําเสนออาจ
พาดพิงตอความเชื่อความศรัทธาของชาวไทยมุสลิมจนอาจกอใหเกิดการกระทบกระท่ังกันไดและ
ไมเขาใจกัน ขาดความไววางใจกัน  ทําใหการเขาถึงแหลงขาวท่ีเปนชาวไทยมุสลิมของส่ือมวลชน
ทําไดยาก 
 2. ทัศนะเกี่ยวกับภาพขาว พบวา ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
สวนใหญมองวา ส่ือมวลชนมักเนนนําเสนอภาพขาวท่ีแสดงออกถึงความรุนแรงของเหตุการณ  
ความเหี้ยมโหดของผูกอความไมสงบและความสูญเสียของประชาชนผูบริสุทธ์ิ ตอกย้ําความ
เจ็บปวดใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีอยางไมจบส้ิน รวมถึงภาพขาวท่ีแสดงความตอยตํ่า ความลาหลัง  
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เชน ความยากจน การดอยการศึกษา การไมรูภาษาไทย  ความเช่ือความศรัทธา  เปนตน ทําให
ภาพลักษณของชาวไทยมุสลิมดูนาเวทนา  ย่ําแยลง  การทํางานของส่ือมวลชนในปจจุบันคํานึงถึง
ผลประโยชนและการแขงขันเชิงธุรกิจมากกวาเพื่ออุดมการณเฉกเชนในอดีต  การดึงดูดความสนใจ
ของผูอานหรือผูฟงดวยภาพขาวท่ีเราอารมณหรือกระตุนความรูสึก ไมวาจะดีใจหรือเสียใจถูกนํามา
เปนประเด็นหลักในการคัดสรรภาพขาวมานําเสนอ    
  จากทัศนะของชาวไทยมุสลิมขางตน  จะพบวา  ส่ือมวลชนเนนหนักการนําเสนอ
เนื้อหาขาวและภาพขาวเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตในทิศทางลบ
มากกวาทิศทาลบบวก  คือ  เนื้อหาขาวหรือภาพขาวท่ีส่ือมวลชนนําเสนอจะเนนความรุนแรงของ
เหตุการณื  ความเหี้ยมโหดของผูกอความไมสงบ  ความสูญเสียและความเสียหายในชีวิตหรือ
ทรัพยสินจากเหตุการณ   เปนตน   ในทัศนะของชาวไทยมุสลิมแลวเนื้อหาขาวหรือภาพขาวใน
ลั ก ษ ณ ะ 
ดังกลาว หากส่ือมวลชนนําเสนออยางตอเนื่อง จะยิ่งทําใหคนท่ัวไปที่มีความคิดเดิมอยูแลววากลุม 
ผูกอความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีใชความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ เหลานี้ คือ  
ตัวการของปญหา  และเม่ือกลุมผูกอความไมสงบเหลานี้เปนผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ก็จะยิ่งสงผล
ตอภาพลักษณของผูท่ีนับถือสาสนาอิสลาม หรือ ชาวไทยมุสลิมโดยรวม ในสายตาคนท่ัวไปที่ไมมี
ความรูความเขาใจในวิถีชีวิต ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของผูท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลาม ใหยิ่งเลวรายลง จนฝงลึกในความรูสึกวา ตนตอของปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใน  3  
จังหวัดชายแดนภาคใตท้ังหมด คือ ชาวไทยมุสลิม  นั่นเอง 
  ซ่ึงความรูสึกที่มีตอชาวไทยมุสลิมในลักษณะดังกลาวของคนท่ัวไปเกิดจากากรได
รูโทรทัศน ไดฟงวิทยุ และไดอานหนังสือพิมพ  เกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีผานการกล่ันกรองคัดสรรเน้ือหาขาวและภาพขาวในประเด็นตางๆ ตามความรูวา
เหมาะสมของส่ือมวลชน  อยางท่ี  Kert Kewie (อางในพัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2538 : 153 – 155)
ท่ีกลาววาส่ือมวลชนทําหนาที่เสมือนนายประตูขาวสาร (atekeeper)  ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจวา
ขาวสารหนึ่งๆ ควรปลอยผานหรือระงับเอาไว  สอดคลองกับ White, D.M ( เร่ืองเดียวกัน ) ท่ีวา  
ส่ือมวลชนอยูในฐานะท่ีจะควบคุมขาวสารตางๆ ท่ีผานไปยังประชาชนท่ัวไป โดยอาศัยวิธีการ
คัดเลือกและเรียบเรียงขางสาร ตลอดจนกําหนดเวลาและจัดลําดับความสําคัญของขาวสารน้ัน ท้ังท่ี
ขาวสารที่ผานการคัดเลือกจากส่ือมวลชนอาจไมใชเนื้อหาขาวหรือภาพขาวท่ีผูรับสารตองการก็ได   

ดังท่ีมีรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมของบรรณาธิการหรือส่ือมวลชนท่ี
ทําหนาท่ีเปนนายประตูขาวสาร ( Gatekeeper ) พบวา  สวนใหญเลือกนําเสนอขาวสารโดยไม
คํานึงถึงประชาชนผูรับสารเทาไรนัก  แมวาจะตระหนักถึงความตองการและความสนใจของผูอาน
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หรือผูฟงบาง  แตก็มีความคลาดเคล่ือนอยูมาก  การเลือกนําเสนอขาวสารทางหนาหนังสือพิมพ วิทยุ 
หรือ โทรทัศน  จะข้ึนอยูกับการตัดสินใจของบรรณาธิการและส่ือมวลชนนั้นวาขาวสารมีความ
เหมาะสมเพียงไร ซ่ึงแทจริงแลวขาวสารท่ีประชาชนตองการหรือสนใจจริงนั้นอาจไมมีโอกาสท่ีจะ
ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพ วิทยุ หรือ โทรทัศน เลยก็ได จึงมักมีคํากลาววา  “ขาว”  คือ ส่ิงท่ี
บรรณาธิการหรือส่ือมวลชนสรางข้ึนเพื่อเผยแพรใหประชาชนตระหนักหรือเห็นความสําคัญวา
เนื้อหาขาวหรือภาพขาวนั้นมีความสําคัญควรคาแกการพิจารณาหรือถกเถียงกัน Agenda  Setting 
(Mcquail, D and Windahl, S, 1981) ซ่ึงเราไมอาจหลักเล่ียงเนื้อหาขาวสารนั้นเพราะเรายังตองพึ่งพา
อ า ศั ย ข อ มู ล 
ขาวสารจากส่ือมวลชน  เนื่องจากเราไมสามารถรับรูโลกแหงความเปนจริงดวยตนเองและโดยตรง
เสมอไป  แตเปนการรับตัวผานตัวกลาง คือ ส่ือมวลชน (กาญจนา แกวเทพ, 2534 : 117)  

โดยส่ือมวลชนจะทําหนาท่ีในการเช่ือมโยงผูอานหนังสือพิมพ ผูฟงวิทยุ และผูชม
โทรทัศนกับโลกความเปนจริง ทําใหเราไดเรียนรูเร่ืองราวตางๆ ท้ังในสังคมท่ีเราอาศัยอยูและสังคม
ภายนอกท่ีเราไมรูจัก  ดังนั้นส่ือมวลชนจึงมีอิทธิพลตอการเรียนรู และสรางความเช่ือเกี่ยวกับสภาพ
ความเปนจริงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับเรา  รวมท้ังสรางความเช่ือใหมๆ ใหกับผูท่ีมีประสบการณเพียง
ผิวเผิน โดยสามารถเปล่ียนแปลงบรรทัดฐานและอาจเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูนั้นได (The 
Cultural Norms Theory (อางถึงใน พัชนี เชยจรรยาและคณะ, 2538 : 165 – 166) เหมือนกับท่ี 
ส่ือมวลชนสรางภาพลักษณของชาวไทยมุสลิมใหดูนากลัว ลึกลับ หัวรุนแรง เหี้ยมโหด  ความถึง
แนวคิดและวิธีการปลุกระดมของผูกอความไมสงบท่ีใชหลักคําสอนของศาสนาอิสลามท่ีบิดเบือน 
แตเม่ือเวลาผูรับสารไดดู ไดฟง ไดอาน เนื้อหาขาวหรือภาพขาวในลักษณะดังกลาวแตละนาที แตละ 
ช่ัวโมง แตละวัน  พวกเขาจะไมเพียงไดรับสารสนเทศ  เทานั้น  แตทวาพวกเขายังคอยๆ เก็บสะสม
ภาพตอของวิถีชีวิตแบบตางๆ กอนจะไดมีโอกาสไปสัมผัสกับประสบการจริง  ซ่ึงการส่ังสมและ 
ตกตะกอนทีละนอยจนกระทั่งแข็งตัวกลายเปนผลึกทางวัฒนธรรม ท่ีมีผลตอคานิยม ความเชื่อ  
ทัศนคติ  เปนตน  ของผูคน   สอดคลองกับแนวคิดของ  โมฮัมหมัด กามาฮัสซัน  (อางถึงใน วิลาสินี  
พิพิธกุล, 2532)  ท่ีกลาววา  ส่ือมวลชนตะวันตกมักสรางภาพและบุคลิกลักษณะท่ีไมถูกตองในดาน
ลบของชาวมุสลิมอยูเสมอ ๆ เชน  มุสลิมนิยมความรุนแรง  กาวราว กําเริบ ชอบแยกพวกแยกเหลา 
และเปนนักตอสูท่ีไมไดแสวงหาอิสรภาพ  เปนตน ในขณะท่ีนักวิชาการไทยอยางนายจรัญ  มะมูลีม
ผูท่ีคลุกคลีอยูกับงานดานขาวสารโลกมุสลิม ไดเคยกลาวถึงการนําเสนอภาพขาวเกี่ยวกับชาว 
มุสลิมของส่ือมวลชนวา อคติท่ีมีตอชาวมุสลิมยังมีอยูจํานวนมากในการรายงานขาว ไมวาจะเปน 
ภาพยนตร  นิตยสาร  นวนิยาย หรือ หนังสือพิมพ  มักแสดงภาพชาวมุสลิมเปนคนคล่ังศาสนาและมี
อยูบอยๆ ท่ีเปนผูกอการราย  ซ่ึงท่ีผานมาภาพลักษณของโลกมุสลิมกลายเปนเวทีท่ีส่ือประเภท 
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ตางๆ โดยเฉพาะส่ือตะวันตกนํามาใสสีสันแตงแตมเสียจนบิดเบ้ียวและดูนากลัว ทําใหภาพลักษณ
เสียหาย ชาวมุสลิมถูกวาดภาพใหเปนผูกอการรายท่ีเหี้ยมโหด ไรความปราณี และส่ือมวลชนไทย
เองก็ไดรับอิทธิพลจากส่ือตะวัน ท้ังรูปแบบ เนื้อหาขาว ภาพขาว การนําเสนอ และท่ีสําคัญคือ
วิธีการคิดท่ีถอดแบบพิมพจากส่ือทรงอิทธิพลอยางซีเอ็นเอ็น เอพี ของสหรัฐอเมริกา  บีบีซี 
รอยเตอร ของอังกฤษ หรือ เอเอฟพี ของฝร่ังเศส เปนตน ซ่ึงสวนใหญดําเนินงานอยูบนพื้นฐานของ
ก า ร 
แขงขัน  “ขาว”  คือ สินคาเพื่อแสวงหากําไรมากกวาการแสวงหาความจริง หรือ มีจุดยืนเพื่อ
ผลประโยชนและความสุขของมนุษยชาติเฉกเชนอุดมการณในอดีต อยางท่ีการศึกษาวิจัยเร่ือง การ
สะทอนภาพของเหตุการณท่ีเกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพไทย  ของ ธีรยุทธ  ลาตีฟ  (2542)  
จากหนังสือพิมพ  ไทยรัฐ  เดลินิวส  มติชน  และไทยโพสต  พบวา  ส่ือมวลชนสวนใหญให
ความสําคัญในการนําเสนอเนื้อหาเหตุการณท่ีเกี่ยวกับชาวมุสลิมไมมากนัก  และมีความโนมเอียง
ในเนื้อหาที่เปนไปในทิศทางลบมากกวาเนื้อหาในทิศทางบวก  โดยอางแหลงขอมูลจากสํานักขาว
ในโลกตะวันตก  มากกวาแหลงขาวขอมูลท่ีเปนชาวมุสลิม 
 ซ่ึงในทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีตอการนําเสนอเนื้อหา
ขาวและภาพขาวเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของส่ือมวลชนคร้ังนี้  ไมวาจะ
เปนส่ือโทรทัศน ส่ือหนังสือพิมพ และ ส่ือวิทยุ มักจะนําเสนอขาวในลักษณะคลายคลึงกัน เชน  
เนนเนื้อหาขางหรือภาพขาวท่ีเราอารมณ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูรับสาร  เชน  การตาย  การ 
บาดเจ็บ ความสูญเสีย เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับการวิเคราะหเนื้อหาของส่ือมวลชน (พัชนี เชยจรรยา 
และคณะ, 2538 . 160) ท่ีพบวา  ลักษณะเนื้อหาของส่ือมวลชนนําเสนอมีความคลายคลึงกันต้ังแต
เร่ิมเร่ือง ใชแหลงขาวเดียวกัน รวมท้ังวิธีการสรุปยังคลายคลึงกัน ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาขาวท่ีมี
ความคลายคลึงกันของส่ือมวลชน  อาจเกดิจากรูปแบบการดําเนินงานขององคกร การฝกฝนทักษะ
ทางวิชาชีพ กรอบแนวคิด คานิยม รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตมีแบบเดยีวกันหรือคลายคลึง
กัน ทําใหผลงานท่ีผลิตออกมามีลักษณะเหมือนกนัหรือใกลเคียงกัน 
 ปจจัยสําคัญท่ีทําใหส่ือมวลชนสวนใหญนําเสนอเนื้อหาขาวและภาพขาวท่ีอาจกระทบ
หรือพาดพิงตอความเช่ือความศรัทธาในศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
จนสรางความไมพอใจใหแกชาวไทยมุสลิมใหมีความรูสึกวาการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ
ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของส่ือมวลชนลบหลู ดูหม่ิน ศาสนาและขนบธรรมเนียม
ประเพณแีละวฒันธรรมของชาวไทยมุสลิม  คือ  ส่ือมวลชนขาดความรูความเขาใจในวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวไทยมุสลิมท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับศาสนา ตลอดจนความแตกตางทางดาน
ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรม  เชน 
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 * การใชภาษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ภาษามลายูมีอิทธิพลเหนือภาษาไทย คือ 
ชาวไทยมุสลิมไมนิยมพูดและเขียนภาษาไทย ชาวไทยมุสลิมท่ีนี้ไมเคยถือวาภาษาไทยเปนภาษา
ของเขา  เพราะวาปูยาตายายของเขาไมเคยใชมา  อีกท้ังชาวไทยมุสลิมยังถือวาภาษามลายูคือ ภาษา
ศาสนา  เนื่องจากเปนส่ือในการสอนศาสนาท้ังในโรงเรียนปอเนาะ ในบาน และในตําราเรียน  ลวน
เปนภาษามลายูแทบทังส้ิน  ทําใหชาวไทยมุสลิมผูกพันอยูกับภาษามลายู  การจะใหพวกเขาเรียน
และพูดภาษาไทยจึงเทากับเปนการทําลายเอกลักษณทางศาสนา 

ผลของการไมรูภาษาไทยอยางดีพอของชาวไทยมุสลิม  ทําใหพวกเขาไมอาจเขาใจ
วาภาครัฐมีความตองการส่ิงใด  การประชาสัมพันธของภาครัฐทั้งการพูดและการเขียนไมสามารถ
เขาถึงได  พวกเขาไมเขาใจเนื้อความในกฏหมายและกฏขอบังคับท่ีภาครัฐประกาศใช  จึงเกิดความ
สับสนและไมเขาใจ  จนบานปลายถึงขันกระทบกระท่ังกันบอยคร้ัง   และแมแตส่ือมวลชนที่ลง
พื้นที่รายงานขาวก็ประสบปญหานี้เชนกัน  ความไมเขาใจในภาษามลายูเปนขอจํากัดของส่ือมวลชน
ในการเขาถึงแหลงขาวท่ีเปนชาวไทยมุสลิม  การหาขอมูล การสัมภาษณ การตีความหมาย  ทําได
เพียงผิวเผินไมสามารถเจาะลึกไดอยางรอบดานและชัดเจน  เพราะความแตกตางดานภาษาของชาว
ไทยมุสลิมกับส่ือมวลชนทําใหเกิดชองวางของความไววางใจ  เชน การสนทนา  ชาวไทยมุสลิมไม
กลาท่ีจะใหขอมูลเชิงลึกเพราะกลัววาจะไมปลอดภัย ในขณะเดียวกันเมื่อใหสัมภาษณแลวหลายคร้ัง
ท่ีส่ือมวลชนตีความหมายไมถูกตอง คลุมเครือ  หรือ บางขอความท่ีส่ือมวลชนไมเขาใจหรือไม
สามารถตีความหมายไดอาจจะมองขามเนื้อหาในประเด็นนั้นๆ ไป  ซ่ึงประเด็นดังกลาวอาจเปน
เนื้อหาหลักท่ีมีความสําคัญก็เปน และแมวาการสนทนา หรือ การสัมภาษณ ชาวไทยมุสลิมใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ส่ือมวลชนจะใชผูท่ีมีความรูความสามารถและเขาใจในภาษามลายูมาเปน
ล า ม แ ป ล 
ความหมายให แตส่ือมวลชนจะไดเพียงขอมูลท่ีผานการกล่ันกรองมาแลว  ทําใหขอมูลท่ีไดรับขาด
ความลึกซ้ึง 
 * การแตงกาย  ชาวไทยมุสลิมใน   จังหวัดชายแดนภาคใตมีประเพณีการแตงกายที่
เปนเอกลักษณของตนเองสืบทอดมาแตโบราณและเปนไปตามหลักศาสนาอิสลาม  คือ  การเปดเผย
อวัยวะบางสวนของรางกายเปนการไมเหมาะสม บริเวณท่ีควรปกปดสําหรับผูชายมุสลิมไดแก  
อวัยวะตรงกลางลําตัวต้ังแตบ้ันเอวไปจนถึงกลางนอง สวนผูหญิงมุสลิมจะตองปกปดท่ัวรางกายเวน
แตใบหนากับมือเทานั้น 

ภาพของผูหญิงไทยมุสลิมจะแตงกายมิดชิด เรียกวา ฮิญาด  เปนผาคลุมศรีษะเหลือ
ไวเพยีงใบหนา เส้ือแขนยาว กระโปรงยาว  สวนผูชายไทยมุสลิมจะสวมหมวกขาว  นุงโสรง  เนน
ความสะอาด ไมฟุงเฟอ ซ่ึงคนท่ัวไปที่เห็นภาพชาวไทยมุสลิมในลักษณะดังกลาวผานส่ือมวลชน 
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อาจเกิดความไมเขาใจและคิดวาชาวไทยมุสลิมลาหลังขาดการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง
ของสังคมภายนอกและอีกหลายคนมองวา  สังคมมุสลิมปดกั้นตนเองจากภายนอก  ทําใหศาสนา
อิสลามยิ่งดูลึกลับ นากลัว ยิง่กวาเดิม ท้ังท่ีแทจริงแลวชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตมี
ความหลากหลายเฉกเชนคนภาคอ่ืนๆ คือ มีท้ังคนยากจน  คนมีการศึกษา  คนดอยการศึกษา คน
รํ่ารวย  เปนตน  แตภาพขาวเก่ียวกับชาวไทยมุสลิมในเหตุการณความไมสงบใน  3  จังหวดัชายแดน
ภาคใตสวนใหญท่ีส่ือมวลชนนําเสนอมักเนนใหรูถึงความแตกตางระหวางชาวไทยมุสลิมกับชน
กลุมอ่ืน  สําหรับส่ือมวลชนอาจเปนส่ิงแปลกใหม  หรือเปนประเดน็ใหมท่ีส่ือมวลชนไมเคยพบเหน็ 
หรือ เคยรูมากอน จึงหยิบยกประเด็นความแตกตางนัน้ๆ มานําเสนอ  ยิ่งตอกย้ําภาพลักษณใหชาว
ไทยมุสลิมใน  3  จังหวดัชายแดนภาคใตย่ําแยลง 

อยางไรก็ตามในทัศนะของชาวไทยมุสลิมก็ยังคงใหความเชื่อถือและพึ่งพาขอมูล
ขาวสารจากส่ือมวลชน  เนื่องจากมีความรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ  โดยสามารถนําขอมูลดังกลาวมา
ใชใหเกิดประโยชนกับชีวิตประจําวัน  เชน  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  คือ  
ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถหลีกเล่ียงพื้นท่ี หรือ เสนทาง อันตรายท่ีส่ือมวลชนนําเสนอชวยลดความ
สูญเสียท่ีอาจเกิดจากการกอความไมสงบได  อีกท้ังยังเปนการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีทหาร ตํารวจ ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยไมตอง
กังวลวาประชาชนผูบริสุทธ์ิจะไดรับอันตรายจากการปฏิบัติหนาท่ี  เปนตน  ซ่ึงหากประชาชนใน
พื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใตไมไดรับขอมูลขาวสารหรือไดรับขอมูลขาวสารลาชา  อาจกอใหเกิด
การสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินมากกวาขาวท่ีปรากฏในปจจุบันก็เปนได ซ่ึงการแสวงหาขอมูล
ขาวสารในพ้ืนท่ีเส่ียงอันตรายเฉกเชนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตจําเปนตองอาศัยส่ือมวลชนท่ีมี
ความรูความสามารถและปฎิภาณไหวพริบรอบดานในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ 
เนื่องจากความแตกตางในทุกดานของแหลงขาวท่ีเปนชาวไทยมุสลิมกับส่ือมวลชนท้ังในดาน ภาษา 
การแตงกาย ศาสนา ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ทําใหการทํางานของส่ือมวลชนนอกจาก
จะตองใชสติปญญาท่ีชาญฉลาดแลว หลักจิตวิทยาสัมพันธก็เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งท่ีส่ือมวลชน
จําเปนตองใชในการเขาถึงแหลงขาวเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารท่ีตองการและนํามาเสนอตอ
สาธารณชน 

นอกจากความรูความสามารถในการแสวงหาขาวสารแลวส่ือมวลชน ยังถือวามี
ความเสียสละกลาหาญในการเขาถึงแหลงขาวและสถานท่ีจุดเกิดเหตุ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
ทามกลางความเส่ียงอันตรายในเหตุการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึน เชน การสรางสถานการณความ 
ไมสงบดวยการลอบยิงเจาหนาท่ีรัฐหรือประชาชนผูบริสุทธ์ิ  ส่ือมวลชนจะลงพื้นท่ีไปยังจุดเกิดเหตุ
ทันทีเพื่อหาขอมูลและรายงานความเคลื่อนไหวของเหตุการณ  และหลายคร้ังท่ีกลุมผูกอความไม
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สงบวางกับดักเจาหนาท่ีท่ีมาตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุเพื่อหวังสังหาร  เชน  ลอบวางระเบิดเวลาท่ี
จุดชนวนดวยโทรศัพท  การดักซุมยิง  การวางตะปูเรือใบ  เปนตน  จากเหตุการณดังกลาว
ส่ือมวลชนอาจไดรับอันตรายได แตความเส่ียงในภัยอันตรายดังกลาวไมไดเปนอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของส่ือมวลชนใหลดประสิทธิภาพลง  แตกลับเปนแรงขับท่ีทาทายใหพัฒนาตนเอง
อยางไมหยุดนิ่ง 

 
โดยชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนิยมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

เหตุการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด เนื่องจากเห็นวา ส่ือโทรทัศนสามารถ
มองเห็นภาพและเสียงของเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางชัดเจน ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะหกับขอมูล
เดิมท่ีมีอยู  โดยไมจําเปนตองพึ่งพาขาวสารจากส่ือมวลชนท้ังหมด และมีความเช่ือม่ันวาส่ิงท่ีไดจาก
การวิเคราะหดวยประสบการณของตนเองนาจะใกลเคียงกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด  รองลงมา
คือ ส่ือหนังสือพิมพ  ชาวไทยมุสลิมเห็นวา มีขอไดเปรียบในพื้นท่ีนําเสนอ  ทําใหส่ือหนังสือพิมพ
ไมเพียงสามารถนําเสนอและรายงานความเคล่ือนไหวของเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเทานั้น  ยังสามารถ
นําเสนอบทสัมภาษณ บทวิเคราะห จากแหลงขาวผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของหลากหลายสาขาอาชีพ  
และสุดทายคือ  ส่ือวิทยุ  แมวาจะไมไดรับความสนใจเปดรับขาวสารมากนัก  เนื่องจากสถานีวิทยุท่ี
มีอยูใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตมีใหเปดรับคอนขางนอย สวนใหญเนนความบันเทิงอยางรายการ
เพลงหรือรายการตอบคําถามชิงรางวัลมากกวารายการที่ใหสาระความรู  ดังนั้นการรายงานขาวสาร
สวนใหญจะอยูในรูปแบบของขาวส้ันตนช่ัวโมงที่แทรกอยูในรายการ ซ่ึงมีพื้นท่ีในการนําเสนอ
คอนขางจํากัดประกอบกับส่ือวิทยุไมสามารถเห็นภาพของขาวสารท่ีนําเสนอได  ทําใหไมคอย
ไดรับความสนใจและความนาเช่ือถือเม่ือเปรียบเทียบกับส่ืออ่ืน ๆ  และอีกสาเหตุสําคัญท่ีชาวไทย
มุสลิมไมนิยมเปดรับขาวสารจากส่ือวิทยุ  คือ ความบันเทิงประเภทรองรํา ถือเปนส่ิงยั่วยุ มอมเมา 
ผิดหลักประพฤติปฏิบัติของศาสนา ทําใหชาวไทยมุสลิมท่ีเครงครัดในศาสนาไมนิยมเปดรับรายการ
ประเภทนี้   

นอกจากเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนไทยแลว ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใตยังสามารถเปดรับขาวสารจากส่ือเพื่อนบานอยางประเทศมาเลเซีย  ท้ังส่ือ
หนังสือพิมพ  ส่ือโทรทัศน  ส่ือวิทยุ  เปนตน  อยางงายดาย และมีความคมชัดโดยไมตองอาศัยจาน
รับสัญญาณหรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ แตส่ือเพื่อนบานก็ไมไดรับความนิยมจากชาวไทยมุสลิมใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใตมากนัก แมจะมีความใกลเคียงทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  
และท่ีสําคัญคือ  นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันก็ตาม  เนื่องจากความแตกตางของภาษาแมวาจะมี
ใกลเคียงบางแตก็ยังยากตอการส่ือสาร โดยชาวมาเลยใหภาษามาเลยกลางเปนภาษาพูด สวน 
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ชาวไทยมุสลิมใชภาษามลายู และชาวมาเลยใชอักษรภาษาอังกฤษในการเขียนในขณะท่ีชาวไทย
มุสลิมใชอักษรอาหรับ หรือ ภาษายาวี ท่ีมีอยูในคัมภีรอัล – กรุอานในการเขียน  ปจจัยดังกลาวจึง
เปนอุปสรรคในการเปดรับส่ือเพื่อนบานอยางประเทศมาเลเซีย  ทําใหชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตยังคงใหความเช่ือถือและนิยมเปดรับขาวสารจากส่ือไทยมากกวาส่ือเพ่ือนบาน 
 
 
 2. ปจจัยท่ีทําใหชาวไทยมุสลิมใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีทัศนะดงักลาวตอการ
นําเสนอขาวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  คือ  
 
ปจจัยดานศาสนา 
 เพราะในทัศนะของอิสลาม มุสลิมท่ีดีจะเปนผูท่ียึดม่ันกับอัลอิสลามซ่ึงเปนวิถีการ
ดําเนินชีวิต การดําเนินชีวิตท่ีถูกตองคือวิถีท่ีวางอยูบนพื้นฐานของศาสนา โดยศาสนาอิสลามเปน
รูปแบบพฤติกรรมในทุกยางกาวแหงชีวิตนับต้ังแตเกิดจนตาย ตื่นจนหลับ การดําเนินชีวิตหรือ
รูปแบบของพฤติกรรมตลอดจนส่ิงสรางสรรคตางๆ ท่ีนํามาจากพระคัมภีรอัล – กรุอาน ท่ีไมไดถูก
สรางจากมนุษย หากแตถูกกําหนดจากพระผูเปนเจาซ่ึงเปนพระเจาองคเดียวของชาวมุสลิมท่ัวโลก  
โดยผานทานศาสนฑูต คือ นบีมูฮัมหมัดศ็อลล็อลลฮุอะลัย ฮิวะซัลลัม และมีคัมภีรอัล – กรุอานเปน
ธรรมนูญชีวิต  ดวยเหตุนี้ศาสนาอิสลามจึงสรางเอกลักษณของกลุมไดอยางเหนียวแนนและม่ังคง  
ชาวไทยมุสลิมทุกคนเช่ือฟงคําส่ังสอนของพระผูเปนเจาอยางดุษฎี และปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ
เครงครัดท้ังกาย วาจา ใจ ลักษณะเชนนี้ทําใหชาวไทยมุสลิมมีการรวมกลุมอยางกระชับม่ัน โดยมี
ศรัทธาและความเชื่อม่ันในศาสนาเปนสายใยท่ียึดโยงมุสลิมทุกคนเขาหากันและยากท่ีจะทําลายให
แตกสลาย 
 ศาสนาอิสลามจึงเปนสายใยแหงศรัทธาท่ียดึโยงชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตเขาดวยกัน  ดังนัน้การแสดงทัศนะท่ีมีตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ
ความไมสงบใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตในลักษณะดังกลาว แสดงใหเห็นวาการนับถือศาสนา
อิสลามเปนปจจัยหนึ่งท่ีกําหนดการใหทัศนะ สอดคลองกับแนวคิดของ คายส (C.F. Keyes, 1982 : 
12-13) ท่ีวา  กลุมชาติพันธุเดียวกันจะมีความรูสึกผูกพันและชวยเสริมสรางเอกลักษณของบุคคล
และของชาติพนัธุ และในขณะเดียวกนัยังสามารถเราอารมณความรูสึกใหเกดิข้ึนเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันได  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูท่ีอยูในกลุมชาติพันธุท่ีนับถือศาสนาเดียวกัน 
 ศาสนาอิสลามเช่ือมโยงใหชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตมีความเชื่อความ
ศรัทธาเดียวกนัอยางเหนียวแนนและม่ันคง  เชน 
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 * ชาวไทยมุสลิมศรัทธาในคัมภีรอัล – กรุอาน 
ศาสนาอิสลามยอมรับคัมภร์ีตางๆ ท่ีพระผูเปนเจาประทานมาโดยผานศาสนฑูต 

ซ่ึงคัมภรีท่ีไดประทานนี้มีท้ังส้ิน 104 เลม  ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ คัมภีรอัล – กรุอาน เปนคัมภีรท่ีองค
อัลลอลทรงประทานผานศาสนฑูตนบีมูฮัมหมัดศ็อลล็อลลฮุอะลัย ฮิวะซัลลัม ดวยการดลใจ  ดังนั้น
คัมภีรอัล-กรุอานจึงเปนธรรมนูญชีวิตท่ีช้ีทางมนุษยใหประพฤติปฏิบัติเพื่อความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ  ซ่ึงเนื้อหาในคัมภีรอัล – กรุอานประกอบไปดวยเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม 
สังคมวิทยา การเมือง ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร กฎหมาย และสุขศึกษา  ดวยภาษาท่ีมีความ
ไพเราะที่เช่ือกันวาแมแตกวีอาหรับช้ันสูงก็ไมสามารถประพันธไดดีเทา  คัมภีรอัล – กรุอานจึงเปน
คัมภีรท่ีสมบูรณท่ีองคอัลลอลทรงประทานใหมนุษยเพื่อปดฉากคัมภีรท้ังหลาย  ดังนั้นชาวไทย
มุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตจึงใหความเคารพศรัทธาในคัมภีรอัล – กรุอาน เชน  การวาง
คัมภีรจะตองวางไวในท่ีสูง  สตรีท่ีมีระดู ( รางกายไมสะอาด )  ไมสามารถแตะตองคัมภีรได  หรือ 
หามขีดเขียนขอความใดๆ ในคัมภีร  เปนตน 
 * ชาวไทยมุสลิมศรัทธาในหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 

ชาวไทยมุสลิมทุกคนเช่ือฟงคําส่ังสอนของพระผูเปนเจาอยางดษุฎี และปฏิบัติ
ตามศาสนบัญญัติอยางเครงครัด นอกจากนั้นชาวไทยมุสลิมยังมีหนาท่ีสืบทอดศาสนา  และสํานึก
ในวัฒนธรรม คือ รูสึกวาวัฒนธรรมของกลุมตนดีกวาวัฒนธรรมของชนกลุมอ่ืน เพราะมีหลักคํา
สอนในศาสนาอิสลามมากมายท่ีกลาวในลักษณะท่ีวา  หนทางของพระผูเปนเจาเปนหนทางท่ี
ถูกตองท่ีสุด หรือ หลักคําสอนของศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีถูกตองท่ีสุด  ดังน้ันหลักคําสอนของ
ศาสนาอิสลามจึงสรางความเปนเอกลักษณของกลุมไดอยางเหนยีวแนนและม่ังคงยากท่ีจะทําลายให
แตกสลายได   

การนําเสนอเนื้อหาเกีย่วกับหลักคําสอนบิดเบือนท่ีส่ือมวลชนนําเสนอ แมวาจะ
เปนเคร่ืองมือท่ีผูกอความไมสงบใชในการปลุกระดมจริงก็ตามน้ัน   สงผลดานลบตอศาสนาอิสลาม 
เนื่องจากผูท่ีไมมีความรูความเขาใจในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามอยางแทจริง อาจตีความหลัก
คําสอนของศาสนาอิสลามผิดพลาดและอาจมองวา ศาสนาอิสลามสอนใหคนนิยมใชความรุนแรง
และการรบราฆาฟนเปนส่ิงท่ีถูกตองหากกระทําในวิถีของพระผูเปนเจา  เปนตน 
 * ชาวไทยมุสลิมศรัทธาตอผูนําศาสนา 

อุสตะหรือโตะอิหมาน คือ ครูหรือผูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนตาดกีา  
โรงเรียนปอเนาะและมัสยดิตางๆ เสมือนผูสืบทอดและถายทอดหลักคําสอนของศาสนา วัฒนธรรม

อิสลามไปยังผูท่ีมีความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาอิสลามท้ังหลาย   
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สําหรับชาวไทยมุสลิมแลวอุสตะหรือโตะอิหมานมีความพิเศษเหนือครู – อาจารย
ท่ัวไปที่ไดรับการยกยองและความเคารพในฐานะผูท่ีเสียสละอุทิศตน เพื่อเผยแพรศาสนาอิสลาม
และเปนแบบอยางท่ีถูกตองแกชาวไทยมุสลิมในการประพฤติปฎิบัติศาสนกิจอยางเครงครัด  ดังนั้น
เม่ือมีการนําเสนอเนื้อหาและภาพขาวเหตุการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตเกี่ยวกบั
อุสตะ หรือ โตะอิหมาน เชน  การตรวจคนบาน การจับกุม การสอบสวน  อุสตะหรือโตะอิหมานท่ี
เปนผูตองสงสัย  สรางความไมพึงพอใจแกชาวไทยมุสลิมสวนใหญเปนอยางมาก  แมวาอุสตะหรือ
โตะอิหมานนัน้จะกระทําความผิดจริงก็ตาม แตการนําเสนอเนื้อหาขาวและภาพขาวในลักษณะ 
ดังกลาวกระทบตอความรูสึกของชาวไทยมุสลิมเสมือนดูหม่ินเหยยีดหยามตอส่ิงท่ีชาวไทยมุสลิม

ใหความเคารพศรัทธา   
การยอมจํานนโดยดุษฎีดวยความเช่ือม่ันและศรัทธาในศาสนาอิสลามของชาวไทย

มุสลิมนั้น ปราศจากการบังคับจากใครคนใดคนหน่ึง แตเปนการยอมรับนับถืออยางแทจริง ซ่ึงความ
เช่ือม่ันและความศรัทธารวมกันของชาวมุสลิมท่ีไมใชเพยีงชาวไทยมุสลิมใน  3  จงัหวัดชายแดน
ภาคใตเทานั้น  แตหมายรวมถึงชาวมุสลิมท่ัวทุกมุมโลกไดยึดเหน่ียวความรูสึกนึกคิดใหเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดยีว ซ่ึงเปนเอกลักษณท่ีทําใหศาสนาอสิลามแตกตางจากศาสนาอ่ืน และสามารถดํารงความเปน
เอกภาพในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามภายใตสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาอยางม่ันคง 
 
ปจจัยดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
 เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตมีความสัมพันธใกลชิดกับเร่ืองของศาสนา  การเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีขัดกับหลักของศาสนา
เปนส่ิงท่ีกระทําไมไดเด็ดขาด แมวาการปฏิบัติเหลานั้นจะเปนไปตามประเพณีนิยมของสังคมอ่ืน  
เพราะวัฒนธรรมอิสลามมีท่ีมาท่ีไปแตกตางจากวัฒนธรรมอ่ืนๆ  คือ  มาจากพระมหาคัมภีรอัล – กรุ
อาน ท่ีเปรียบเสมือนธรรมนูญชีวิตของชาวมุสลิมมีลักษณะท่ีไมเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา สังคม 
ส่ิงแวดลอม เฉกเชน วัฒนธรรมอ่ืนๆ จนมีผูสรุปวา วัฒนธรรมอิสลามเปนวัฒนธรรมท่ีแข็ง  
เสาวนีย  จิตตหมวด  (อางถึงใน  จรัญ  มะมูลีมและคณะ, 2522 : 12)  
 จากการศึกษาพบวา ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา  ชาวไทยมุสลิม
ยังคงรักษาและหวงแหนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถ่ินอยางเหนียว
แนนท้ังในเร่ืองของภาษามลายูทองถ่ินท่ีใชในการส่ือสาร แมวาบางคนจะสามารถพูดภาษาไทยได 
แตชาวไทยมุสลิมสวนใหญยังคงชอบส่ือสารดวยภาษามลายูทองถ่ิน  เพราะสํานึกวาภาษามลายูเปน
ภาษาแมของตน รวมท้ังเอกลักษณในการแตงกายท่ีชายมุสลิมนิยมนุงโสรงและสวมหมวกสีขาว 
สวนหญิงมุสลิมจะสวมเส้ือผาท่ีปกปดรางกายมิดชิด และการศึกษาที่เนนสงบุตรหลานศึกษาทาง
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ธรรม (ศาสนาอิสลาม) ในโรงเรียนตาดีกา หรือ โรงเรียนปอเนาะ  เปนตน  ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมดังกลาวเปนเอกลักษณท่ีทําใหชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตแตกตาง
จากชนกลุมอ่ืน ซ่ึงสามารถแสดงความเปนพวกพองเดียวกันไมวาจะกระจายอยูถ่ินฐานใดก็ตาม   
 ความแตกตางของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมใน 
3  จังหวดัชายแดนภาคใต  สามารถอธิบายไดดังนี ้

 
 

 * ความแตกตางทางการศึกษา 
ศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีใหความสําคัญมากกับองคความรูและการแสวงหา

ความรู ศาสนาอิสลามไมเพียงแตจะสอนใหมนุษยมีความรักในความรูเทานั้น แตยังเรียกรองให 
ทุกคนแสวงหาความรู  เพราะความรูนั้นเปนพื้นฐานของการพัฒนามนุษย เปนกุญแจของความเจริญ
ทางวัฒนธรรมและอารยธรรม ความรูเทานั้นท่ีจะทําใหมนุษยรูจักตัวเอง รูจักจักรวาล และรูจัก
อภิบาลผูทรงสราง   

การศึกษาของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีศึกษาน้ัน
มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ  คือ ชาวไทยมุสลิมในพ้ืนท่ีแหงนี้จะนิยม
สงบุตรหลานของตนเองศึกษาท้ังวิชาทางโลกและวิชาการศาสนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาทาง
ศาสนา เพราะการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งสําหรับมุสลิมทุกคน โดยมี
สถาบันการศึกษาศาสนาเปนจํานวนมากในพ้ืนท่ีแหงนี้   เชน  มัสยิด  โรงเรียนตาดีกา  โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม  และโรงเรียนปอเนาะ  เปนตน  ซ่ึงผูเรียนจบทางศาสนาจากสถาบัน
ดังกลาว  จะเปนผูท่ีรักสันโดษ  ใชชีวิตอยางเรียบงาย  การใชชีวิตจะเนนหนักในเร่ืองศาสนา  อีกท้ัง
ไดรับการยกยองวาเปนผูนําทางจิตวิญญาณ  และเปนท่ีพึ่งพาของชุมชนในดานศาสนา  ดังนั้นเม่ือมี
การกลาวถึงหรือพาดพิงสถาบันศึกษาศาสนาอิสลามในทิศทางลบ เชน  เปนแหลงซองสุม เปน
แหลงฝกอาวุธ และวางแผนปฏิบัติการของกลุมผูกอความไมสงบ  เปนตน  แมวาจะเปนเพียงการสัน
นิฐานเบ้ืองตน แตก็ทําใหชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีความรูสึกไมพึงพอใจนักตอ
ก า ร นํ า เ ส น อ 
เนื้อหาและภาพขาวของส่ือมวลชนในลักษณะดังกลาว ท่ีมองวา ส่ือมวลชนเสมือนเลือกปฏิบัติใน
การนําเสนอขาว คือ เลือกที่จะเขียน หรือไมเขียน เลือกท่ีจะปกปด หรือเปดเผย เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  
 * ความแตกตางทางการแตงกาย 
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การแตงกายของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนประเพณีการแตง
กายท่ีเปนเอกลักษณของตนเองท่ีสืบทอดกันมาแตโบราณ ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อน
บานอยางมาเลเซียและอินโดนีเซียสืบเนื่องมาจากทําเลที่ตั้งซ่ึงมีการติดตอคาขายมาแตอดีต   

หลักการแตงกายของชาวไทยมุสลิมใหถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม  คือ  การ
ปกปดอวัยวะบางสวนของรางกาย  บริเวณท่ีควรปกปดสําหรับผูชายมุสลิม  ไดแก  อวัยวะตรงกลาง
ลําตัว ตั้งแตบ้ันเอวไปจนถึงกลางนอง  สวนผูหญิงมุสลิมจะตองปกปดท่ัวรางกาย เวนแตใบหนากับ
มือเทานั้นแสดงใหเห็นถึงการรักนวลสงวนตัว ไมฟุงเฟอ  เปนตน 

 
ความไมรูไมเขาในศาสนาอิสลามและขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอิสลามของ

ส่ือมวลชนเปนปญหาสําคัญในการนําเสนอเนื้อหาขาวหรือภาพขาวท่ีอาจพาดพิงหรือดูหม่ินความ
เช่ือความศรัทธาหรือส่ิงท่ีชาวไทยมุสลิมยึดถือปฏิบัติมาแตอดีตอยางเชน การแตงกายท่ีมิดชิด 
ผูหญิงชาวมุสลิมท่ีเปนเอกลักษณยึดถือปฏิบัติกันท่ัวโลก  ความเปนคนนอกของส่ือมวลชนจึงอาจ
รูสึกวาเปนส่ิงแปลกใหมท่ีไมคุนเคยจึงหยิบยกมาเปนประเด็นและนําเสนอ ซ่ึงอาจเกิดจากความ
รูเทาไมถึงการณ โดยไมมีเจตนาท่ีจะหลบหลูดูหม่ินขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวไทย
มุสลิม ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาขาวหรือภาพขาวในลักษณะดังกลาวในส่ือหลายคร้ังๆ ตอกยํ้า
ภาพลักษณของชาวไทยมุสลิมในมุมมองของคนท่ัวไปวา ชาวไทยมุสลิมนากลัว ล้ีลับ และลาหลัง  
ขาดการพัฒนาและการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงยุคสมัย เฉกเชนชนกลุมอ่ืน 
 * ความแตกตางทางภาษา 

ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญติดตอส่ือสารดวยภาษามลายู
ซ่ึงเปนภาษาหลัก และภาษาไทยท่ีเปนภาษากลางในการส่ือสารของประเทศไมเปนท่ีนิยมใชและ
สวนใหญส่ือสารดวยภาษาไทยไมได  เนื่องจากชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตมีอาณา
เขตติดตอกับประเทศมาเลเซียท่ีมีการนับถือศาสนาอิสลามเปนศาสนาหลักเฉกเชน ชาวไทยมุสลิม
ใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  อีกท้ังประชาชนท้ัง  2  ประเทศมีการติดตอคาขายไปมาหาสูกันมา
แตอดีต  ซ่ึงตองใชภาษามลายูในการติดตอส่ือสาร  ดังนั้นการชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดน
ภาคใตสวนใหญใชภาษามลายูทองถ่ินในชีวิตประจําวัน ทําใหการติดตอกับหนวยงานทางราชการ
ตาง ๆ จึงมีปญหาในการส่ือสารดานความไมนิยมพูดภาษา เพราะความไมเขาใจซึ่งกันและกัน 
รวมท้ังความเช่ือท่ีวา คนท่ีเปนชาวมุสลิมจะตองพูดภาษามลายู ความเขาใจทางดานภาษานับวาเปน
สวนสําคัญอยางหนึ่งในการปฏิสัมพันธระหวางกันในสังคม  การท่ีชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัด
ชายแดนภาคใตไมนิยมพูดภาษาไทย ทําใหเกิดปญหาทางดานตางๆ  มากมาย เชน  ขาราชการไมเขา
ใจความตองการของชาวบาน และ ชาวบานไมเขาใจความตองการของทางราชการ  เม่ือภาษาเพื่อ
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การส่ือสารไมมีความเขาใจซ่ึงกันและกันจึงเกิดความเขาใจผิดกันงาย  การประชาสัมพันธของ
ภาครัฐท้ังการพูดและการเขียนไมสามารถเขาถึงประชาชนได  กฏหมายหรือระเบียบขอบังคับของ
ท า ง ร า ช ก า ร 
ประชาชนสวนใหญไมเขาใจ  เปนตน จนเกิดชองวางระหวางขาราชการกับประชาชน  เกิดการแบง
พวกเปนไทยพุทธกับไทยมุสลิม ทําใหขาดความเปนเอกภาพในชาติ ซ่ึงทําใหงายตอการปลุกปน
ของกลุมผูกอความไมสงบ 

ความไมเขาใจทางดานภาษาของส่ือมวลชนเปนอุปสรรคสําคัญในการแสวงหา
ขาวสารโดยเฉพาะการเขาถึงแหลงขาวท่ีสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิม  ทําใหขอมูลขาวสารตางๆ ท่ี
นําเสนอมีลักษณะผิวเผินไมสามารถเจาะลึกภูมิหลังของเหตุการณนั้นไดอยางรอบดานและชัดเจน 
หรือขอมูลที่ไดรับมีลักษณะบิดเบือนหรือเกินจริง  ไมครบถวน  ซ่ึงอุปสรรคดังกลาวสงผลตอ
เนื้อหาและภาพท่ีส่ือมวลชนนําเสนอท่ีอาจไมถูกตอง ชัดเจน ตรงตามขอเท็จจริงท่ีควรเปน และอาจ
สวนทางกับขอเท็จจริงท่ีชาวไทยมุสลิมเจาของพื้นท่ีไดรับรูความเปนไปในเหตุการณนั้น  กอใหเกิด
การเขาใจผิดจนเกิดการกระทบกระท่ังกนัระหวางชาวไทยมุสลิมและส่ือมวลชนได 

จะเห็นไดวาในหลายเหตุการณท่ีมีการจับกุมผูกอความไมสงบใน  3  จังหวัด
ชายแดนภาคใต  ผูตองสงสัยไมสามารถใหการกับเจาหนาท่ีตํารวจและทหารได เนื่องจากไม
สามารถพูดภาษาไทยได จึงตองใหการผานลาม  สวนส่ือมวลชนก็จะไดรับขอมูลจากการสอบสวน
จากเจาหนาท่ี ซ่ึงอาจเปนขอมูลท่ีผานการกล่ันกรองมาแลว 
 * ความสํานึกทางประวัติศาสตร 

ชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตมีความสํานึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ของตนคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนเกี่ยวกับอารยธรรมหรือความยิ่งใหญของปตตานี ซ่ึง
ในอดีตปตตานีมีกษัตริยปกครองต้ังแตแรกเร่ิม  ปฐมกษัตริยของปตตานีทรงพระนามวา  พญาตนกู
อันตารา  พระองคทรงสรางเมืองปตตานีข้ึนเม่ือประมาณกอนป  พ.ศ. 2104 ตามตํานานเมืองปตตานี
ยอมรับนับถือศาสนาอิสลามในสมัยของกษัตริยองคนี้ 

เม่ือปตตานีเจริญรุงเรืองมากในสมัยอยุธยามีชาวตะวันตกเขามาติดตอคาขายหลาย
ชาติ  จะเห็นไดวาเมืองปตตานีในประวัติศาสตรนั้นยิ่งใหญเพียงใด  และย่ิงสําคัญก็คือ  เจาเมือง
ปตตานีเปนผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามมาโดยตลอด  ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตจํานวน
ไมนอยเจาใจวา เมืองปตตานีเปนของชาวมลายูมากอน ไทยไดยึดครองภายหลัง  แลวทําการ 
ปกครองดวยการกดข่ีขมเหง  ซ่ึงจะเห็นไดอยางชัดเจนท่ีสุดจากการโฆษณาชวนเช่ือของขบวนการ
แบงแยกดินแดน 

DPU



 146 

ความแตกตางทางดานศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาว
ไทยมุสลิมกับชาวไทยพุทธอยางส้ินเชิง  ทําใหไมตองสงสัยเลยวาทําไมจึงมีการขัดแยงอยูเสมอ ซ่ึง
เปนอุปสรรคอยางยิ่งในการสรางเอกภาพของชาติ (สุรินทร พิศสุวรรณ, 2526 : 29) เพราะความ
แตกตางดังกลาวเปนปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยอยางยิ่งตอความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และวิถีการดําเนินชีวิต
ของชาวไทยมุสลิม การที่สังคมมุสลิมมีลักษณะเชนนี้จึงกอใหเกิดความเขาใจผิดแกคนท่ีนับถือ
ศาสนาอ่ืนไดงาย เพราะในสายตาของคนในสังคมท่ีนับถือศาสนาอ่ืน มักมองวาชาวไทยมุสลิมขาด
การปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอก จึงมักถูกโดดเดี่ยวเสมือนสังคมปด 

เห็นไดวาศาสนาอิสลามเปนตัวกําหนดวิถีชีวิต ความเช่ือ ความศรัทธา สังคม และ
วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมใหมีความแตกตางจากชนศาสนาอ่ืนจนกลายเปนเอกลักษณของกลุม
อยางเหนียวแนนและม่ันคงเช่ือมโยงชาวมุสลิมทุกคนเขาหากัน ซ่ึงความเช่ือความศรัทธาในศาสนา
อิสลามนี้เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดทัศนะของชาวไทยมุสลิมท่ีมีตอการนําเสนอขาวของ
ส่ือมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีลักษณะคลายคลึงกัน 
 3. ทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประเด็นขาวสารใดเกีย่วกับ
สถานการณความไมสงบใน  3  จังหวดัชายแดนภาคใตท่ีส่ือมวลชนไมไดนําเสนอ  มีดังนี ้

3.1 เนื้อหาขาวหรือภาพขาวท่ีเปดโอกาสใหชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตไดแสดงความคิดเห็นตอการกอความไมสงบ และ แนวคิดแบงแยกดินแดน เพื่อให 
สาธารณชนไดรับทราบวาชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไมเห็นดวยกับการกระทําของ
ผูกอความไมสงบสงบ รวมท้ังไมเห็นดวยกับแนวคิดแบงแยกดินแดน โดยชาวไทยมุสลิมมีความ
คาดหวังใหส่ือมวลชนเปนส่ือกลางและเปนชองทางในการนําเสนอความคิดเห็นดังกลาว เพื่อลด
ภาพความรุนแรงและเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของชาวไทยมุสลิมในสายตาคนท่ัวไป 

3.2 เนื้อหาขาวหรือภาพขาวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนอยูรวมถึงทัศนะของชาว
ไทยมุสลิมท่ีไมสามารถพูดและเขียนภาษาไทยได ทําใหขาวสารความเคล่ือนไหวจากสังคม
ภายนอก รวมท้ังความรูและการชวยเหลือตางๆ จากภาครัฐและเอกชนไมสามารถเขาถึงหรือไมตรง
ตามความตองการ  เนื่องจากขอจํากัดทางการสื่อสาร  ทําใหส่ือมวลชนอาจละเลยหรือมองขามท่ีจะ
นําเสนอเนื้อหาขาวหรือภาพขาวเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิมกลุมนี้ ท้ังท่ีประชาชนสวนใหญใน  3  
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามและใชภาษามลายูเปนหลัก 

3.3 เนื้อหาขาวและภาพขาวท่ีมีความตอเนื่องของเหตุการณ  เนื่องจากชาวไทย
มุสลิมเห็นวา ส่ือมวลชนไมใหความสําคัญในการติดตามความคืบหนาขาวสารท่ีผานมาแลว  
เหตุการณหรือคดีเกาท่ีคางรอการสืบสวนก็จะถูกท้ิงไปเม่ือมีเหตุการณใหมหรือคดีใหมเขามาแทนท่ี  
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ทําใหผูท่ีติดตามขาวสารหรือผูท่ีไดรับความเดือนรอนในเหตุการณไมสามารถรับทราบความเปนไป
หรือบทสรุปของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 

 ซ่ึงความตองการใหส่ือมวลชนนําเสนอเนื้อหาขาวและภาพขาวของชาวไทย
มุสลิมใน  3  จังหวดัชายแดนภาคใต ดังกลาว  สอดคลองกับปจจยัการจัดวาระของแนวคิด  Agenda 
Setting (1981) ท่ีกลาววา การจัดวาระนี้ไมไดข้ึนอยูกับส่ือมวลชนฝายเดียวแตข้ึนอยูกับผูรับสารดวย
โดยเฉพาะภูมิหลังและความใกลชิดของผูรับสาร ความเขาใจตอขาวประเภทนั้น ดังนัน้ผูรับสารอาจ
เปล่ียนมาเปนผูกําหนดวาระก็ได 
 
 
 
 
ขอจํากัดในการวิจัย 
 1. ขอจํากัดดานกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้แบงออกเปน  2  กลุม  คือ  ชาวไทยมุสลิมผูท่ี
ไดรับผลกระทบทางตรง  คือ  ชาวไทยมุสลิมผูท่ีสูญเสียญาติพี่นองหรือทรัพยสินจากเหตุการณ
ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน 3 คน  และชาวไทยมุสลิมผูท่ีไดรับผลกระทบ
ทางออมคือ ชาวไทยมุสลิมผูท่ีไมไดสูญเสียญาติพี่นองหรือทรัพยสินในเหตุการณความไมสงบใน 3 
จังหวดัชายแดนภาคใตแตไดรับผลกระทบทางดานจิตใจ เชน   ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตความ
เปนอยู  การประกอบอาชีพ เปนตน จํานวน  18  คน  จะเห็นวากลุมตัวอยางท้ังกลุมมีจํานวน
แตกตางกนัมาก อีกทั้งกลุมตัวอยางสวนใหญรับราชการและอาศัยอยูในจังหวดัยะลา  ทําใหขอมูลที่
ไดรับขาดความสมดุล จึงไมสามารถใชอางอิงแทนประชากรใน  3  จงัหวัดชายแดนภาคใตได 
 2. ขอจํากัดดานระยะเวลา 
  การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยมีระยะเวลาลงพื้นท่ีใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวดั
ยะลา  จังหวดัปตตานี  และจังหวัดนราธิวาส เพื่อเกบ็ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง
เพียง  10  วัน  ความเรงรีบในการเก็บขอมูลอาจทําใหขาดความละเอียดรอบคอบในการสัมภาษณจึง
อาจทําใหพลาดเน้ือหาท่ีนาจะเปนประโยชนแกการวิจยัในคร้ังตอไป 
 3. ขอจํากัดดานความเส่ียงอันตราย 

ในชวงเวลาท่ีผูวิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเปนชวงท่ีเหตุการณความไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตตึงเครียด  มีการฆา  ลอบวางระเบิด และเผาสถานท่ีราชการแบบรายวันสราง
ความหวาดกลัวใหกับประชาชนท้ังประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีเปนอยางมาก เหตุการณ
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ความรุนแรงดังกลาว สงผลตอการทํางานของผูวิจัยเปนอยางมาก ท้ังในเร่ืองของการเดินทาง  และ 
การสรางความไววางใจของกลุมตัวอยาง  เพราะพื้นท่ีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญจะเปน
สวนยาง บางแหงรถเขาไมถึง  ตองอาศัยการเดินเทา  และหลายคร้ังท่ีผูวิจัยเดินทางไปถึงก็ไดรับการ
ปฏิเสธที่จะใหขอมูล  ท้ังท่ีกอนหนานี้ไดมีการติดตอและมีการตอบรับเปนอยางดี  ซ่ึงผูวิจัยก็ทราบดี
ถึงเหตุผลของการปฎิเสธหรือการไมใหความรวมมือในการสัมภาษณนั้นเกิดจากความหวาดกลัว
และไมไววางใจคนแปลกหนา 
 4. ขอจํากัดของผูวิจัย 

 แมวาผูวิจัยจะเปนคนในพื้นท่ีและนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกับกลุมตัวอยาง แต
ดวยขอจํากัดทางดานภาษาท่ีผูวิจัยไมสามารถส่ือสารภาษามลายูไดอยางคลองแคลว จึงตองพึ่งพา
การสัมภาษณผานลาม ซ่ึงตองใชเวลาในการแปลคอนขางนาน ทําใหการสัมภาษณขาดความ 
ตอเนื่อง 
5.2 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 บทสรุปของการศึกษาวจิัยคร้ังนี้สามารถใหขอเสนอแนะ  เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฎิบัติงานดานส่ือสารมวลชนใหแกส่ือมวลชนและผูท่ีเกีย่วของกับการนําเสนอขาว
เหตุการณการกอความไมสงบใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตและชาวไทยมุสลิม ท่ีปจจุบันจะเหน็วา  
ส่ือตางๆ เชน ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือโทรทัศน และส่ือวิทย ุ มักจะมีคําบรรยายเนื้อหาขาวและภาพขาว
ท่ีเกี่ยวของกับศาสนาอิสลามท้ังในดานบุคคลและหลักคําสอนของศาสนามีความคลาดเคล่ือนอยู
เนือง  รวมทัง้ภาพขาวท่ีนําเสนอลวนเนนการกระทําท่ีรุนแรง เหี้ยมโหด ของผูกอความไมสงบท่ี
เปนเพยีงกลุมเล็กๆ ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงการเนนย้ําเนื้อหาขาวหรือภาพขาวในลักษณะ
ดังกลาวไดสรางความเขาใจผิดใหแกผูรับส่ือท่ีมีตอผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม หรือ ชาวไทยมุสลิม
โดยรวม  อีกท้ังยังสรางความสะเทือนใจไมสบายใจใหแกชาวมุสลิม ซ่ึงไมเปนผลดีใดๆ ในการ
สรางความรักความสมานฉันทข้ึนในชาติ 
 การนําเสนอขาวสารที่คลาดเคล่ือนของส่ือมวลชน อาจกระทบหรือพาดพิงความเช่ือ
ความศรัทธาในศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมใน 3  จังหวัด
ชายแดนภาคใตได  ท้ังนี้อาจจะมาจากเหตุปจจัยหลายดานดวยกัน  เชน ปจจัยดานองคกร
ส่ือสารมวลชน  ปจจัยดานส่ือมวลชน  เปนตน 
 1. ปจจัยดานองคกรส่ือสารมวลชน  

ปจจุบันการแขงขันเพื่อชวงชิงความเปนหนึ่งดานขาวสารขององคกรส่ือตาง ๆ 
ยังคงดุเดือดตางฝายตางคิดกลยุทธในการเสาะแสวงหาและประเด็นตางๆ ท่ีแตกตางจากส่ือคูแขง
อ่ืนๆรวมท้ังการทุมลงทุนในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อการนาํเสนอขาวสารท่ี 
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รวดเร็วเจาะลึก  ชัดเจน ตรงตามความตองการของผูรับสาร  ซ่ึงหากไดรับการตอบรับท่ีดีจากผูรับ
สารนั่นหมายถึงรายไดอันมหาศาลที่จะเขามาหลอเล้ียงองคกรใหเติบโตตอไป 

เม่ือขาวกลายเปนสินคาเพื่อการแสวงหาผลกําไรมากกวาการแสวงหาความเปน
จริงหรือมีจุดยนืเพื่อผลประโยชนและความสุขของมนุษยชาติเฉกเชนกบัอุดมการณในอดีต (วิทยา 
วองกุล, 2541 : 7-8) ทําใหปจจัยหลักในการคัดเลือกเนือ้หาขาวและภาพขาวในการเผยแพรจึงเนน
เพียงวา  ประเด็นนั้นมีความนาสนใจหรือเราอารมณผูรับสารหรือไม  ซ่ึงเนื้อหาและลักษณะน้ี จะมี
ลักษณะเราอารมณตอความรูสึก เชน การตาย การบาดเจ็บ การสูญเสีย ความเสียหาย  เปนตน  ซ่ึง
อาจสงผลกระทบตอผูท่ีเกี่ยวของในขาวท้ังในแงดีและไมดีได  เชน  ในการศึกษาคร้ังนี้ท่ีชาวไทย
มุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไมตองการใหส่ือมวลชนเลือกนําเสนอเนื้อหาขาวหรือภาพ 
ขาวความรุนแรงของเหตุการณเพยีงอยางเดยีว  เพราะย่ิงย้ําความรูสึกหวาดกลัว ทําใหตออยูอยาง
หวาดระแวง อีกทั้งเนื้อหาขาวและภาพขาวในลักษณะดังกลาวทําใหคนท่ัวไปมทัีศนคติท่ีไมดกีับ  
3 จังหวดัชายแดนภาคใตวาเปนดินแดนอันตราย โดยเฉพาะอาจเกิดอคติกับชาวไทยมุสลิมไดวาเปน
ตนเหตุของปญหาความรุนแรงตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต 

ดังนั้นองคกรส่ือสารมวลชนควรตระหนักหรือระมัดระวังในการตรวจสอบเนื้อหา
ขาวหรือภาพขาว และการดําเนินงานของบุคลากรใหเปนไปตามบรรทัดฐานของส่ือท่ีควรจะเปน  
คือ  การทําหนาท่ีเช่ือมโยงผูรับสารและโลกแหงความเปนจริงโดยผสานความแตกตางของผูรับสาร
กลุมตางๆ เขาดวยกัน  (พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2538 : 165 – 166)  เชน  การปรับปรุงโครงสราง
การดําเนินงานของศูนยขาวภูมิภาคใหมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานเปนเอกเทศ  คือ  สามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดทันทีเม่ือเกิดเหตุการณตาง ๆ ข้ึนโดยไมตองผานการเห็นชอบหรือกล่ันกรองเนื้อหา
และประเด็นตางๆ จากองคกรส่ือมวลชนสวนกลาง  ซ่ึงทําใหเกิดความลาชา และบางเนื้อหาบาง
ประเด็นท่ีสําคัญอาจไมไดรับการพิจารณาการองคกรส่ือมวลชนสวนกลาง  เนื่องจากไมไดคลุกคลี
อยูกับพื้นท่ีเฉกเชนส่ือมวลชนทองถ่ิน ซ่ึงการเปดโอกาสใหศูนยขาวภูมิภาค และส่ือมวลชนทองถ่ิน
ไดดําเนินงานอยางเต็มท่ี โดยเปนผูคัดเลือก สรางสรรค และนําเสนอขาวสารที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีดวย
ตนเอง จะทําใหไดขอมูลขาวสารเชิงลึกท่ีมีความใกลชิดกับเหตุการณ เนื่องจากความเปนคนพ้ืนท่ีท่ี
มีความคุนเคยกับเหตุการณและบุคคลในเหตุการณ จึงสามารถถายทอดรายละเอียดถึงท่ีมาท่ีไปและ
ภูมิหลังของเหตุการณไดดีกวาคนนอก อีกท้ังส่ือมวลชนทองถ่ินจะเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ินท่ีตนเองอาศัยอยูอยางดี  จึงไดรับความไววางใจ
จากแหลงขาวท่ีเปนคนทองถ่ิน  ซ่ึงชวยลดความผิดพลาดในการส่ือสารและการทํางานท่ีอาจพาดพิง
หรือกระทบกระท่ังกันได 
 2. ปจจัยดานส่ือมวลชน 
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กรณีของส่ือมวลชนแขนงตางๆ  เชน ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือโทรทัศน และส่ือวิทย ุ 
ท่ีตองปฏิบัติงานในพืน้ท่ี 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ทําใหส่ือมวลชนมีจําเปนตองศึกษาและทําความ
เขาใจเกีย่วกับสถานท่ี  บุคคล  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมของพ้ืนท่ีนั้น  ท่ีอาจ
มีความแตกตางจากส่ือมวลชน  เพื่อสรางความคุนเคยและไววางใจจากคนในทองถ่ินนั้นๆ  เชน 

* ภาษา  ในพื้นท่ี  3  จังหวัดชายแดนภาคใตชาวไทยมุสลิมไมนิยมพูดภาษาไทย  
แตจะใชภาษามลายูในการติดตอส่ือสาร ทําใหการเขาถึงแหลงขาวท่ีเปนชาวไทยมุสลิมทําได 
คอนขางยากลําบาก  ดังนั้นหากส่ือมวลชนไมสามารถพูดภาษามลายูไดก็ควรหาลามท่ีเปนคนพ้ืนท่ี  
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกท่ีแหลงขาวไมสามารถพูดออกมาเปนภาษาไทยได เพราะถาใชขอมูลจาก
แหลงขาวท่ีสามารถพูดภาษาไทยได ก็จะเปนขอเท็จจริงสวนนอยเทานั้น เพราะชาวไทยมุสลิมสวน
ใหญท่ีนี่พูดภาษามลายู  ถาตองการขอมูลจากเจาของพื้นท่ีจริงก็ตองถามดวยภาษาท่ีคนพ้ืนท่ีใชกัน   

* การแตงกาย ชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตมีความเครงครัดใน
ศาสนาท้ังกาย วาจา และใจ โดยสามารถเห็นไดจากภายนอกคือ การแตงกายท่ีมิดชิดท้ังชายและ
หญิงมุสลิม ดังนั้นการลงพ้ืนท่ีของส่ือมวลชนเพื่อไมสรางความแตกตางจนกลายเปนคนแปลกหนา  
คือ การแตงกายท่ีเคารพในสถานท่ี หรือ บุคคล  เชน  ส่ือมวลชนท้ังชายและหญิงไมควรนุงกางเกง
ขาส้ันทํางาน  หรือ ส่ือมวลชนหญิงไมควรแตงกายดวยชุดรัดรูป  แขนกุด  กระโปรงส้ัน  เปนตน   

* อาหารการกิน ชาวไทยมุสลิมไมกินเนื้อสุกร ไมแตะตองสุนัข ไมดื่มสุรา  
ไมเลนการพนัน ไมเท่ียวสถานบันเทิงหรือแหลงอบายมุขตางๆ ดังนั้นส่ือมวลชนท่ีลงพื้นท่ีนี้ไมควร
กระทําส่ิงใดๆ ท่ีขัดหลักประพฤติปฏิบัติของชาวไทยมุสลิม เพราะหากส่ือมวลชนประพฤติหรือ
ปฏิบัติส่ิงใดๆ ท่ีขัดกับความเช่ือความศรัทธาของชาวไทยมุสลิมแลวถือวาเปนการลบหลูดูหม่ิน
ศาสนาอิสลาม  แตถาหากมีความจําเปนตองปฏิบัติก็ควรปกปดใหมิดชิด 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
 1. การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาทัศนะของชาวไทยมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมี
ตอการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต
ผานส่ือโทรทัศน  ส่ือหนังสือพิมพ  และส่ือวิทยุ  แมวาภาพรวมของขอมูลท่ีไดรับจะสามารถตอบ
คําถามนําวิจัยได  แตผูวิจัยเช่ือวา  หากมีการขยายการศึกษาใหครอบคลุมไปถึงชองทางการเปดรับ
ขาวสารไปยังส่ือประเภทอื่นๆ เชน  ส่ืออินเตอรเน็ต  ท่ีปจจุบันไดรับความนิยมอยางกวางขวาง 
เนื่องจากมีความรวดเร็วในส่ือสารท่ีสามารถโตตอบไดทันทีท่ัวทุกมุมโลกเพียงมีคอมพิวเตอรท่ี
เช่ือมตออินเตอรเน็ต   ซ่ึงส่ืออินเตอรเน็ตอาจมีผลตอการแสดงทัศนะของชาวมุสลิมใน  3  จังหวัด
ชายแดนภาคใตไดท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการเปดรับส่ือหนังสือพิมพ  ส่ือโทรทัศน และส่ือวิทยุ  ก็ได
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เพราะส่ืออินเตอรเน็ตเปนส่ือ 2 ทาง ท่ีสามารถโตตอบพูดคุยไดทันที เชน ชาวไทยมุสลิมสามารถ
พิมพโตตอบแกไขขอความท่ีไมถูกตองไดทันที  หรือ อาจตั้งกระทูแสดงออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณความไมสงบที่ เกิดข้ึน  หรือ  เกี่ยวกับการนําเสนอขาวของส่ือมวลชน  โดยส่ือ
อินเตอรเน็ตจะเปลี่ยนเสมือนชองทางการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ รวมถึงการ
ระบายความรูสึกตางๆ เกี่ยวกับประเด็นขาวสารท่ีเกี่ยวของกับชาวไทยมุสลิม ซ่ึงการแสดงออก 
เหลานี้อาจชวยลดความตึงเครียด อคติ และความไมพึงพอใจท่ีส่ังสมอยูภายในใจของชาวไทยมุสลิม
ลงได 

นอกจากนั้นส่ือบุคคลก็เปนส่ืออีกประเภทหนึ่ง ท่ีมองขามไมไดในการศึกษาวจิัย
ในครั้งตอไป เนื่องจากเปนส่ือท่ีทรงพลังและมีความใกลชิดกับชาวไทยมุสลิมมากท่ีสุด  ซ่ึงสามารถ
โนมนาว ชักจงู  ใหคลอยตามไดอยางงายดายโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต  ท่ีประชากรสวนใหญยังดอยการศึกษา  และภาษาไทยไมใชภาษาหลักในการส่ือสาร 
 2. ในชวงเวลาท่ีผูวิจัยลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ เหตุการณความ 
ไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงตึงเครียด มีการฆา ลอบวางระเบิด และเผาทําลาย 
สถานท่ีราชการแบบรายวัน สรางความหวาดกลัวใหกับประชาชนท้ังประเทศโดยเฉพาะคนในพ้ืนท่ี
เปนอยางมาก 

จากสถานการณท่ียังคงตึงเครียดดังกลาว เปนอุปสรรคสําคัญท่ีจํากัดการกําหนด
กลุมตัวอยางใหมีครอบคลุมพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและมีหลากหลายในสาขาอาชีพ  
เนื่องจากตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก ทําใหขอมูลท่ีไดรับเปนทัศนะของชาวไทยมุสลิม
เพียงสวนหน่ึงเทานั้น ไมสามารถแทนประชากรท่ีเปนชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ท้ังหมดได  ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาคร้ังตอไป  ควรเพิ่มกลุมตัวอยางใหมีความกวางขวาง  โดยเฉพาะ
กลุมตัวอยางท่ีเปนชาวไทยมุสลิมท่ีอาศัยอยูในท่ีหางไกลความเจริญ ไมรูหนังสือ พูดภาษาไทย 
ไมได  มีฐานะยากจน   ซ่ึงชาวไทยมุสลิมกลุมนี้มีมากกวาชาวไทยมุสลิมกลุมอ่ืนๆ  และพวกเขามัก
ถูกละเลยจากภาครัฐในการใหความชวยเหลือหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหทัดเทียมพื้นท่ีอ่ืนๆ 
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ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาที่สื่อมวลชนนําเสนอ 
ชาวไทยมุสลิมผูทีไ่ดรับ 
ผลกระทบทางตรง 

(จํานวน 3 คน) 

เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่ํา เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง เนื้อหาแบบเหมารวม เนื้อหาที่เนนความรุนแรง เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น
ศาสนาอิสลาม 
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ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับเนื้อหาที่สื่อมวลชนนําเสนอ 
ชาวไทยมุสลิมผูทีไ่ดรับ 
ผลกระทบทางออม 

(จํานวน 18 คน) 

เนื้อหาขาวที่แสดงความตอยต่ํา เนื้อหาเกินกวาเหตุการณจริง เนื้อหาแบบเหมารวม เนื้อหาที่เนนความรุนแรง เนื้อหาที่พาดพิงหรือดูหมิ่น
ศาสนาอิสลาม 
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ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 
ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับผลกระทบทางตรง 

(จํานวน 3 คน) 
ภาพขาวที่เปนความรุนแรง ภาพขาวที่เนนความตอยต่ํา 
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ชื่อ ทัศนะของชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ 
ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับผลกระทบทางออม ภาพขาวที่เปนความรุนแรง ภาพขาวที่เนนความตอยต่ํา 
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