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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาความเปนมา การบริหารจัดการ และ การมี

สวนรวมของประชาชนในวิทยุชมชนคนเมืองปทุม การศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาโดยระเบียบวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก และการวิจัยแบบมีสวนรวมในการทํางาน และ 

นําเสนอขอมูลดวยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห 

 

ผลการศึกษาวิจัยนี้ พบวาสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม เกิดขึ้นจากความตองการของ

ประชาชนที่ตองการมีสื่อเปนของตนเอง เพื่อเปนแหลงการเรียนรู และเปนไปตามอุดมการณของ

วัตถุประสงคการต้ังวิทยุชุมชน ที่ตองการใหเปนของประชาชน โดยประชาชน  เพื่อประชาชน  

 

วิทยุชุมชนแหงนี้ เปนวิทยุชุมชนตามหลักการสากลของวิทยุชุมชน คือเกิดจากกลุมองคกรที่

มีบทบาทในชุมชน ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชน เพื่อดําเนินการใหเปนสื่อการเรียนรู

ของชุมชน โดยใชระบบอาสาสมัครในการดําเนินการ  ไมมุงหวังกําไรทางธุรกิจทั้งทางตรง และ 
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ทางออม เปนอิสระปราศจากการครอบงํา และ แทรกแซงจากกลุมการเมือง กลุมธุรกิจ  ถือเปนชอง

ทางการสื่อสารสาธารณะ ที่สมาชิกในชุมชนมีบทบาทเปนไดทั้งผูรับสาร และผูสงสาร  

 

ผูวิจัยไดพบวา การสรางวิทยุชุมชนของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

เปนไปดวยความยากลําบาก ดวยปญหาทุน ปญหาความไมพรอมของบุคลากร ปญหาเทคโนโลยี 

และ ปญหาจากวิทยุชุมชนแบบผลประโยชน ซึ่งต้ังแขง และ เปนที่นิยมในหมูผูฟงมากกวา  ซึ่งหาก

สถานการณยังเปนไปเชนนี้ โอกาสท่ีวิทยุชุมชนจะเปนของประชาชนอยางแทจริง จะเกิดขึ้นไดยาก 
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Abstract 
 

The objective of this research is to study the participation of local people in 

Khon Muang Prathum Station in Community Radio Station Management. The research 

emphasize on the Qualitative Approach using In-Depth Interview Technique and 

participatory observation. 

The result of this research shows that the aim of the Khon Muang Prathum 

Community Radio Station follows universal principle which describes the community 

radio must belong to the people, by the people  and for the people. 

 

On such standard the Khon Muang Prathum Station has met  the majority of 

the local people have decided to get together and applied for the permission to operate 

their own station. All the participants are volunteers.  

The Research finds that  for a Thai Community Radio to meet a universal 

standard is extremely defficult. Many obstacles due to funding , scarce personnels , 

technological problums , and the last one which is the most important , to compete with 

DPU



profit radio stations which can  attract a larger audiences. In this situation there is not 

much chances  for  a public media to flourish.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  ผู วิ จัยขอขอบพระคุณอยางสูง  สําหรับ
ศาสตราจารยสุกัญญา สุดบรรทัด ที่กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดกรุณาสละเวลามา
ดูแล รวมทั้งทานยังเปนผูใหกําลังสมองและกําลังใจกับผูวิจัย ทําใหผูวิจัยอยากเปนนักนิเทศศาสตรที่
ดีและนําวิชาความรูมาใชเพ่ือการพัฒนาสังคมและตนเองตอไป  

 
ขอขอบพระคุณ สําหรับ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แกว ที่กรุณารับเปน

ประธานกรรมการ ขอขอบพระคุณ เปนอยางยิ่ง สําหรับรองศาสตราจารย ดร. บุญเลิศ ศุภดิลก และ 
รองศาสตราจารยจุมพล รอดคําดี ที่กรุณารับเปนกรรมการสอบหัวขอวิทยานิพนธ และใหคําแนะนํา
ดีๆ สําหรับวิทยานิพนธนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารยทุกๆ ทานในสาขาวิชานิเทศศาสตร  

 
นอกเหนือจากผูมีพระคุณท่ีกลาวมาแลว บุคคลท่ีผูวิจัยจะตองขอขอบคุณ คือ อาจารยวีระ 

สุภะ ตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกาย คุณวิระศักด์ิ ฮาดดา นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม 
คุณวิไลลักษณ เลขาขํา ตัวแทนเครือขายภาคประชาชน คุณจงเปนณี เรืองพรอม คุณอัญชลี เรืองจิต 
คุณเอมอร บางนิ่มนอย และเจาหนาท่ีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตําบลคลองสามทุกทาน ที่
ไดกรุณาใหความอนุเคราะหในดานขอมูล  และยังใหความชวยเหลือในทุกๆ ดาน  

 
กลุมที่ผูวิจัยตองขอขอบคุณดวยอีก คือ คุณภาคภูมิ วิลัยหงส ที่ชวยใหคําแนะนํา นองแจค 

นองทีม จากทีมงานDMC ผูชวยถายภาพ และ ตัดตอวิดีโอสําหรับการนําเสนองานวิจัย รวมท้ัง
บุคคลอ่ืนๆ ที่มีสวนชวยเหลือและไมไดกลาวในท่ีนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณาสละ
เวลาใหขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่เปนประโยชนตอการวิจัยเปนอยางมาก 

ทายสุด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูที่คอยใหกําลังใจ และ ทําใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จ
สมบูรณ คือ คุณแม (จินตนา) คุณปา (สมถวิล) นองๆ และหลานๆ รวมไปถึงคุณพอ (พล.อ.ต. ตะ
นัย) ที่ลวงลับไปแลว ที่เปนกําลังใจอยางดียิ่งมาโดยตลอดทั้งยามหลับ(เขาฝน) และ ยามต่ืน ขออุทิศ
วิทยานิพนธนี้ใหแกพวกทานทุกคน รวมทั้งขอขอบพระคุณอาจารยสมหมาย สุขสุเดช และผูบริหาร
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บทที่ 1 
 
 

บทนํา 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 
การส่ือสารถือเปนสวนหน่ึงของสังคมท่ีจําเปนอยางยิ่ง  เราตองมีการติดตอแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ความรู ทศันคติ และ ประสบการณตางๆผานชองทางการส่ือสาร  ทั้งการส่ือสาร
ระหวางบุคคล ( Face to face communication ) และ การส่ือสารท่ีมีสื่อกั้นกลาง หรือ อาศัยสื่อตางๆ 
( Interposed Communication ) เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส ( Electronic  media )     สื่อเฉพาะกิจ ( 
Special media )       สื่อประเพณีและสื่อทองถิ่น   ( Traditional and Folk media )    และ สื่อมวลชน    
( Mass media ) เพ่ือท่ีจะสามารถดํารงตนอยูในกลุม หรือ ในสังคมน้ันๆ ไดอยางมีความสุข     ( 
กาญจนา  แกวเทพ,2543) 

แมนการสื่อสารในปจจุบัน จะมีมากมายหลายรูปแบบ   แต วิทยุ ก็เปนสื่อท่ีมีบทบาท
ใกลชิดกับมนุษยเราอยางมาก เพราะเปนสื่อที่เราสามารถใชเพื่อการพักผอน แสวงหาความรู รับฟง
ขาวสารความเปนไปตางๆของสังคมโลก และดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  วิทยุจึงมีขนาดท่ีเล็กลง ใช
พลังเพียงเล็กนอย ซึ่งเราสามารถนําติดตัวไปไดทุกที่ ดวยความสามารถและธรรมชาติของวิทยุ ถือ
วาวิทยุเปนสื่อท่ีไว และ ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด ชนิดหน่ึงในการส่ือสาร  

 การแขงขันทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ทําใหคลื่นวิทยุกระจายเสียงที่เปนคลื่น
สาธารณะ ไดถูกจับจองจากผูที่ทําธุรกิจ ทําใหรายการสวนใหญมีแตรายการบันเทิง ทั้งเพลง ทั้ง
โฆษณา ซึ่งมีมากกวา รายการท่ีใหความรู เสริมสรางทางดานความคิด ศีลธรรม จรยิธรรม หรอื
เปนไปเพ่ือชุมชนอยางแทจริง 

เมื่อประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน หรือท่ีเรียกกันอยางไมเปน
ทางการวารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เมื่อ พ.ศ.2540 คําวา วิทยุชุมชน (Community Radio) ไดถกู
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หยิบยกข้ึนมากลาวถึงมากข้ึน เพราะเปนครั้งแรกท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติไว
อยางชัดเจนในมาตรา 39 ถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการส่ือสาร 

ต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2540 วันที่ประเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ดวยบทบัญญัติในมาตรา 40 

“ความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและวิทยุโทรคมนาคมเปน
ทรัพยากรส่ือสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาท่ีจัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งและกํากับดูแล
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและวิทยุโทรคมนาคม ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน ในระดับชาติ
และระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอ่ืนๆ 
รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม” 

ตามมาดวยพระราชบัญญติัองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  ซึ่งเปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนมา
ตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ ที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2543  และ
มีผลบังคับใชต้ังแต วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2543 

มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543  ไดกลาวถึงการจัดสรรคลืน่
ความถี่ใหภาคประชาชนไดใช โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ 
(กสช.) เปนผูกําหนดหลักเกณฑและจะตองจัดสรรใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน
ประจําจังหวัด สําหรับกระจายขอมูลขาวสารของประชาชน เพ่ือการพัฒนาดานตางๆและสงเสริม
ความเขาใจอันดีระหวางประชาชนในทองถิ่นอยางทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งลักษณะการใชคลื่น
ความถี่ตองดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะและไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ 

 
ในขณะเดียวกัน คณะอนุกรรมาธิการวางแผนพัฒนาสื่อสารมวลชน และสารสนเทศ เพ่ือ

การพัฒนาคนและสังคม ในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ได
จัดทําแผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมเพ่ือการพัฒนาคนและ
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สังคม (พ.ศ.2542-2551 ) และไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีประกาศใช เมื่อวันที่ 1 มิถนุายน 2542 
ไดกําหนดสาระที่เกี่ยวของดังน้ี 

 
1. กําหนดสัดสวนเนื้อหาสาระของรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพ่ือ

การพัฒนาคนและสังคม อยางนอยรอยละ 50 
2. กําหนดสัดสวนของผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน โดยแบงภาครัฐซึ่งครอบคลุมภาคราชการรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
และการปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 40 ภาคองคกรพัฒนาเอกชนและชุมชน 
รอยละ 20 และภาคธุรกิจเอกชน รอยละ 40 

3. มีสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนระดับจังหวัดอยางนอย จังหวัดละ 1 สถานี รวมทั้ง
ใหมีสถานีวิทยุโทรทัศนชุมชนดวย 
 

ทั้งหมดขางตนเปนเหตุการณแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงดานสื่อ
วิทยุกระจายเสียงท่ีกอใหเกิดความต่ืนตัวในวงการส่ือสารมวลชนอยางมาก มีการเรียกรองใหรฐัเปด
โอกาสใหชุมชนไดมีสวนในการบรหิารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงไดเอง 

 
จากเดิมที่คลื่นความถี่เคยผูกขาดโดยอํานาจรัฐ  การจัดสรรคลืน่ความถี่ก็จัดสรรใหเฉพาะ

หนวยงานของรัฐ  ถึงแมในภายหลังหนวยงานเหลาน้ัน ไดใหเอกชนสัมปทานหรือเชาชวงเวลา
ดําเนินการตอ แตก็ลวนเปนไปเพ่ือประโยชนเชิงธุรกิจ  ประชาชนสวนใหญของประเทศไมมีสิทธิมี
สวนใดๆท้ังส้ิน นอกจากเปนเพียงผูรับฟงเทาน้ัน 

แตเมื่อขอกําหนดในกฎหมายที่ออกตามมาตรา 40 ไดแบงสัดสวนของคลื่นความถี่ให
ภาคประชาชนรอยละ 20 ความต่ืนตัวของภาคประชาชนในการที่จะไดใชสื่อ หรือเปนเจาของส่ือ จึง
เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง แตการท่ีจะเปนเจาของส่ืออยางที่เปนอยางในปจจุบันนั้น ยอมหมายถึงการ
ลงทุนเปนจํานวนมาก ผูประกอบการในเชิงธุรกิจเทานั้นจึงจะทําได  วิทยุชุมชนจึงเปนทางเลือกของ
ประชาชนในทองถิ่น ในการท่ีจะมีสื่อของชุมชน เพ่ือประโยชนของชุมชนเอง 
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เมื่อรัฐธรรมนูญใหมฉบับประชาชน ไดใหสิทธิเสรีภาพ ในการดําเนินกิจกรรมดาน
สื่อสารมวลชน วิทยุชมุชน จึงไดถือกําเนิดข้ึนมา เพ่ือท่ีจะตอบสนองสังคมและชวยเหลือสังคม
ดวยกัน อาทิ การปองกันยาเสพติดในชุมชน การสอนหนังสือ การเผยแพรความรูในวิชาชีพ การรับ
ฟงคําสอนศาสนาในแตละศาสนาเปนตน  

คําวา วิทยุชมุชน คือ วิทยุกระจายเสียงที่ดําเนินการโดยชุมชน ที่ไดมีการรวมกลุมทํา
กิจกรรมรวมกันเพ่ือการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู การเตือนภัย การชวยเหลือกันใน
กลุมชุมชนน้ันๆ และยังรวมไปถึง การประสานแตละชุมชน เม่ือมีเหตุเตือนภัย  

การออกอากาศของวิทยุชุมชนนั้น ใชกระจายเสียงดวยระบบคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม สเตอริโอ 
มัลติเพล็ก (FM stereo multiplex) ที่ออกอากาศดวย ยานความถี่ 87-108 เมกะเฮิรท (MHz) ซึ่ง
สามารถรับฟงไดดวยเครื่องรับวิทยุ เอฟเอ็ม ปกติทั่วไปที่ใชฟงอยู โดยคลื่นของวิทยุชุมชนสามารถ
แทรกอยูในความถี่ที่ในแตละทองถิ่นที่มีอยูโดยไมไปรบกวนคลื่นเดิม  เพียงแตวิทยุชุมชนเปนการ
อาศัยชองวางของชวงความถี่ที่หางกัน และการสงกระจายเสียงดวยกําลังสงท่ีตํ่ากวาสถานีวิทยุปกติ  
เครื่องสงของวิทยุชุมชนนั้น มีกําลังสง 40 วัตตข้ึนไป และมีรัศมีการสงกระจายเสียงโดยรอบ
ประมาณ 1-30 กิโลเมตร ทั้งน้ี  ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบ  

เครื่องสงของวิทยุชุมชน  สามารถออกแบบและผลิตข้ึนเองไดโดยคนไทย  ซึ่งจากเดิม
ตองสั่งจากตางประเทศในราคาท่ีสูงมาก  ทําใหวิทยุชุมชน แพรหลายไปในทุกทองที่ได ซึ่ง
เครื่องสงท่ีผลิตโดยคนไทยสามารถติดต้ังงาย  สิ้นเปลืองกระแสไฟฟาในการออกอากาศแตละครั้ง
เพียง 10 วัตต เสียคาใชจายในการซอมบํารุงรักษาตํ่า  ตัวเครื่องสามารถออกอากาศตอเนื่องไดนาน  
และราคาคาเครื่องสงเริ่มตนเพียง 2 หม่ืนบาท ขณะที่คุณภาพเสียงที่รับฟงจากการออกอากาศของ
วิทยุชุมชนมคีวามชัดเจนเหมือนกับการรับฟงสถานีวิทยุเอฟเอ็มทั่วไป  จากเครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม
ปกติทั่วไป 

คําวา วิทยุชุมชน (community radio)  เปนคําท่ีไดรับการกลาวถึงเพราะมีมาตรา 40 ใน
รัฐธรรมนูญเขียนแสดงเจตนารมณไวอยางชัดเจนวา ถึงเวลาเปลี่ยนสื่อครั้งใหญ และ เปนตัวบงชี้ถึง
สภาพการณของการปฏิรูปสื่อที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในสวนของการเมืองภาคประชาชน วิทยุ
ชุมชน จึงเปนสื่อท่ีเปดพ้ืนที่ใหโอกาสประชาชนซึ่งถูกบังคับใหเปนฝายฟงมาตลอดไดเปลี่ยนมา
เปนคนพูดบาง โดยมีชาวบานเขามาเปนอาสาสมัครดําเนินรายการ 
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วิทยุชุมชนนัน้เปนสวนหน่ึงของระบอบประชาธปิไตยแบบมสีวนรวม(Participatory 
democracy) ลักษณะสําคัญของวิทยุชุมชนจึงอยูที่การเปนสื่อของระบอบการสื่อสารแบบมีสวน
รวมของประชาชน (Participatory communication) 

วิทยุชุมชนอาจเกิดข้ึนจากการลมเหลวของวิทยุภาครัฐและภาคธุรกิจท่ีละเลยและ
มองขามสิทธิของการส่ือสารของประชาชน  โดยไมเห็นวาการมีรายการเพื่อการศึกษา  รายการเพื่อ
สื่อสารกับผูฟงในชุมชนในเรื่องของชุมชนจะเปนประโยชน  เมื่อวิทยุชุมชนเขามาเติมเต็มชองวาง
ในระบบสื่อวิทยุกระแสหลัก วิทยชุมุชนที่มุงเสนอสาระของคนในชุมชน  และ  จากคนในชุมชนจึง
นาจะประสบความสําเร็จอยางลนหลาม  เพราะไดตอบสนองตอสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและ
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง 

วิทยุชุมชนตางจากวิทยุประเภทอ่ืนๆทุกประเภทและทุกขนาดท่ีมีอยูในสังคมไทย
เนื่องจากผูฟงวิทยุนั้น ไดกลายมาเปนผูผลิตรายการ ดําเนินรายการและกํากับรายการ อีกทั้งยังเปน
ผูจัดการสถานีและผูประเมินผลสถานี ตลอดจนเปนเจาของสถานีดวยตนเอง ดวยเหตุที่วิทยุชุมชน
เปนวิทยุที่เกิดจากสปริตของการอาสาเขามาของทุกคน การดํารงอยูของสถานีวิทยุจึงตองไดรับการ
โอบอุมจากชุมชนที่แวดลอมและกอเกิดวิทยุนั้นๆไมวาจะเปนเรื่องของการผลิตรายการ ก็จะมี
อาสาสมัครเขามาชวยในการผลิต (โดยไมไดรับคาตอบแทน) หรือจะเปนการบริหารสถานีก็เชนกนั 
การลงทุนในเรื่องหองสง และวัสดุอุปกรณตางๆก็เกิดจากทุนของชุมชนและเงินบริจาคของชุมชน 
ไปจนถึงงบประมาณรายจายในการดําเนินการก็มาจากชุมชนเชนเดียวกัน ซึ่งโดยสวนใหญแลววิทยุ
ชุมชนในหลายประเทศสามารถพ่ึงตนเองไดจากเงินคาสมาชิกรายเดือนไมนอยกวา 40 – 60% ของ
คาใชจายทั้งหมด และสวนท่ีเหลือไดจากการรับบริจาค โฆษณารายยอยหรือรณรงคในรูปแบบตางๆ 
( อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ;์ 2546) 

แตอีกประเด็นที่นาสนใจ คือ การสื่อสารกับสังคมมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก 
ลักษณะการส่ือสารในสังคมจะเปนไปตามสภาพของสังคมน้ันๆ เมื่อสภาพสังคมไทยสวนใหญมี
ลักษณะสังคมเปนลาํดับชั้นวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะแบบบนลงลาง ( Top-down  communication ) 
ตัวอยางเชน วัฒนธรรมการรับคําส่ัง การส่ังการ การเชื่อถือผูหลักผูใหญ การรับฟงโดยไมออก
ความคิดเห็น เปนตน  ลักษณะการส่ือสารรูปแบบหลักของไทยมีลักษณะเปนการสื่อสารที่มีลําดับ
ชั้น (hierarchical-vertical  communication  ) แตไมไดหมายความวาจะมีรูปแบบการสื่อสารเชนนี้
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เพียงรูปแบบเดียว เพราะยังมีรูปแบบการสื่อสารแนวนอน (horizontal  communication )ที่เปนการ
สื่อสารระหวางบุคคลในลําดับชั้นเดียวกัน คูไปกับการสื่อสารแนวต้ังเชนการพูดคุยระหวางเพ่ือนฝูง 
การปรึกษาหารือในหมูคนทํางานเปนตน 

จากแนวคิดท่ีกลาวมา ทําใหผูวิจัย สนใจวา  “วิทยุชุมชน” ที่ถูกมอบหมายภารกิจใหมี
หนาที่เปนเครื่องมือสําคัญ ในการชวยเหลือใหเกิดการพัฒนาชุมชนนั้น โดยใหประชาชนเปนผู
ดําเนินรายการ เพ่ือ ประชาชนตามอุดมการณที่วา “เปนการสื่อสารของชมุชน โดยชุมชน และเพ่ือ
ชุมชน” จะสามารถเปนจริงไดหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อต้ังข้ึนในสภาพสังคมท่ีมีลักษณะเปน
เมืองกึ่งชนบท เชนเขตปริมณฑล อยางจังหวัดปทุมธานี 
 
ที่มาของวิทยุชุมชนในตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 
จากรายงานสถิติจํานวนประชากรและบาน (เมษายน พ.ศ. 2547) ตําบลคลองสาม มี

จํานวนประชากรเปนชาย 12,162 คน, หญิง 13,987 คน รวม 26,149 คน จํานวนบาน 13,202 หลัง 
จํานวนครัวเรือน 13,202 ครัวเรือน 

 
ตําบลคลองสาม เปนตําบลในเขตการปกครองของอําเภอคลองหลวงประกอบดวย 16 

หมูบานในจังหวัดปทุมธานี  มีพ้ืนที่รวม 48 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,000 ไร  มีอาณาเขตติดตอพ้ืนท่ี
ใกลเคียง ดังน้ี ทิศเหนือ จดตําบลพะยอม อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ทิศใต จดตําบล
บึงยี่โถ ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี , ทิศตะวันออก จดตําบลคลองสี่ อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี , ทิศตะวันตก จดตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    

       
วิทยุชุมชนแหงนี้  เกดิข้ึนมาจากประชาชนในจังหวัดปทุมธานีนําโดยผูนําองคกรของ 

กลุมตางๆ ไดมีการประชุมรวมกันเพ่ือศึกษาถึงปญหาและการหาแนวทางในการแกไขปญหาใน
ชุมชน โดยมีขอสรุปใหมีการจัดต้ังวิทยุชุมชนข้ึนมา เพ่ือ สนองกับนโยบายของรัฐที่ตองการให
ประชาชนเขามามีสวนรวม ตามมาตรา  39 และ 40 ดังกลาวขางตน 
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แตเนื่องจาก ประชาชนสวนใหญ ยังไมเคยชินกับการเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะการจัด
วิทยุชุมชนซึง่ ถือเปนการใชสือ่สาธารณะและตองอาศัยความชํานาญในดานการส่ือสารตองมี
ความรู ความเขาใจในเรื่องของการใชสื่อวิทยุ และการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ  การ
ผลิต และการนําเสนอเน้ือหา  

เมื่อการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครขยายเพ่ิมมากข้ึน ทําใหมีการ
ขยายพ้ืนที่เศรษฐกิจออกไป ราคาท่ีพักอาศัยในกรุงเทพมีราคาแพง พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีที่มี
ลักษณะทางภูมิศาสตรติดกับกรุงเทพมหานคร จึงเปนเปาหมายในการขยายตัวของ คนในเมือง ยิ่ง
ในปจจุบันมีการใชที่ดินภายในตําบลคลองสาม  เพ่ือการอยูอาศัย เปนจํานวนมากไดแก  โครงการ
หมูบานเอื้ออาทร   หมูบานพฤกษา 9,11,13   หมูบานวราลักษณ  หมูบานภัสสร 1,2    หมูบาน
ชัยพฤกษ  หมูบานพงศกร  หมูบานราชพฤกษ  หมูบานศุภลักษณ  หมูบานทรัพยสําราญ    หมูบาน
เกาแสน    หมูบานเกษมสันต    หมูบานเมืองแกวมณี    หมูบานคันทรี่กาเดน   และสวนสายธาร 

นอกจากน้ัน ยังมีสถานที่ราชการตาง ๆ ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ไดแก  สถานีอนามัยตําบล
คลองสาม  หมูที่  5  สถานีอนามัยตําบลคลองสาม หมูที่ 8    สถานศึกษา  4  แหง  ไดแก  โรงเรียน
สามัคคีราษฎรบํารุง ,  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม  ,โรงเรียนวัดกลางคลองสาม   และโรงเรียนบานบึง     
มีวัด  3  แหง  ไดแก   วัดพระธรรมกาย     วัดเกิดการอุดม   และวัดกลางคลองสาม   และมีสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  6  แหง  

ทําใหตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมีกลุมประชากรท่ีหลากหลาย 
เชนกลุมที่มาอาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี แตเขาไปทํางานหรือศึกษาเลาเรียนในกรุงเทพฯ มี
อุปนิสัยแบบสังคมเมืองคือตางคนตางอยู  และกลุมคนพ้ืนที่ดั่งเดิม ซึ่งมีอุปนิสัยแบบชาวบานชนบท   
ที่อยูกันเหมือนครอบครัวใหญๆ โดยประชากรท่ีมีอุปนิสัยที่แตกตางกัน   มีลักษณะนิสัยเรื่องการมี
สวนรวมตางกัน จึงทําใหผูวิจัย สนใจวา ประชากรในตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีจะเขามามีสวนรวมในวิทยุชุมชน หรือไม อยางไร และวิทยุชุมชนจะตอบสนองความ
ตองการในชุมชนไดหรือไม อยางไร  

สําหรับงานวิจัยนี้มุงศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนโดยใชเกณฑ การมีสวนรวม
ของยูเนสโกเปนกรอบการวิเคราะห คือ  
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1.  การเขาถึงสื่อ ( Accessibility )   
2.  การมีสวนรวมในส่ือ (Participation)   
3.  การบริหารจัดการสื่อดวยตนเอง ( Self  management) 
 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดวางแนวคิดในการวิจัยโดยจะนําเสนอปญหาการวิจัยและ

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี  
 
ปญหานําวิจัย 

 
1. วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ต. คลองสาม  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีความเปนมา

อยางไร และมีการบริหารจัดการองคกรอยางไร 
 
2. ประชาชนในทองถิ่น ไดเขามามีสวนรวมในวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมหรือไม ในดาน 

1.การเขาถึงสื่อ ( Accessibility)   2. การมีสวนรวมในส่ือ (Participation)  และ 3. 
การบริหารจัดการสื่อดวยตนเอง ( Self  management)   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
1. เพ่ือศึกษาความเปนมาและการบริหารจัดการองคกรของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ต. 

คลองสาม  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
 
2. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ( Qualitative  Approach ) โดยใชการสัมภาษณเชิง
ลึก (Indepth  Interview ) โดย เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จาก
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คณะกรรมการผูบริหารวิทยุชุมชน  อาสาสมัคร  และตัวแทนของประชาชนจากกลุมองคกรตางๆท่ีมี
บทบาทตอชุมชนและ สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม โดยแบงเปน 2 กลุม คือกลุมท่ีเคยฟงรายการ
วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม  และกลุมที่ไมเคยฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมแตรับฟงสถานีวิทยุชุมชน
อ่ืนๆ และ ใช การวิจัยแบบมีสวนรวม(Participant  Observation  )  เพ่ือเก็บขอมูล เปนระยะเวลา 15 
วัน 
 
นิยามศัพทที่เก่ียวของ 
 

1) วิทยุกระจายเสียงชุมชน หรือวิทยุชุมชน (Community Radio) หมายถึง รูปแบบการกระจาย
เสียงของวิทยุกระจายเสียงทองถิ่นที่จัดและดําเนินการโดยมีกลุมเปาหมายแคบและ
เฉพาะเจาะจง   บริหารจัดการโดยคณะกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากชุมชนเปาหมาย โดยยึด
ความตองการของประชาชนกลุมเปาหมายเปนหลัก ประชาชนสามารถเขาถึงส่ือ เขามามี
สวนรวม และสามารถดําเนินการบริหารจัดการตนเองได ในลักษณะท่ีเปนสถานี
วิทยุกระจายเสียงของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน เปดโอกาสใหชุมชนมี
สวนรวมในการจัดรายการมากท่ีสุด 

 

2)    สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม หมายถึง สถานีวิทยุชุมชนเอฟเอ็ม ความถี่ 107.75 MHz 
ออกอากาศต้ังแตเวลา 09.00-13.00 น.จันทรถึงเสาร กําลังสง 30 วัตต สถานท่ีต้ัง คือ อาคาร
ชั่วคราวดานขางของโครงการเมืองแกวมณี ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

 

3) สถานีวิทยุชุมชนราชภักดี หมายถึง สถานีวิทยุชุมชนเอฟเอ็ม ความถี่   91.25 MHz 
ออกอากาศต้ังแตเวลา 6.00น.-24.00น. ทุกวัน กําลังสง 30 วัตถสถานที่ต้ัง ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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4) สถานีวิทยุชุมชนกลาตะวัน หมายถึง สถานีวิทยุชุมชนเอฟเอ็ม ความถี่105.25 MHz 
ออกอากาศ ต้ังแตเวลา 7.00น.-23.00น.ทุกวัน กําลังสง 30 วัตถ สถานที่ต้ัง หมูบานราช
พฤกษ ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 
5)        รายการวิทยุชุมชน หมายถึง ประเภทของรายการท่ีมีอยูเดิม คือ รายการ    เสียงธรรมนํา

ชีวิต ,วัฒนธรรม , อบต. , เยาวชน ,องคกรการเงิน , สุขภาพเพ่ือชีวิตท่ีดี , องคกรชุมชน , 
อาสาเพ่ือประชาชน , ขาว , ธุรกิจชุมชน ,เกษตร, การศึกษา และ รายการท่ีประชาชนคิดวา
ตนตองการ ซึ่งหมายถึงรายการท่ีจะชวยยกระดับชวิีตทาง เศรษฐกิจ , สังคม , ศีลธรรม 

 

6) การมีสวนรวม หมายถงึ 1.การเขาถึงส่ือ  (Accessibility) 2.การมีสวนรวมในส่ือ 
(Participation) 3. การบริหารจัดการสื่อดวยตนเอง (Self management) 

 

7) การเขาถึงส่ือ (Access) หมายถึง การเขาถึงสื่อท่ีใหบริการแกชุมชน โดยเปดโอกาสให
ประชาชนเขาไปจัดทําในส่ิงท่ีเปนประโยชนแกตนเองไดตราบเทาท่ีไมขัดกับกฎหมาย 
ต้ังแต การฟง การแสดงความคิดเห็น ความตองการตอรายการท้ังดานการจัดการ การผลิต
รายการ ไปจนถึงการมีสวนรวมเขาไปจัดทําในส่ือท่ีเปนประโยชนตอตนเอง 

 

8) การมีสวนรวม (Participation)  หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนตองมีสวนรวมหรือมี
โอกาสเขารวมไดทุกข้ันตอน ต้ังแตเริ่มคิด ไปจนถึงการผลิต การจัดการ  

 

9)  การจัดการดวยตนเอง ( Self management) หมายถึง การมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
ตนเองตามวิถีทางกระบวนการประชาธิปไตย และเปนการตัดสินใจที่ประชาชนในชุมชนมี
อํานาจตัดสินใจ ต้ังแตเริ่มคิด วางแผน ไปจนกระทั่งการกําหนดนโยบาย การบริหาร และ
การลงมือผลิตส่ือดวยตนเอง 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. เพ่ือทราบถึงความเปนมา  วัตถุประสงค รูปแบบการจัดรายการ และ การบริหาร
จัดการองคกร ของ “วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม” 

 
2. เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงรูปแบบ  เนื้อหาของรายการ และการดําเนินงานของ

วิทยุชุมชน ใหตรงตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็ง อยางยั่งยืนตอไป 

 

3. เพ่ือนําผลท่ีไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้ ไปประยุกตใชกบังานวิจัยอ่ืนๆที่มี
ลักษณะท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยวิทยุชุมชนตอไปในอนาคต 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาเรื่อง  “การมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชน กรณีศึกษาวิทยุชุมชนคน

เมืองปทุม ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผูวิจัยไดใชแนวคิด และ ทฤษฎี
หลักที่เกี่ยวของในการวิจัย คือ 

1. แนวคิดวิทยุกระจายเสียงชุมชน (community radio ) 
2. แนวคิดสื่อทางเลือก( Alternative/Multiplicity  Paradigm ) 
3. ทฤษฎีการมีสวนรวมของประชาชน(Participatory Communication)  
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดวิทยุชุมชน  (Community Radio) 

 
วิทยุชุมชน เปนการจัดดําเนินการและสงกระจายเสียงของวิทยุทองถิ่น  (Local Station) 

รูปแบบหน่ึง ที่มีจุดมุงหมายเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของชุมชน โดยมลีักษณะการ
ดําเนินงานที่เปนประชาธิปไตย และเปนการสื่อสารสองทางกลาวคือ มีหลักการเปนของประชาชน
โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ในชมุชนทองถิ่นที่เปนเขตบริการของวิทยุกระจายเสียงนั้น ๆ  

 
ไซมอนด พารททริดจ  (Simon Partridge) ไดเขียนถึงการทดลองวิทยุกระจายเสียงชุมชน

และหลักการของวิทยุกระจายเสียงชุมชนวา ปจจุบันไดมีการทดลองและดําเนินการจัด
วิทยุกระจายเสียงชุมชน ทั้งในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สวีเดน  ออสเตรเลีย แคนาดา อิตาลี  
เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส  นิวซีแลนด  เยอรมัน สเปน  และประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ  ทั้งน้ีเขตบริการของ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนจะไมกวางขวางเหมือนกับวิทยุทองถิ่นที่จัดกันอยูทั่วไป  แตจะมีเขตบริการ
เพ่ือชุมชนในละแวกเดียวกันเปนหลักเพราะใชวิทยุกําลังสงตํ่าท่ีมีรัศมีการกระจายเสียงไมกวางไกล
นัก  ทําใหกลุมผูฟง  กลุมเปาหมายมีความคลายคลึงกันทางเศรษฐกิจสังคมและขนบธรรมเนียม
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ประเพณี  ประกอบกับการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในข้ันตอนตาง ๆ ของการ
ดําเนินการ  จึงทําใหไดรับความสนใจดังกลาว 

แนวคิดเรื่อง  วิทยุกระจายเสียงชุมชน  เริ่มข้ึนในประเทศอเมริกา เมื่อป พุทธศักราช 2491   
( ค.ศ.1948 ) โดยกลุมผูรักสันติ (Pacifists ) และกลุมผูไมชอบอยูในกฎระเบียบ (Anarchists )โดย
สถานีวิทยุกระจายเสียง เค.พี.เอฟ.เอ  (KPFA)  ในเมืองเบอรกเลย  ( Berkeley ) รัฐแคลิฟอรเนีย วิทยุ
แหงนี้เปนวิทยุอิสระที่ไมหากําไร ( Non- profit  station )  ตอมาไดขยายการจัดต้ังอยางกวางขวาง 
และไดรวมตัวกันเปน  สหพันธนักวิทยุกระจายเสียงชุมชนแหงชาติ เมื่อปพุทธศักราช 2518  โดยมี
สมาชิกถึง  60 สถานี ลักษณะการดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงชุมชนในสหรัฐอเมริกาในระยะ
เริ่มตน  จะมีลักษณะคลาย ๆ กันคือ มีรูปแบบท่ีเปนวิทยุการคาท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากการโฆษณา  
หรือรูปแบบท่ีเปนวิทยุเพ่ือกิจการสาธารณะโดยไดรับการสนับสนุนจากการกองทุน แตทั้ง 2 
รูปแบบน้ีก็จะเก็บเงินจากผูฟงรายละ 10-15 เหรียญ เพ่ือดําเนินการเหมือนกัน 

ตอมาวิทยุกระจายเสียงชุมชนเหลาน้ี  ไดแปรสภาพเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร
บริหารงานโดยคณะกรรมการอํานวยการ  ซึ่งมาจากชุมชนหนึ่งและจากสถานีสวนหนึ่ง  บุคลากร
ฝาย ตาง ๆ จะจางคนในชุมชนเปนหลักและมีอาสาสมัครเปนผูสนับสนุนดานการเงิน  แมวาจะ
ไมไดรับการสนับสนุนจากผูฟงโดยตรง  แตยังไดจากสหกรณ มูลนิธิ และผูบริจาคอ่ืน ๆ  และผูนํา
ทองถิ่นตางก็มีบทบาทเสมอกัน  ในการที่จะออกอากาศเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงชุมชน 
ดังกลาว 

 
วิทยุกระจายเสียงชุมชนในสวีเดน ไดเริ่มทดลองเมื่อปพุทธศักราช 2522 โดยจะมี

เปาหมายใหชุมชนทองถิน่ในรัศมี 2.5 ไมล มาออกอากาศรายการของตนเอง  ไดแก สหภาพการคา  
พรรคการเมือง องคกรทางศาสนา สโมสรกฬีา  กลุมศิลปวัฒนธรรม  สมาคมคุมครองผูบริโภค  นัก
สิ่งแวดลอมและวิทยาลัยชุมชน  โดยการบริการนั้นจะไมแสวงหากําไร  และไมอนุญาตใหมีการ
โฆษณา   นาร  (Nar) หรือวิทยุกระจายเสียงชุมชนในสวีเดน หนวยงานท่ีออกอากาศจะตองไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงชุมชนซึ่งรัฐสภาสวีเดนแตงต้ังข้ึน การดําเนินการจะไม
เปนไปตามกฎเกณฑของบรรษัทกระจายเสียงแหงชาติสวีเดน (SBC) แตจะคลายคลึงกับ
หนังสือพิมพอนุญาตใหมีการใหความเห็นของบรรณาธิการ (ภายใตขอบเขตของกฎหมาย) ประกนั
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สิทธิในการไดรับคําตอบ ในสิ่งท่ีเปนทัศนะตรงขาม หรือการเปดเผยบุคคลท่ีทําผิด ในการ
ดําเนินการนั้นรัฐบาลเปนผูจัดสรรเงินให ซึ่งใชเงินกวา 200,000 ปอนด 

วิทยุกระจายเสียงชุมชนในออสเตรเลีย รูจักกันในนามของวิทยุเพ่ือกิจการสาธารณะ เริ่ม
ข้ึนโยพรรคกรรมกร ในเดือนกันยายน พุทธศักราช 2517 ปจจุบันมีอยูทั้งส้ิน 30 สถานี และกําลังขอ
จัดต้ังข้ึนอีกในจํานวนพอๆกัน โดยมีการรวมกลุมกันเปนสมาคมชื่อวา สมาคมการกระจายเสียงเพ่ือ
กิจการสาธารณะแหงออสเตรเลีย  วิทยุกระจายเสียงชุมชนแหงออสเตรเลีย คอนขางะแปลกไปกวาท่ี
อ่ืน คือจัดข้ึนตามกลุมที่สนใจ 4 กลุม คือ กลุมแรกสําหรับคนท่ีสนใจในเพลงเพราะๆ เชน เพลง
จําพวกคลาสสิคเปนแนวความคิดในการจัดวิทยุเพื่อคนกลุมนอย หรือท่ีมคีวามสนใจเฉพาะข้ึน กลุม
ที่ 2 เปนการจัดตามลักษณะชุมชนเชือ้ชาติ คือ จัดสําหรับคนเชื้อชาติตางๆข้ึนเปนการเฉพาะ กลุมที่ 
3 เปนกลุมการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยแหงAdelaide ตองการใชวิทยุสําหรับการศึกษาผูใหญ เปน
ตน และกลุมที่ 4 เปนเรื่องเกี่ยวกับการเมือง ตอมาในปพุทธศักราช 2519 ไดมีการกําหนดบทบาท
วิทยุกระจายเสียงชุมชนไววาเปนสถานีที่จัดข้ึนโดยไมหวังกําไร เพ่ือสนองตอบความสนใจเฉพาะ
พ้ืนที่ หรือเฉพาะชุมชนและไดจําแนกออกตามลักษณะใบอนุญาต 3 ประเภท คือ 

ประเภทอี (E)  อนุญาตใหจัดการกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาตอเน่ือง และการศึกษาผูใหญ 
แตรวมถึงวัฒนธรรมดานการดํารงชีวิตของผูฟง 
 ประเภทเอส (S)  อนุญาตใหจัดรายการสนองตอบกลุมสนใจตาง ๆ  เชน ดนตรี กีฬา หรอื 

ศาสนา 
ประเภทซี (C) อนุญาตใหจัดรายการสนองตอบชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
 
สําหรับวิทยุกระจายเสียงชุมชนในประเทศอังกฤษน้ัน  เปนที่ยอมรับของรัฐสภาเปนครั้ง

แรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2524 ในประเทศอังกฤษแตเดิมจะมีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนเพียง 2 เครือขายหลัก ไดแก บีบีซี (BBC) ซึ่งเปนบรรษัทกระจายเสียงแหงชาติ และ ไอบีเอ 
(IBA) ซึ่งเปนของรัฐสภา กลุมสื่อสารชุมชนของประเทศอังกฤษไดจัดต้ังข้ึนเมื่อเดือนกุมภาพันธ 
พุทธศักราช 2520 โดยเนนย้ําใหมีกิจการกระจายเสียงทองถิ่น (Local Broadcasting Authority หรือ 
LBA) ข้ึนเพ่ือจัดการผูกขาดของ บีบีซี กับ ไอบีเอ และเปดโอกาสใหงานบริการกระจายเสียงใน
ทองถิ่นไดมีโอกาสพัฒนาไดหลากหลาย 
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หลังจากการยอมรับของรัฐสภาอังกฤษแลว แมวาวิทยุกระจายเสียงชุมชนจะตองคงเปน
เพียงการทดลองก็ไดมีการพัฒนากาวหนาไปมากโดยกลุมนักสรางสรรคงานศิลปะสมัครเลน ใน
การดําเนินการนั้นเปนไปใน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ ลักษณะหน่ึงเปนไปในรูปแของการรณรงคจัดต้ัง
สถานีวิทยุชุมชนข้ึนมาสําหรับชุมชนโดยเฉพาะ และอีกลักษณะหน่ึงเปนการจัดสรางหอง
บันทึกเสียงสําหรับชุมชน 

 
หลักการท่ัวไปของวิทยุชุมชน* (ที่มา แผนแมบทการพัฒนาวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 2542-2544 ) 
วิทยุชุมชน  เปนรูปแบบการบริหารจัดการวิทยุทองถิ่นใหเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารท่ี

ตรงกับความตองการของทองถิ่นที่แทจริง  มีหลักการที่แตกตางไปจากวิทยุกระจายเสียงทั่วไปอยาง
สิ้นเชิง  กลาวคือ  แทนที่จะตองการวิทยุกําลังสงสูงหรือผูกเปนเครือขายเพ่ือใหสามารถครอบคลุม
พ้ืนที่รับฟงไดกวางขวาง  กลับตองการวิทยุกําลังสงตํ่าเพ่ือมุงกลุมเปาหมายที่แคบและเฉพาะเจาะจง  
เพ่ือใหสามารถจัดเน้ือหารายการใหสอดคลองกับเปาหมายและความตองการท่ีแทจริงของผูฟงใน
ชุมชนเปาหมาย 

 
โดยสภาพแลว วิทยชุุมชนยังคงมีสภาพเปนสื่อสารมวลชนมิใชสื่อสาธารณะ  เพราะเนน

การสงกระจายเสียงไปสูผูฟงในหมูบาน  ตําบล  ในทองถิ่นที่แมจะมีสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและ
ปญหาที่ใกลเคียงกันแตยังมีความหลากหลายของชุมชนแตละแหง  การไหลเวียนของขาวสารของ
วิทยุชุมชนจะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจ ทัศนคติรวมถึงความรวมมือตางๆได
อยางกวางขวาง  แตละชุมชนจะไดแลกเปลี่ยนขาวสาร  รวมทั้งขาวสารท่ีตนสนใจอยางเพียงพอ  ซึ่ง
กอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง เพราะเปนขาวสารท่ีใกลตัว 

ลักษณะเดนอีกประการหนึ่ง ของ วิทยุชุมชนคือไดเปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวมในการ
จัดรายการมากท่ีสุด  ถึงข้ันการบริหารรายการในรูปคณะกรรมการ  การสนับสนุนดานการเงิน  
หรือการมีสวนรวมในการสงขอมูลขาวสารเผยแพร  จนสามารถกลาวไดวา เปนรายการวิทยุของ
ประชาชน โดยประชาชน  เพ่ือประชาชน  
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วิทยุชุมชน  จึงเปนวิทยุกระจายเสียงในอุดมคติและเปนสื่อมวลชนของชุมชนอยาง
แทจริง  สามารถเปนปากเสียงและสะทอนความรูสึกนึกคิดของชุมชนอยางสมบูรณ  วิทยุชุมชนจึง
นาจะเปนรูปแบบการบริหารจัดการวิทยุทองถิ่นที่ผูฟงใหความนิยมและเปนประโยชนตอผูฟงและ
ทองถิ่นเปนอยางยิ่ง 

 
หลักการของวิทยุชุมชน   ซึ่งกลุมสือ่สารชุมชน ( Community communication Group   

หรือ COMCOM) ของประเทศอังกฤษ ไดยกรางกฎของการกระจายเสียงชุมชนข้ึน เมื่อ พ.ศ.2522 
รวม 10 ขอ ดังน้ี (Simon Partridge, 1982 อางใน สุรินทร แปลงประสพโชค, 2534: 35)  

1. สนองตอบชุมชนทองถิ่นและ/หรือ ความสนใจของชุมชนเปนหลัก 
2. เปนรูปแบบของการไมแสวงหากําไร 
3. มีการบริหารและนโยบายที่จัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเปนตัวแทนจาก

กลุมสนจางๆ ในชุมชน รวมกับพนักงานการกระจายเสียงซึ่งเปนลูกจางหรือ
อาสาสมัคร 

4. ใหบริการขาวสาร การศึกษาและความบันเทิง รวมทั้งทําใหเกิดการสื่อสาร 2 ทาง
สําหรับความคิดเห็นที่ขัดแยง 

5. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณแหลงตางๆ ซึ่งรวมท้ังเงินยืมจากทองถิ่นจากสปอต
โฆษณาที่กําหนดไวอยางชัดเจนในชวงเวลาที่จํากัดและเงินกองทุนจากท้ัง
สวนกลางและทองถิ่น 

6. ยอมรับใหพนักงานกระจายเสียงที่จางไวรวมในสหภาพ  มีความคลองตัวในการ
ทํางานและอนุญาตใหใชอาสาสมัครในที่ที่เหมาะสม 

7. พยายามกระทําใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสการจางงาน สําหรับผูหญิงและกลุม
เชื้อชาติ หรือชนกลุมนอยในสังคม 

8. ตองเตรียมใหประชาชนไดรูถึงส่ิงอํานวยความสะดวกในการฝกอบรมในการผลิต
และสงเผยแพรขาวสาร 

9. เนื้อหารายการท่ีสงกระจายเสียงตองเปนเนื้อหาหลัก  จากส่ิงที่มีอยูในทองถิ่น 
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10. มีนโยบายการจัดรายการท่ีกระตุนใหเกิดการพัฒนา  การมีสวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตย  ตอตานปญหาชาตินิยม เพศนิยม และทัศนคติที่แตกแยกอ่ืนๆ 

 
นอกจากน้ัน จุมพล  รอดคําดี (2542) ยังได สรุปแนวคิดของวิทยุชุมชนวามีหลักการดังน้ี  
1. ตองเกิดจากความตองการของชุมชน โดยถือหลักวาคนสวนใหญ แสดงความคิด

ความตองการรวมกัน 
2. วิทยุชุมชนตองไดรับการยอมรับของกลุมตางๆในชุมชน 
3. วิทยุชุมชนยอมไมมีการแบงแยก เชื้อชาติ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของคนใน

ชุมชน 
4. วิทยุชุมชนตองยึดแนวเสนอรายการและขาวสารของชุมชนเปนหลัก  ภายใตแนวคิด

ความเชื่อ  วัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งแวดลอมและเหตุการณใน
ทองถิ่น เปนหัวใจของการนําเสนอขาวสารและรายการ 

5. วิทยุชุมชน จะตองเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนรวมคิดรวมวางแผนรวมจัด
รายการและสามารถเขาไปบริหารจัดการหรือเปนผูปฏิบัติในสถานีได ยูเนสโก 
ไดเนนวา  “ Participatory  radio  means a  radio station that self – managed  by  
those  participating in it” นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆในส่ือวิทยุชุมชนให
เปนไปตามแนวคิดและความตองการของประชาชนในชุมชนโดยยึดหลัก
กระบวนการทางประชาธิปไตย 

6. วิทยุชุมชนเปนสถานีวิทยุที่มีรัศมีการออกอากาศ ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่เทาน้ัน  
(ลักษณะเปน narrowcasting   ไมใช  broadcasting ) กําลังสง 1 กิโลวัตต 

7. วิทยุชุมชนเปนสื่อมวลชนตามแนวคิดประชาธิปไตย (Democratic Media ) เพ่ือ
ประชาชน โดยประชาชน ของประชาชน 

 
วิทยุชุมชนมแีนวคิดหลักที่สําคัญอยางยิ่ง คือ ประชาชนเปนศูนยกลางของความคิดและ

เริ่มตน มิใชการคิดหรือการเริ่มตนมาจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนผูหน่ึงผูใด อยางไรก็ดี ในบาง
ประเทศ การเริ่มตนมาจากหนวยงานของรัฐเปนผูริเริ่มภายใตกรอบการเปนพ่ีเลี้ยงใหกับประชาชน 
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หรือ ใหความชวยเหลือในระยะเริ่มตน และมีระยะเวลาที่แนนอน สําหรับการถอนตัวออก เพ่ือให
ประชาชนไดเขามาดําเนินการเอง ตามหลักการ “เพ่ือประชาชน โดยประชาชน ของประชาชน” ได
อยางเต็มที่ นอกจากน้ันวิทยุกระจายเสียงชุมชนยังเปนการดําเนินการและสงกระจายเสียงของวิทยุ
ทองถิ่น (Local Station) รูปแบบหน่ึงที่มีจุดมุงหมายเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของ
ชุมชน โดยมีลักษณะ การดําเนินงานท่ีเปนประชาธิปไตย และเปนการสื่อสาร สองทาง คือ มี
หลักการเปนของประชาชน โดยระชาชน เพ่ือประชาชน 

 
คณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชน เปนองคประกอบที่สําคัญท่ีสุดที่ทําใหวิทยุชุมชนตาง

จากวิทยุกระจายเสียงทองถิ่น เพราะการท่ีวิทยุชุมชนจะเปนของชุมชน โดยชุมชน หรือชุมชน ตาม
ปรัชญาของวิทยุชุมชนได ก็โดยการบริหารงานผานคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนนีเ้อง โดยปกติ
แลวกรรมการบริหารวิทยชุุมชนจะมีเพียงชุดเดียว โดยเปนตัวแทนของชาวบานในการสะทอน
ความรูสึกนึกคิดและความตองการขาวสารท่ีแทจริงของผูฟง นอกจากน้ันยังเปนผูกําหนดรูปแบบ
และสนับสนุนการดําเนินงานวิทยุชุมชน 

แหลงขอมูลและหนวยงานในทองถ่ิน วิทยุชุมชนจะเนนการเผยแพรขอมูลขาวสารของ
ทองถิ่นเปนหลัก ซึ่งนอกจากเปนขาวสารจากหนวยงานในทองถิ่น และขาวสารในชุมชนแลวยังเนน
ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน รวมถึงการสะทอนสภาพปญหาทองถิ่น หรือการใช
เปนสื่อกลางในการแกไขปญหาใหชาวบานดวย ความเปนอิสระจึงเปนหัวใจสําคัญประการหน่ึง
ของการดําเนินงานวิทยุชุมชน เพราะขอมูลบางอยางอาจจะมีความขัดแยงข้ึนได ซึ่งผูจัดรายการ
จะตองระมัดระวังที่จะไมเปนผูตัดสินชี้ถูกชี้ผิดของขอมูล ควรฟงเสียงจากคณะอนุกรรมการผลิต
รายการวิทยุชุมชน เพราะเปนผูที่เขาถึงขอมูลไดดีกวา 

รูปแบบรายการวิทยุชุมชน  เปนรูปแบบท่ีไมตายตัว เพราะข้ึนอยูกับความสนใจของผูฟง
เปนเกณฑในการตัดสินใจผลิตรายการ ไมมีรปูแบบท่ีเปนสากลชัดเจน แตอยางไรก็ตามจะมี
ลักษณะเปนรายการนิตยสารทางอากาศ (Magazine programme) เพราะเสนอขาวสารทองถิ่นที่
หลากหลาย รวมถึงเพลงและศิลปะพ้ืนเมือง ซึ่งสอดคลองกับที่ผูฟงเปาหมายจะสนใจฟง รูปแบบ
ของรายการจะเปนอยางไรข้ึนอยูกับคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนที่จะตัดสินใจ แมกระทั้งการท่ี
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จะเสนอรายการหรืออาสาสมัครเขารวมดําเนินรายการ หรือมีสวนในการผลิตขอมูลตางๆอยางไรก็ดี 
รูปแบบของรายการอาจจะประกอบดวย 

1. ขาว ควรจะเสนอขาวสําคัญท่ีสุดในวันนั้นดวย แตจะใหความสําคัญท่ีขาวทองถิ่นใน
จังหวัดและชุมชนหมูบานเปาหมาย รวมถึงขาวบริการชาวบาน 

2. ความรู ดานการเกษตร สุขภาพอนามัย ภูมิปญญาชาวบาน รวมท้ังศิลปะวัฒนะธรรม
ทองถิ่น ซึ่งเปนองคความรูในทองถิ่นจริงๆไมใชเรื่องทั่งๆไป 

3. ความคิดเห็น เกี่ยวกับปญหาทองถิ่นและขอเสนอในการแกไข ซึ่งอาจจะสะทอน
ปญหาจากชาวบานสูสวนราชการท่ีเกี่ยวของ และใชรายการเปนศูนยกลางในการ
แกไขปญหาใหชาวบาน รวมทั้งชี้แจง ทําความเขาใจดวย 

4. เพลง อาจเปนเพลงพื้นเมือง เพลงลูกทุงเกาๆหรือเพลงดังในอดีต หากมีการบอกท่ีมา
ที่ไปของเพลงดวยก็จะดี เพราะกลุมเปาหมายจะเนนที่ผูใหญเปนหลัก 

5. สปอตและการเชื่อมโยงรายการ อาจใชภาษาถิ่นเพ่ือความใกลชิดกับผูฟง และอาจจะ
ชวยจัดทําสปอตบริการชาวบานในงานบุญท่ีสําคัญๆ หรอืรวมรณรงครวมกัน
เพลงนํารายการอาจใชเพลงพ้ืนเมืองที่คณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนรวมกับ
ทางสถานีชวยกันผลิต 

 สัดสวนของรายการตางๆเหลาน้ีจะไมคงที่  ข้ึนอยูกับสถานการณและความสนใจของ
ผูฟงเปนหลัก แตเนื้อหาดังกลาวนี้อาจจะใชเปนกรอบเพ่ือพิจารณาในการจัดรายการวิทยุชุมชน 

ผูฟง   จะมีบทบาทสําคัญในการสะทอนขอมูลกลับมาที่สถานีฯ และเปนแหลงขอมูลที่
สําคัญ ขาวสารจากผูฟงเปนเรื่องที่ผูจัดรายการตองใหความสําคัญ  ซึ่งหากสามารถใหบริการใน
รายการได จะทําใหเห็นคุณคาและเกิดความนิยมในรายการอยางรวดเร็ว  การเชื่อมโยงปญหาของ
ผูฟงเขากับการแกไขปญหาของหนวยงานที่เกี่ยวของเปนหนาที่สําคัญประการหน่ึงของผูจัดรายการ
วิทยุชุมชน 

 
  ผูจัดรายการและอาสาสมคัร 
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 การจัดวิทยุชุมชนนั้น ผูจัดรายการอาจจะเปนเจาหนาท่ีของสถานี ซึ่งเปนไปตามท่ีคณะ
กรรมการบรหิารวิทยุชุมชนกําหนด  โดยอาจจะมีอาสาสมัครจากประชาชนผูฟงเขารวมรายการดวย 
หรืออาจจะเปนอาสาสมัครที่ผานการฝกอบรมดานรายการและอาสาเขามาทํารายการ รวมถึง
สื่อมวลชนทองถิ่น อาสาเขามาดําเนินรายการก็ได แตทั้งน้ีแนวเน้ือหารายการตองเปนไปตามท่ีคณะ
กรรมการบรหิารเปนผูกําหนด 

 อาสาสมัครนับวามีบทบาทสําคัญมากในการท่ีจะทําใหวิทยุชุมชนบรรลุเปาหมาย เพราะ
จะเปนผูใหการสนับสนุนทั้งในสวนของการผลิตรายการ การรายงานขาวทองถิ่น รวมไปถึงการ
ขยายเครือขายวิทยุชุมชนสูสื่อสาธารณะอ่ืน ๆ เชน หอกระจายขาว หรือเสียงตามสาย รวมถึงการ
ประเมินรายการและการสนับสนุนอ่ืน ๆ  

  
 
 

ลักษณะวิทยุชุมชน   6 ระดับ สรุปไดดังนี้  (จุมพล  รอดคําดี , 2542) 
 
ระดับแรก   ผูจัดรายการของ/ในสถานี  นําขอมูลที่สมาชิกชุมชนแจง มานําเสนอใน

ลักษณะการประกาศสาธารณะหรือการบริการชุมชน 
ระดับสอง  สถานียังคงเปนเจาของ ดูแลจัด การผลิต และการนําเสนอแตกําหนดกรอบ

และเปดโอกาสใหประชาชน มีสวนรวมในการกําหนดและ/หรือ การนําเสนอเน้ือหาในบางรายการ 
เชน การรายงานสภาพการจราจร 

ระดับสาม  ในประชาชนเขามามีสวนรวมในระดับ การเปนเจาของรายการ การบริหาร
รายการ การกําหนดเนื้อหาและวิธีการนําเสนอรายการ  โดยการทํางานในรูปคณะกรรมการ  สวน
สถานียังเปนของหนวยงานที่เปนเจาของ  บุคลากรสถานี ทําหนาท่ีดูแล  ใหคําปรึกษา ดานระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ และอํานวยความสะดวกในการผลิต และการออกอากาศ 

ระดับส่ี  สถานียังคงเปนหนวยงานรัฐ งบประมาณมาจากรัฐและการบริจาค แตตัวแทน
กลุมตางๆในชุมชนที่เปนอาสาสมัครเขามาบริหารสถานีและดําเนินการดานรายการ โดยมีเจาหนาท่ี
สถานี  คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ 
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ระดับหา  ประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน ยื่นขอคลื่นความถ่ีจากรัฐ  และลงทุนจัดต้ัง
สถานีวิทยุเปนของชุมชน มีการบริหารในรูปคณะกรรมการ ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและควบคุม
การบริหาร จางมืออาชีพทํางานในการจัดการสถานี การจัดและการผลิตรายการ สวนงานธุรการ มี
ทั้งท่ีเปนพนักงานและอาสาสมัคร 

ระดับหก   ประชาชนรวมตัวกันจัดต้ัง และย่ืนขอใบอนุญาตเปนเจาของคลื่นความถี่ 
เชนเดียวกับระดับหา แตการดําเนินงานของสถานี ต้ังแตระดับกรรมการไปจนถึงเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ลวนเปนอาสาสมัครทั้งสิ้น แตไดรับความชวยเหลือหรือรวมมือ ในการพัฒนาทักษะ
จากหนวยงานรัฐหรือหนวยงานวิชาการ 

 
แกนนําสื่อเพ่ือประชาสังคม สรุปเรื่องการตอบสนองของ วิทยุชุมชน โดยตัวแทนวิทยุ

ภาคประชาชน ดังน้ี 
 

1) เปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งชุมชน  พัฒนาประชาสังคม เปนทุนทางสังคม 
2) เปนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมอยางแทจริง 
3) เปนสื่อกลางและชองทางการพัฒนาและเผยแพร ปญญา ความภาคภูมิใจ ความพึงพอใจ 

ความตองการ 
4) เปนชองทางการพัฒนาสูแนวคิดใหม อนาคตใหม เปนจุดคานงัดตอกระแสหลักตางๆ 
5) เปนการบูรณาการสวนตางๆของชุมชน 
6) เปนการพัฒนาการอยางยั่งยืน เปนความเจริญรุงเรืองของประเทศ 

 
แนวคิดเรื่องวิทยุชุมชนนี ้  ผูวิจัยนํามาใชในการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชน

ในวิทยุชุมชน กรณีศึกษาวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี” โดยนํามาเปนแนวคิดในการต้ังคําถามเพ่ือนํามาวิเคราะหวา ความเปนมาของวิทยุชุมชน 
การบริหาร จัดการ การนําเสนอเนื้อหา การมีสวนรวม ของประชาชนโดยศึกษาวาแนวคิดวิทยุ
ชุมชนจะไดรับการยอมรบัจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาหรือไม คณะกรรมการและประชาชนที่เขามามี
สวนรวมในการจัดการ และมีแนวคิดเปนอยางไร มีการบริหารจัดการ นําเสนอเน้ือหาอยางไร 
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2.แนวคิดส่ือทางเลือก (Alternative/Multiplicity Paradigm) 

แมวาสื่อทางเลือก (Alternative/Multiplicity Paradigm) จะประกอบดวยแนวคิดอัน
หลากหลายจากนักคิดหลายทาน แต ทวาจุดเริ่มพ้ืนฐานของทุกแนวคิดในกระบวนทัศนก็คือ 

ก. สื่อทางเลือก ( Alternative/Multiplicity  Paradigm ) ไมเชื่อวามีสูตรสําเร็จเพียงสูตร
เดียวของการพัฒนา ที่จะใชไดผลในทุกสังคม กระบวนทัศนใหมนี้มีความเชื่อวา มีแนวคิดการ
พัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งสังคมแตละสังคมจะสรางสรรคข้ึนมา ไมวาจะเปนการตอบคําถามในเรื่อง 
เปาหมายของการพัฒนาวา “ สังคม/ชุมชน/หมูบานของจะพัฒนาสังคมเราใหเปนไปในแบบใด เพ่ือ
อะไร”  ก็จะถูกกําหนดมากจากสังคมแตละแหง  ซึ่งไมจําเปนตองเหมือนกัน กลาวคือกระบวนทัศน
ใหมนี้ไดลดกระบวนลักษณะ “ที่เปนสากล”   ( Universalistic  )  ของแนวคิดการพัฒนาใหนอยลง 
และเพ่ิมสัดสวนของลักษณะ “ที่เปนทองถิ่น” ( Localistic )  ใหมากข้ึน  ดังน้ันในขณะท่ีบางสังคม 
อาจจะถือเอาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเปาหาย บางสังคมอาจจะกําหนดเอาเศรษฐกิจเพียง
แคพอเพียง เปนเปาหมายก็ได 

ข. นอกเหนือจากเปาหมายและปรัชญาของการพัฒนาแลว แมแตวิธีการท่ีจะบรรลุ
เปาหมายก็จะมีลักษณะสูตรใครสูตรมัน  เชนเดียวกัน  จําเปนวาทุกสังคมจะตองใชบันไดข้ันตอน
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ Rostow เปนหนทางในการพัฒนาประเทศ เพราะแมวาในหลาย
สังคมอาจมีเปาหมายในการพัฒนาแบบเดียวกัน และยิ่งเปาหมายในการพัฒนาของแตละประเทศ
เปนคนละเปาหามายแลว เสนทางที่จะนําไปสูเปาหมายก็ยิ่งไมจําเปนตองเปนเสนทางเดียวกัน 

ค. นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในดานแนวคิดและแนวทางในดานปฏิบัติในการ
พัฒนาแลว การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ยังสงผลสะเทือนถึงแวดวงวิชาการท่ีเปนเสมือนท้ังกองหนา
และกองสงกําลังบํารุงของการพัฒนาในขณะท่ีนักพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ัง
ประชาชนกลุมตางๆกําลังแสวงหาแนวทางใหมๆของการพัฒนา นักวิชาการท่ีสนใจเร่ืองการพัฒนา
สังคมก็ไดเกาะติดศึกษาวิจัยปรากฏการณใหมๆท่ีเกิดข้ึน เชน  วิธีการพัฒนาแบบมีสวนรวมของ
ประชาชน  การพัฒนาแบบจากลางข้ึนบน  นักวิชาการท่ีสังกัดกระบวนทัศนใหมพบวา นอกจาก
เนื้อหาสาระทางวิชาการของการพัฒนาจะเปลี่ยนแปลงไปเปนแบบใหมแลว ( เชน เปลี่ยนจากเนน
ความทันสมัยกาวหนา มาเปน การยอนกลับไปสูรากเหงาภูมิปญญาด้ังเดิม)  แมแตเครื่องมือ
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การศึกษา คือวิธีวิทยาในการศึกษาก็จําเปนตองเปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้น การเนนการวิจัยเชิง
ปริมาณ ที่สอดคลองกับการวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การศึกษาการพัฒนาแนวใหม  ก็
เปลี่ยนมาเนนวิธีการเชิงคุณภาพ เชน การสังเกตอยางมีสวนรวม การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน  
การศึกษาบทบาทของศาสนา-ประเพณีในโครงการพัฒนาดวยวิธีการวิจัยดานมานุษยวิทยาเปนตน 

มีนักวิชาการหลายทานท่ีไดนําเสนอลักษณะสําคัญๆของกระบวนทัศนการพัฒนาแบบ
ใหม ตัวอยางเชน  

(I) J.Servaes (1996)  ไดสรุปลักษณะสําคัญๆ ของกระบวนทัศนใหมของการพัฒนาที่
เขาเรียกวา Multiciplicity Paradigm เอาไวดังน้ี  

1) เนื่องจากประเทศท้ังหลายในโลกนี้จําเปนตองพ่ึงพากัน ไมในทางใดก็ทางหน่ึง ดังน้ัน ทั้ง
ปจจัยภายในและภายนอกจึงนาจะเปนสาเหตุรวมกันในการอธิบายการดอยพัฒนาของ
ประเทศหน่ึงๆ 

2) การศึกษาเรื่องการพัฒนาจําเปนตองศึกษาการพัฒนาของประเทศหน่ึงๆ ในทามกลางปริบท
ของสังคมโลก ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางประเทศศูนยกลางกับประเทศรอบนอก 
หรือความสัมพันธของแตละประเทศ 

3) แนวทางการพัฒนาการศึกษานั้น ควรจะใหความสนใจกับ เนื้อหา ของการพัฒนาใหมากข้ึน 
แทนท่ีจะสนใจแต รูปแบบ สูตรสําเร็จของการพัฒนา 

4) ไมมีแบบจําลองสากลของการพัฒนา แตละสังคมตองพัฒนากลยุทธการพัฒนาสําหรับ
ตัวเองข้ึนมา 

2) E.Rogers (1996) ไดนําเสนอคุณลักษณะสําคัญๆ ของกระบวนทัศนใหมของการ
พัฒนาที่คอนขางคํานึงถึงมิติของการเมืองในความหมายของการจัดสรรและการกระจายอํานาจที่มา
จากแหลงตางๆ ของสังคม ดังน้ี 

1) ตองมีการกระจายขาวสารขอมูล และผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเสมอภาค
และยุติธรรม 

2) ประชาชนตองมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการพัฒนาตนเอง ทั้งในระดับการวางแผนและการ
ดําเนินการ 
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3) ดังน้ันการวางแผนการพัฒนาตองมีลักษณะการกระจายอํานาจ และตองเนนการนําเอา
ทรัพยากรทองถิ่นมาใชในกระบวนการพัฒนา 

4) ตองมีการประสานวัฒนธรรมประเพณี เขากับระบบสมัยใหม เพราะฉะนั้น ความทันสมัย 
ตองหมายถึงการผนวกประสานทั้งความคิดใหมและเกาเขาดวยกัน โดยในแตละทองท่ีก็จะมี
ความแตกตางกันออกไป  

เพ่ือใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจนระหวางกระบวนทัศนกระแสหลักกับกระบวนทัศน
ที่เปนทางเลือกใหม เกณฑตางๆ ในตารางดังตอไปนี้ จะแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน
ระหวางกระบวนทัศนทั้งสอง 

Dominant Paradigm Alternative Paradigm ปจจัยสนับสนนุกระบวนทัศนใหม 
1.ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

1.การกระจายความเจริญ
อยางยุติธรรม 

1.อัตราการเจริญเติบโตท่ีเร่ิมชะลอตัว
จาก 1950 / 1960 
2.แนวคิดเร่ืองการไหลจากความเจริญ
จากบนลงลางไมเกิดขึ้นจริง 

2.การเนนการใช
เทคโนโลยีท่ีลงทุนสูง 

1.ใหความสนใจกับคุณภาพ
ชีวิต 
2.การประสานของใหมของ
เกาเขาดวยกัน 
3.เนนการใชเทคโนโลยี
ระดับกลางและเทคโนโลยีท่ี
ใชแรงงานคน (แกปญหาการ
วางงาน) 

1.ปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศท่ี
พัฒนาแลว 
2.ขีดจํากัดความเจริญเติบโต 
3.เกิดวิกฤติการณดานพลังงานในป 
1973 

3.การวางแผนจาก
สวนกลาง 

1.การพึ่งตนเอง 
2.การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการวางแผน
และดําเนินงานพัฒนาแบบ
กระจายอํานาจ 

1.ความสําเร็จของประเทศจีนในเร่ือง
การวาแผนแบบกระจายอํานาจและ
การมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนา 

4.ถือวาปจจัยภายในสังคม
เปนสาเหตุในการดอย

1.ท้ังปจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกเปนสาเหตุรวมของ

1.การรวมตัวของประเทศคาน้ํามันท่ี
เพิ่มอํานาจมากข้ึนในสังคมโลก 
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พัฒนา การดอยพัฒนา (1973-74) 
2.อํานาจของโลกท่ีสามเพิ่มมากข้ึน
ในเวทีโลกเชน สหประชาชาติ 
3.การวิจารณDominant Paradigm 
อยางรุนแรงของกระบวนทัศน
Dependency 

 
3) Marc Nerfin (1977)นําเสนอคุณลักษณะท่ีสําคัญๆ ของกระบวนทัศนใหมที่เขาเรียกวา 

Another Development  ไวดังนี้ 
(1)      Need-oriented เปนการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนหลัก 

ความตองการน้ี รวมทั้งความตองการทางดานวัตถุและนอกเหนือจากวัตถุ (เชน 
ความอบอุนในครอบครัว) โดยถอืวา นอกเหนือจากปจจัยที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตแลว คนเรายังมีความตองการความเปนมนุษยที่ตองการแสดงออก 
ตองการความคิดริเริ่มสรางสรรค ตองการความเสมอภาค ตองการศักดิ์ศรี และ
เปนผูกําหนดชะตากรรมของตนเอง  

(2)  Endogenous เปนการพัฒนาที่เกิดจากแกนกลางของแตละสังคม เกิดจาก
เอกลักษณ คานิยมและวิสัยทัศนของสังคมน้ันๆ มิใชเปนการพัฒนาที่นําเขามา
จากสังคมอ่ืน 

(3) Self-Reliance เปนการพัฒนาที่พ่ึงความแข็งแกรง และอาศัยทรัพยากร ไมวาจะ
เปนวัตถุ แรงงานบุคคล รวมทั้งภูมิปญญา-วัฒนธรรมของสังคมน้ันๆ คําวา การ
พ่ึงพากันนี้ แปลวา การพ่ึงพาแบบสวนรวม ที่ภาษาไทยเรียกวา พ่ึงพาอาศัยกัน 
ซึ่งเทากับเปนการพ่ึงพาอาศัยกันดวย ในทางปฏิบัติชุมชนแตละแหงสามารถจะ
สรางระบบการพ่ึงพาอาศัยกับระดับชาติและระดับโลก แตทวาตองมีรากฐาน
ปกหลักอยูทีท่องถิ่นของตนเอง 

(4) Ecologically sound เปนการพัฒนาท่ีใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีเหตุผล อยาง
คํานึงถึงศักยภาพของชุมชนที่จะจัดการกับการพัฒนานั้น รวมทั้งตองคํานึงถึงการ
ใชทรัพยากรอยางยั่งยืนยาวนานถึงคนรุนตอไปดวย เปดโอกาสใหทุกคนมี
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โอกาสเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน การพัฒนาหรือการนําเทคโนโลยีมาใช
ตองดําเนินการอยางระมัดระวัง ใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพสังคมและระดับ
สภาพวัฒนธรรมของทองถิ่น 

(5) Based on  Structural Transformations เปาหมายการพัฒนาตองเนนการพัฒนา ที่
ครอบคลุมมิติทุกดานของสังคม ไมวาจะเปนเรื่องความสัมพันธ ทางดานสังคม 
กิจกรรมเศรษฐกิจ การแบงพ้ืนที่ใชสอยของสังคม รวมทั้งโครงสรางอํานาจ  โดย
จัดระบบใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการพัฒนา เขามามีสวนรวมจากการ
ตัดสินใจ และสามารถดําเนินการบริหารจัดการไดดวยตนเอง ตัวอยางเชน 
แนวคิดเรื่องการใหชุมชนจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติดวยตนเอง เปนตน  

 
(i) คํานิยามใหมและบทบาทใหมของการสื่อสารในการพัฒนาทัศนะใหม  
ในชวงเวลาแหงยุคสมัยของการแสวงหาคํานิยามใหมและบทบาทใหมๆ ของการส่ือสาร

พัฒนานี้ มีนักวิชาการมากมายหลายทานท่ีไดนําเสนอความหมายใหมและบทบาทใหม ดังกลาว ใน
ที่นี้จะยกตัวอยางขอเสนอแนะของนักวิชาการดานส่ือสารสัก 5 ทาน คือ  

ก.  Song Hal + Roger 
ข.  D. McQuail 
ค.  Somavia 
ง.  F.J. Berrgan 

 
ก. ทัศนะของ  Singhal + Rogers (1989) ไดกลาวอยางชัดเจนวา การกําหนดบทบาทของ

การส่ือสารในการพัฒนาน้ันจะเปนอยางไร ยอมข้ึนอยูกับคํานิยามของการพัฒนา นั้นเอง ดังน้ันเมื่อ
เราไดเห็นการเปลี่ยนแปลงคํานิยามของการพัฒนาท่ีอยูใน Dominant Paradigm ที่เนนเรื่องปริมาณ
ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มาเปนเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือการแบงสรรความ
เจริญอยางยุติธรรม ใน Alternative Paradigm บทบาทของการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาก็จําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนไปตามดวย จากการส่ือสารแบบเดิมที่มีลักษณะจากบนสูลาง เปนการสื่อสารทางเดียว 
และถูกวางแผนมาจากสวนกลางมาเปนการสื่อสารแบบลางข้ึนบน หรือการส่ือสารในแนวระนาบ
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เปนการสื่อสารสองทาง และเปนการสื่อสารท่ีเปนการวางแผนมาจากทองถิ่น เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของคนในชุมชน 

ข. ทัศนะของ D.McQuail (1983) ไดประมวลคุณลักษณะสําคัญๆ ของการส่ือสารท่ีจะมา
มีบทบาทสําคัญของการพัฒนาแนวใหม เชน 

- มีลักษณะหลากหลาย (Multiciplicity) 
- มีการส่ือสารขนาดเล็ก (Smallness of Scale) 
- สรางและอยูในทองถิ่นเอง (Locality) 
- ไมมีลักษณะแข็งตัว ยืดหยุนได ไมเปนสถาบัน (Deinstitutionalization) 
- มีการแลกเปลี่ยนบทบาทระหวางผูสงสาร-ผูรับสาร (Interchange of Sender-receiver 

roles) 
-เนนการสื่อสารแนวนอนในทุกระดับของสังคม( Horizontality of communication) 
 
เปนที่นาสังเกตวา แมวาคํานิยาม เปาหมาย ปรัชญาและวิธีการของการพัฒนาในกระบวน

ทัศนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีผลทําใหบทบาทของการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาจําเปนตอง
เปลี่ยนไปดวย อยางไรก็ตาม ในกระบวนทัศนใหมนี้  ก็มิไดปฏเิสธความสําคัญและบทบาทของการ
สื่อสารท่ีมีตอการพัฒนา หากทวาอาจจะตองเปน การส่ือสารอีกแบบหนึ่งที่ไมเหมือนเดิม และการ
สื่อสารแบบน้ีอาจจะถูกกําหนดใหมีบทบาทใหมที่ตางไปจากเดิมอีกดวย  

ค. ทัศนะของ Somavia ตอคําถามท่ีวา การส่ือสารอีกแบบหนึ่งท่ีไมเหมือนเดิมนั้น ควร
จะมีลักษณะเปนอยางไร เราอาจจะตองเริ่มตนต้ังแตการปรับเปลี่ยนคํานิยามของการส่ือสารเสียใหม
เลย ดังเชน Somavia ไดประมวลคํานิยามใหมของ การส่ือสารอีกแบบหนึ่ง เอาไวดังน้ี  

1.   การส่ือสารเปนความตองการอยางหน่ึงของมนุษย ( Communication is a human 
need ) ในขณะที่สังคมมีความตองการในดานตางๆ เชน สุขภาพ อาหาร ที่อยู
อาศัย การศึกษา งาน ฯลฯ จําเปนตองตระหนักวา การส่ือสาร ก็เปนความตองการ
จําเปนที่จะขาดเสียมิไดของบุคคลและสังคมเชนกันและประชาชนจะไดรับการ
ตอบสนองความตองการน้ี สิทธิที่จะไดรับและไดสงขาวสารขอมูล จึงเปนสิทธิ
พ้ืนฐานประการหนึ่งของมนุษยทุกคน  
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2.  การส่ือสารเปนสิทธิอยางหน่ึงของชุมชน ( Communication is a delegated right ) 
สังคม / ชุมชนแตละแหงตองมีสิทธิในการจัดการระบบและงานดานการส่ือสาร
ภายในชุมชนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ 
ประวัติศาสตรของชุมชน และเน่ืองจากชุมชนแตละแหงตางมีวัฒนธรรมท่ี
แตกตางกัน แตไมวาจะเปนการสื่อสารท่ีถูกจัดการดวยรูปแบบใดก็ตาม  
จุดเนนที่สําคัญท่ีสุดก็คือ การมีสวนรวม (Participation) ในโอกาสท่ีจะเขาถึง การ
สื่อสารของชุมชน  

3. การส่ือสารเปนโฉมหนาหนึ่งของกระบวนการศึกษา( Communication is a facet 
of education process) ความรับผิดชอบทางสังคมของส่ือที่มีตอดานการศึกษานั้น
มีขอบเขตกวางขวาง อันที่จริงหลังจากท่ีประชาชนศึกษาจบจากระบบโรงเรียน
แลว สื่อมวลชนก็ดูเหมือนจะเปนสถาบันที่สําคัญท่ีสุดที่ทําหนาท่ีทั้งใหการศึกษา
และอบรมบมเพาะประชาชน ประชาชนอาจจะไดรับหรือถกูปกปดขาวสารจาก
สื่อ นอกจากนั้นสื่อยังทําหนาท่ีตีความ โนมนาว ชี้แนะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่ง
ถือเปนอีกรูปแบบหน่ึงของการศึกษาเทาน้ัน  

4. งานการส่ือสารตองเกี่ยวของกับสิทธิและหนาท่ีที่พึงปฏิบัติ(Communication 
Task involves rights and obligations) เน่ืองจากสื่อมีสิทธิในการใหบริการดาน
ขาวสารตางๆ ทางสังคม แตเนื่องจากการมีสิทธินั้นจะตองควบคูกับการทําหนาท่ี
รับผิดชอบอยูเสมอ ดังนั้นการปฏิบติังานของสื่อจึงตองอยูภายใตขอบเขตความ
รับผิดชอบของกฎหมายและกฎเกณฑของสังคม  

 
 
 
ง. ทัศนะของ F.J. Berrigan  
สําหรับคําถามท่ีวา ในการดําเนินการพัฒนาแนวคิดของ Alternative Paradigm ที่

เนนหนักการมีสวนรวมของประชาชนน้ัน การสื่อสารจะเขามามีบทบาทในการพัฒนาดังกลาวได
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อยางไร Berrigan F.J. ไดใหตัวอยางบทบาทของการส่ือสารในการพัฒนาชุมชนเอาไวเปนรูปธรรม
ดังน้ี 

1) หากเริ่มตนจากขอเท็จจริงท่ีวา ในปจจุบันนี้ การดําเนินงานการพัฒนาของประเทศโลกที่
สามสวนใหญยังอยูในรปูแบบของการวางแผนจากสวนกลาง ในกรณีเชนนั้น บทบาทของ
การส่ือสารจะเขามาใชในสถานการณดังกลาวก็คือ การส่ือสารจะตองเลนบทบาทเปน
ชองทางถายทอดขอมูลขาวสารท้ังหมดใหประชาชนไดรับรูการวางแผนงานของรัฐ ทั้งน้ี
เพ่ือประชาชนจะไดมีโอกาสสํารวจทางเลือกแบบตางๆ ทีจ่ะมีโทษนอยที่สุดและมี
ประโยชนมากท่ีสุดแกประชาชนจากทัศนะของประชาชนเอง (แทนการตัดสินใจเลือกที่คิด
วามีประโยชนตอประชาชนจากทัศนะของราชการ) กรณีตัวอยางรูปธรรมก็คือ การทํา
ประชาพิจารณ เมื่อเวลาจะมีการกอสรางโครงการขนาดใหญ เชน เข่ือน วางทอแกส สราง
โรงงานไฟฟานิวเคลียร  

2) และเพ่ือเปนการคานอํานาจใหเกิดความสมดุลระหวางสวนท่ีอยูขางบนและสวนท่ีอยู
ขางลาง การส่ือสารสามารถจะเลนบทบาทเปนตัวสรางรอยเชื่อมตอของการส่ือสารใน
แนวนอน เชน การติดตอส่ือสารระหวางชุมชนหนึ่งกับอีกชุมชนหนึ่ง ตัวอยางเชน ในกรณีที่
ชาวบานในหมูบานหน่ึงไดรับมลพิษจากโรงงานไฟฟานิวเคลียร หรือหากจะมีการยายหรือ
การสรางโรงงานประเภทดังกลาวในอีกหมูบานหน่ึง จําเปนตองมีการใหขาวสารลวงหนา
กับหมูบานใหมวาจะเกิดอะไรข้ึนเพ่ือเพ่ิมขอมูลขาวสารในการตัดสินใจอยางดีที่สุด  

3) ในกระบวนการพัฒนาที่ยังคงลักษณะแบบบนลงลางอยู ผลลัพธที่เกิดข้ึนอยูบอยครั้งจากการ
กระบวนการพัฒนา นั่นคือ การพัฒนานั้นไมไดตรงกับความตองการของประชาชน หรือ
การพัฒนาที่ใหผลประโยชนแกคนกลุมหน่ึงอาจจะสรางความเดือดรอนใหกับคนอีกกลุม
หน่ึง เชน การสงเสริมการเลี้ยงกุงอาจจะสรางความเดือดรอนใหกับชาวนาขาว เปนตน 
ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีวิถีทางแหงการสื่อสาร ที่จะเปดรับฟงเสียงสะทอนของประชาชนกลุม
ตางๆ  

4) ในขณะที่การวางแผนพัฒนาและการดําเนินงานท่ีเกิดจากดานบนนั้น อาจจะเปนทางเลือกท่ี
จํากัดหรือเปนวิธีการท่ีไมเหมาะสมกับชุมชนบางแหง ตัวอยางเชน วิธีการทําธนาคารขาว 
โดยใหชาวบานนําเอาเงินมาสมัครเปนคาสมาชิกนั้น การใชเงินอาจจะเปนเพียงวิธีการหน่ึง
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เทาน้ันที่ใหชาวบานเขามามีสวนรวม แตอาจจะใชไมไดผลกับหมูบานที่ชาวบานหาเงินได
ยาก ดังน้ัน การส่ือสารจะชวยทําหนาท่ีเปนตลาดเสรีทางความคิดเห็น ในการเปดรับฟง
ทัศนะ ทางเลือก ขอคิดเห็นใหมๆ จากชุมชน 

5) มักมีปญหาอยูเสมอในกระบวนการพัฒนาแบบท่ีวางแผนจากสวนกลางวา บรรดาความ
ชวยเหลือหรอืวิธีการแกไขน้ันเปนไปอยางลาชาไมทันการณ เชน การสงความชวยเหลือเพ่ือ
แกไขโรคพืชระบาดไปยังหมูบานตางๆ ที่มักจะลาชาจนเสียหายไปหมดแลว ดังน้ันหนาท่ี
บทบาทอีกประการหนึ่งของการส่ือสาร จึงเปนกลไกในการเรงกระบวนการพบปะแสดง
ความคิดเห็น การรับฟงขอเสนอแนะและกระบวนการตัดสินใจ (Speeding up) 

6) และสําหรับในกรณีที่มีความเปนไปไดที่จะสรางรูปแบบการพัฒนาแนวใหมแบบให
ชาวบานมีสวนรวมอยางเต็มที่ รูปแบบการสื่อสารแบบใหมที่สอดรับกับวิธีการดําเนินงาน
พัฒนาแบบจากลางข้ึนบนก็จะสามารถมีบทบาทหนาท่ีไดอยางหลากหลาย เชน 

• การส่ือสารจะชวยรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน (Gathering 
people’s opinions) วา ปญหาใหญๆ ของเขต ชุมชน หมูบานที่ตองการ
พัฒนาคืออะไร ปญหาอะไรมีความสําคัญมากท่ีสุด และมีแหลงทรัพยากร
อะไรบางที่สามารถจะนํามาใชแกปญหาได  

• การส่ือสารจะเปนสื่อกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนทัศนะทั้งตอเรื่องปญหา 
ลําดับความสําคัญและวิธีการแกไขปญหาระหวางสมาชิกภายในชุมชน
เดียวกัน ระหวางชุมชน หรือระหวางหมูบานกับหนวยงานรัฐ  

• การส่ือสารจะเปนชองวางทางที่หนวยงานรัฐจะใหขอมูลเพ่ิมเติม หรือไข
ขอของใจตางๆ ใหแกประชาชน  

• ในกรณีที่มีการนําเสนอแผนงานใหมๆ ในการพัฒนา ไมวาจะมาจากกลุม
ชาวบาน หรือองคกรรัฐ การส่ือสารจะชวยจัดเวทีใหแผนงานน้ันไดรับ
การวิเคราะหอภิปรายจากชุมชนอ่ืนๆ นี้จะกลายเปนกระบวนการท่ีชวย
พัฒนาปรับปรุงแผนงานตางๆ ใหดียิ่งข้ึน 

หากกลาวโดยสรุป บทบาทของการส่ือสารใน Alternative Paradigm นี้ จะมีลักษณะท่ี
หลากหลายและมีขอบเขตที่กวางขวางเปนอยางมาก เชน ในกรณีของขอบเขตของการส่ือสารก็จะ
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ขยายจากการใชสื่อมวลชนเพียงอยางเดียว ออกไปถึงการส่ือสารในทุกระดับ ไมวาจะเปนการ
สื่อสารระหวางบุคคล สื่อประเพณี สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล สื่อทุกประเภทท่ีกลาวมานี้จะถูก
นํามาใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการดานการส่ือสารของชุมชน ในแงเปาหมายของการใช
การส่ือสารก็มีหลากหลายเชนกัน จากแตเดิมที่การส่ือสารเพ่ือการพัฒนานั้นมุงแตเพียงแตจะ
ถายทอดและโนมนาวประชาชนผูรับสารใหเห็นคลอยและปฏบิัติตามความตองการของรัฐ การ
สื่อสารแบบใหมอาจจะมีเปาหมายต้ังแตเพ่ิมอํานาจใหแกประชาชน (Empower) ในการท่ีจะคิดอยาง
เปนอิสระ ตัดสินใจและดําเนินงานพัฒนาไดอยางเปนอิสระ นอกจากน้ันการสื่อสารยังจะชวย
สงเสริมความเสมอภาคในชุมชน การส่ือสารเปนยาดําท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาแบบกระจาย
อํานาจ (decentralization) และเปนตัวประสานแนวคิดตางๆ ทั้งแบบเกาและแบบใหมที่จะนํามาใช
ในงานพัฒนาบทบาทของการสื่อสารแนวใหมก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยแทนท่ีจะเปนพาหะ
ในการนําแนวคิดใหมๆ จากขางนอกเขาไปไลและแทนที่แนวคิดเกาของชุมชน  การส่ือสารไมวาจะ
เปนสื่อประเภทใดก็จะแสดงบทบาทเปน “ผูอํานวยความสะดวก” ดานขาวสารทุกประเภทจากทุก
แหลงขาวใหแกชุมชน” (Facilitator role)  
 

แนวคิดเรื่องสื่อทางเลือกนี้ ผูวิจัยนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา เพ่ือวิเคราะหวากลุม
ตัวอยาง ไดใหความสําคัญกับประเด็นของส่ือทางเลือกอยางไร และ นําแนวคิดเหลาน้ีมาปรับใชใน
วิทยุชุมชนหรือไม อยางไร 
 
3. แนวคิดเรื่อง การส่ือสารแบบมีสวนรวม ( Participatory Communication )  

 
ในการศึกษาวิจัยนี้ผูวิจัยยึดหลักการติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวมขององคกรศึกษา

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ( UNESCO ) เนนเกี่ยวกับการเขาถึง 
การมีสวนรวมและการจัดการตนเอง 

เมื่อ ป 1977 เทเรซา คลิฟฟอรด ( Theresa Clifford) ไดเสนอรายงานการดําเนินงานวิทยุ
ชุมชนในนามสมาพันธนักวิทยุชุมชนแหงชาติสหรัฐอเมริกาแกที่ประชุมใหญองคการยูเนสโก  ( 
UNESCO ) ที่กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย ในขณะนั้นวา  
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…ในขณะที่สถานีวิทยุชุมชนไดเพ่ิมจํานวนข้ึนอยูเรื่อยๆวิทยุชุมชนไดแสดงบทบาทท่ี
สําคัญยิ่งในดานการใหบริการตอบสนองแกชุมชนถึงความจําเปนตางๆ ตลอดจนผลประโยชนของ
ผูฟงที่อยูบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมอยางแทจริง ไมวาคนกลุมนั้นจะเปนกลุมใหญหรือวาคน
กลุมเล็ก ทุกคนตางก็ทํางานเพ่ือจุดมุงหมายของสถานีวิทยุชุมชนรวมกัน  และที่ประชุมในครั้งน้ัน 
องคการยูเนสโกไดสรุปวา การใชวิทยุเพ่ือชุมชนเปนสวนใหญที่อยูในกระบวนการส่ือสารแบบมี
สวนรวม (Participatory Communication ) ซึ่งการส่ือสารในแนวนี้ไดเนนหลักการท่ีสําคัญ 3 
ประการ (จุมพล  รอดคําดี,2542:22-24) คือ 

1. การเขาถึงส่ือ (Access ) หมายถึงการเขาถึงส่ือท่ีไดใหบริการแกชุมชน สือ่ยอมเปด
โอกาสใหประชาชนเลือกรายการหรอืเขาไปจัดทําในส่ิงท่ีเปนประโยชนแก
ตนเองไดตราบเทาท่ีไมขัดกับกฎหมายนอกจากนี้ยังเปนชองทาง ที่จะทําให
ประชาชนมโีอกาสแสดงความคิดเห็นตอรายการหรือแสดงความตองการ
เปลี่ยนแปลงได  แมคณะผูผลิตรายการ หรือ ผูควบคุมการทํางานส่ือนั้น ก็
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

2. การมีสวนรวม (Participation )  หมายถึง การมีสวนรวมในทุกระดับในระบบการ
สื่อสาร ไมวาจะเปนเรื่องราวการวางแผนการส่ือสารภายในชุมชน ต้ังแตเริ่มคิด
ไปจนกระทั้งการผลิตรายการ การจัดการ  การใชสื่อในชุมชนตางๆ  ประชาชน
ในชุมชนจะตองมีสวนรวมหรือมีโอกาสเขารวมไดทุกข้ันตอน 

3. การจัดการดวยตนเอง (Self-management)   การมีสวนรวมท่ีมีความสําคัญย่ิงกวาสิ่ง
ใด  ก็คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยตนเองตามวิถีทางกระบวนการ
ประชาธิปไตย และการตัดสินใจนั้น  ประชาชนในชุมชนมีอํานาจตัดสินใจ ต้ังแต
เริ่มคิด วางแผน ไปจนกระทั่งการกําหนดนโยบายการบริหารและการลงมือผลิต
สื่อดวยตนเอง 

อยางไรก็ตาม ยูเนสโก ยอมรับวา การจัดการดวยตนเองจะตองกระทําอยางคอยเปนคอย
ไป ในขณะที่ การเขาถึงสื่อ และการมีสวนรวมในการส่ือสาร มีความเปนไปไดมาก และสามารถทํา
ไดงายกวา 
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ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยใชเกณฑการมีสวนรวมของยูเนสโกเปนกรอบการวิเคราะห
การมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชมุชน 3 ระดบั คือ 

1. การเขาถึงส่ือ ( Accessibility ) 
2. การมีสวนรวมในส่ือ ( Participation) 
3. การบริหารจัดการสื่อดวยตนเอง (Self  management ) 

 
4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทิวาพร  แสนเมืองชิน (2543 ) ศึกษาเรื่องการส่ือสารแบบมีสวนรวมของประชาชนโดย
ผานรายการวิทยุชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีการวิจัย
ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีสวน
รวมในการทํางาน และนําเสนอขอมูลดวยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห 

ผลการศึกษาวิจัยนี้ พบวาแนวคิดของรายการวิทยุชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา เกิดจากนโยบายกรมประชาสัมพันธ ที่ใหสถานีวิทยุในทองถิ่น
ดําเนินโครงการนํารองรายการวิทยุชุมชน เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐคือรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และนโยบายรฐับาลในสวนของโครงสรางการดําเนินงาน  มี
คณะกรรมการวิทยุชุมชน 2 ชุด เปนผูรับผิดชอบ โดยการกระตุนและสนับสนุนของเจาหนาท่ีสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา  จาการศึกษานี้พบวาการมีคณะกรรมการ 2 
ชุดมีปญหาในการทํางานอยางมาก  การมีคณะกรรมการวิทยุชมุชนเพียงชุดเดียวนาจะดีกวา และมา
จากการสรรหาของประชาชนโดยตรงเพ่ือความอิสระและการยอมรับของประชาชนอยางแทจริง 
การดําเนินงานวิทยุชุมชนพบวา ประชาชนเขาถึงส่ือในลักษณะติดตามรับฟงดวยเห็นประโยชนของ
รายการตอการดําเนินชีวิต การแจงขาวสาร  การแสดงความคิดเห็นและรองทุกข ประชาชนไดเขา
ไปมีสวนรวมในการผลิตรายการและวางแผน สวนการบริหารจัดการในการดําเนินงานวิทยุชุมชน
ดวยตนเองยังไมสามารถทําได 

วีระวรรณ   ยังกิจการ ( 2545 ) ศึกษาการมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบ เนื้อหา ปจจัย
เชิงโครงสรางในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพ่ือชุมชนของสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทยจังหวัดนาน  รวมท้ังศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนจังหวัดนานเพ่ือ 
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คนหาความตองการรวมกันในการกําหนดรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการดําเนินรายการวิทยุชุมชนโดย
ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณเจาะลึก ศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไมมีสวนรวมและการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม3ชุมชนในจังหวัดนาน 

ผลการศึกษา  พบวารูปแบบรายการ เปนรูปแบบนิตยสารทางอากาศ และรูปแบบรายการ
สัญจร เนื้อหารายการเนนการใหขอมูลขาวสารทองถิ่น ใหความรูดานการเกษตร การประกอบอาชีพ 
สุขภาพ สิ่งแวดลอม การศึกษา วัฒนธรรมทองถิ่น กฎหมาย เศรษฐกิจ ปจจัยเชิงโครงสรางในการ
กําหนดรูปแบบและเนื้อหา แบงออกเปน 2 ปจจัย คือ 1. ) ปจจัยภายในสถานี คือ นโยบายของกรม
ประชาสัมพันธ  งบประมาณ และบุคคลกรของสถานี     2.) ปจจัยภายนอกสถานี  คือ ภูมิประเทศ 
ประชากร วัฒนธรรม อาชีพ  ศาสนา เศรษฐกิจ ความสัมพันธทางสังคม วิถีชีวิต  การรวมกลุม 

ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยการโทรศัพท สงจดหมาย บอกผานผูดําเนินรายการเขามา
ในรายการ และสวนผลิตรายการเขามามีสวนรวมทุกข้ันตอนต้ังแตการกําหนดประเด็นเนื้อหา
ประจําวัน จนถึงการผลิตรายการออกอากาศ การกําหนดนโยบายบริหารน้ัน คณะกรรมการเปนผู
กําหนดใหสมาชิกดําเนินรายการภายใตกรอบของคณะกรรมการบริหารชมรมท่ีต้ังไว   รูปแบบ
เนื้อหาตอบสนองความตองการแลวและประชาชนเขามามีสวนรวมในการตั้งคณะกรรมการ หา
งบประมาณ หาสถานท่ีต้ัง  

จิระวรรณ  ตันกุรานันท ( 2542) ศึกษาการมีสวนรวมและบทบาทผูนําชุมชนชาวไทย
ภูเขาในการจัดการวิทยุชุมชนจังหวัดแมฮองสอน  โดยศึกษาวจัิยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร 
สัมภาษณเจาะลึกและเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม โดยเลือกศึกษาทั้งวิทยุของกรมประชาสัมพันธ
และองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) 

ผลการศึกษาพบวา ผูนําชุมชน มีความสนใจเขารวมการจัดทําวิทยุชุมชนแมนจะไมเขาใจ
รายละเอียดของการดําเนินการที่ชัดเจน โดยมีแนวคิดจะเขารวมทุกข้ันตอนโดยผลการวิจัยในสวนท่ี
เปนปญหาอุปสรรคในการเปนวิทยุชุมชนในเขตพ้ืนที่การศึกษามีดังน้ี 

- ปญหาทางเทคนิค คือ คลื่นวิทยุยังกระจายไปไมถึงกลุมเปาหมาย 
- ปญหาดานการบริหารจัดการ ในกรณีของอสมท. จะไมมีการต้ังคณะกรรมการข้ึนมา

เพ่ือดําเนินงาน เพราะฉะน้ัน การดําเนินงานจึงเปนแบบท่ีเคยทํามา ในสวนของกรม
ประชาสัมพันธมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารวิทยุ แตสวนใหญเปนขาราชการ มี
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ตัวแทนประชาชนเขามาเปนอาสาสมัครรวมงานเพียง 2-3 คน และ อาสาสมัครเหลาน้ี
ก็ขาดความสนใจซึ่งอาจจะเนื่องมาจากไมมีคาตอบแทน หรือไมเห็นประโยชนจาก
วิทยุอยางชัดเจน 

- ปญหาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมในฐานะผูฟงนั้น จะไมคอยมี
feedback กลับมา เนื่องจากขาดชองทาง (เชน โทรศัพทใชงานไมสะดวก) หรือ
ชาวบานไมกลาแสดงความคิดเห็นเนื่องจากพูดภาษาไทยไมชัดเจน  มีกลุมผูฟงสวน
นอยมากท่ีเขามามีบทบาทเอาการเอางานในวิทยุ แตสวนใหญเนื่องมาจากมูลเหตุจูงใจ
ในเรื่องผลประโยชนสวนตัว(เชน กําลังจะลงสมัครรับเลือกต้ัง)   สําหรับการมีสวน
รวมในฐานะผูผลิตน้ัน   ในกรณีของ  อสมท. ไดใหชาวบานเขามาเปน “นักจัดรายการ
ทองถิ่น” ( Local D.J ) และพบวาผูฟงใหความสนใจมาก แตทวากระบวนการคัดเลือก
เนื้อหายังอยูในอํานาจของเจาหนาท่ีของสถานีอยู 

- ปญหาเรื่องปฏิกิริยาปอนกลับ( feedback) จากฝายประชาชนผูฟง เนื่องจาก
สภาพแวดลอมของ จ.แมฮองสอนมีความยากลําบากในการเดินทาง บรรดาโครงสราง
พ้ืนฐานเชนถนนหนทาง โทรศัพทยังไมมีหรือมีแตนอย หรือแมจะโทรเขามาแลว ก็ยัง
กริ่งเกรงเรื่องพูดภาษาไทยไมชัด  กลาวคือ มีปญหาเรื่องการเขาถึง( Accessibility) ทั้ง
ดานเทคนิคและดานวัฒนธรรม ทําใหชาวบานขาดชองทางท่ีจะให feedbackแกทาง
สถานี 

จากปญหาอุปสรรคหลายดานที่เกิดข้ึนทําใหผลงานที่เกิดข้ึนจากการใชวิทยชุุมชนไมเขา
เปาท่ีต้ังไว กลาวคือ กลุมชาวเขาซึ่งเปนกลุมผูฟงเปาหมายก็เขาไมถึงรายการ  สวนกลุมคนในเมืองที่
เปดรับฟงไดก็ไมฟง  เนื่องจากรายการท่ีจัดไมไดสะทอนหรือตอบสนองความตองการของผูฟงกลุม
คนในเมือง และทายที่สุดก็คือ บทบาทหนาท่ีของ”วิทยุชุมชน” ที่ต้ังใจไวก็ไมสามารถสราง
ผลกระทบใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวบานและชุมชน  

อรวรรณ  ปลันธนโอวาท ( 2544) ศึกษา การส่ือสาร  การมีสวนรวม และความพึงพอใจ
ของประชาชนในวิทยุชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดระยอง  โดยวิจัยจากเอกสารและการ
วิจัยเชิงสํารวจโดยการสัมภาษณเจาะลึกและการสัมภาษณกลุม การวิจัยไดเก็บขอมูลภาคสนามเปน 
2 ระยะในทั้ง 2 จังหวัด ผลการศึกษา พบวาการส่ือสาร การมีสวนรวม และความพึงพอใจของ
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ประชาชนตอวิทยุชุมชนยังสามารถพัฒนาไปไดอีกมาก  การสื่อสารของประชาชนจากระดับลางสู
บน คือ ผูบริหารประเทศยังติดขัดดวยกฎหมายและแผนแมบทที่สนับสนุนและรองรับการมีสวน
รวมของประชาชนยังไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 39,40,41 และความพึงพอใจ
ของประชาชนตอวิทยุชุมชนยังไมอยูในระดับที่จะประเมินไดวาเปนความสําเร็จแทจริง 

ชาวบานท่ีวิทยุชุมชนมุงไปใหถึงยังไมรับฟงวิทยุชุมชน   การพัฒนาวิทยุชุมชนตองเนน
เนื้อหาของภูมิปญญา ตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมทองถิน่ ความสําคัญของเครือขาย  การเนน
ย้ําการเชื่อมโยงของการพ่ึงตนเอง  การพึงพากันของสังคม ชุมชนเขมแข็งของประชาสังคมซ่ึงเปน
จุดหมายที่วิทยุชุมชนในแตละจังหวัดพยายามกาวไปใหถึงแมตองใชเวลาและความต้ังใจจริงสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา 

นายสุรินทร แปลงประสพโชค ซึง่เปนขาราชการของกรมประชาสัมพันธ ตําแหนง
หัวหนาศูนยผลิตรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย โดยทําการศึกษาเมื่อครั้งเปนนิสิต
ในระดับมหาบัณฑิตของภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(2533 – 2534) การวิจัยในครั้งน้ัน ทําโดยการทดลองจัดวิทยุกระจายเสียงชุมชนสาํหรับชุมชน
ชนบทในเขตชานเมืองจังหวัดจันทบุรี โดยมีแนวคิดวิธีการวิจัยและผลการวิจัยดังตอไปน้ี 

 วิทยุกระจายเสียงชุมชน เปนการจัดการกระจายเสียงของวิทยุทองถิ่นที่มีกลุมเปาหมาย
แคบและตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของผูฟง การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความ
เปนไปได และรูปแบบการจัดวิทยุกระจายเสียงชุมชนสําหรับชุมชนชนบทในเขตชานเมืองจังหวัด
จันทบุรีผลของวิทยุกระจายเสียงชุมชนตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรบัสื่อ และความพึงพอใจ
ในการรับสารของผูฟงเปาหมายรวมท้ังศึกษาแนวทางการใชวิทยุกระจายเสียงชุมชนในลักษณะส่ือ
เพ่ือการพัฒนา 

วิธีการวิจัยในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง โดยทดลองจัดรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
สําหรับผูฟงในพื้นที่อยูอยูในรัศม ี 6-10 กิโลเมตร โดยรอบสถานีทดลองคือสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ระบบ เอฟ.เอ็ม รายการดังกลาวบริหารและดําเนินการโดย
คณะกรรมการ ซึ่งเปนผูนําชุมชนในพื้นทีทดลองออกอากาศทุกวัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง เปนเวลา  2 
เดือน 
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ผลการวิจัยไดจากการทดลอง การสังเกต และการทดสอบกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง 
โดยกลุมตัวอยางมีจํานวน 196 ราย  สุมจากหมูบาน 4 ทิศทางรอบสถานี ปรากฏวาคณะกรรมการท่ี
แตงต้ังข้ึน สามารถปฏิบัติหนาที่บริหารวิทยุกระจายเสียงชุมชน  และเปนสื่อกลางสะทอนปญหา
และความตองการของชุมชนใหกับรายการไดเปนอยางดี  โดยกรรมการและเลขานุการจะมีบทบาท
สําหรับในการประสานระหวางคณะกรรมการ สถานีและชุมชน  หลังการทดลองผูฟงนิยมฟง
รายการจากสถานีทดลองมากข้ึน  และเม่ือเปรียบเทียบกับรายการเดิม พบวาผูฟงจะนิยมและพึง
พอใจรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชนมากกวารายการเดิม นอกจากน้ัน วิทยุกระจายเสียงชุมชนที่จัด
ข้ึนยังสามารถใชเปนรูปแบบของการจัดสื่อเพ่ือการพัฒนาได DPU



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชน กรณีศึกษาวิทยุชุมชนคน

เมืองปทุม ตําบลคลองสาม  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ( 
Qualitative Approach )โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก(Indepth  Interview ) รวมถึงใหมีการวิจัยแบบมี
สวนรวม( Participant  Observation ) ในการเก็บขอมูลเพ่ือดูรายละเอียดของ การผลิต การบริหาร
จัดการและการมีสวนรวมจากประชาชนในวิทยุชมุชน  ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการศึกษาวิจัย
ดังตอไปนี้ 

 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยใชการศึกษา  2 วิธี คือ 
 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative  Approach ) ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth  
Interview ) 

2. การวิจัยแบบมีสวนรวม(Participant  Observation  )ไดแก การเขาไปเก็บขอมูลใน
ลักษณะเขาไปมีสวนรวมในการทํางานดานการผลิตและจัดรายการ  ในวิทยุ
ชุมชน 

 
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative  Approach ) ไดแก การสัมภาษณเชงิลึก (Indepth  Interview 
) 
 

การศึกษาวิจัยนี้ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth  Interview ) โดยใช เกณฑที่ผูวิจัย
กําหนดข้ึน คือ ผูวิจัยไดใชวิธีเลือก กลุมตัวอยางจากตัวแทนของประชาชน ที่มีบทบาทหนาท่ีใน
องคกร 10 กลุมที่เกี่ยวของกับวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม  และ มีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบในชุมชน 
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เชน อบต. อปพร. อสม. เปนตน โดยมีที่อยูอาศัยหรือทํางานในตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  โดยแบงกลุมตัวอยาง ออกเปน 2 กลุม คือ  

1.    กลุมผูที่เคยฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม จํานวน 25 คน  
2.    กลุมที่ไมเคยฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมแตเคยฟงวิทยุชุมชนที่อยูขางเคียงอ่ืนๆ

จํานวน 25 คน และผูดําเนินรายการวิทยุชุมชนที่อยูขางเคียงอ่ืนๆ 3 คน 
1.  กลุมผูเคยฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ไดแก  คณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนคน

เมืองปทุม 2 คน, อาสาสมัคร 5 คน และตัวแทนกลุมองคกร ที่เปนผูกอต้ังวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 
18 คน รวม 25 คน  

เกณฑในการเลือก 
1. เปนผูที่เคยฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 
2. เปนผูที่มีบทบาทในชุมชน มีหนาที่ในองคกร 10 กลุมที่เกี่ยวของกับวิทยุชุมชนคน

เมืองปทุม   
3. มีที่อยูอาศัยหรือทํางานในตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   

1.1 กลุมคณะกรรมการบริหารจัดการ 2 คน  คือ 
1.   คุณวิไลลักษณ   เลขาขํา   
2.   คุณวิระศักดิ์       ฮาดดา  

1.2 กลุมอาสาสมัครที่มีสวนรวม 5  คนไดแก  
1.   คุณคมสัน          วรวิวัฒน   
2.   คุณพรทิวา         จิตจาตุรัตน  
3.   คุณพัชรี             มะปรางพันธ  
4.    คุณเอมอร         บางนิ่มนอย 
5.    คุณศิริพิน          สมานแกว 

1.3 ตัวแทนประชาชนโดยกลุมองคกรท่ีเขารวม 10 กลุม รวม   18 คน   
1. กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  

คุณจุฬา  มีบุญรอด 
จ.ส.อ. สุรเดช    เอมบํารุง 
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2.กลุมสตรีและกลุมอาชพี  
คุณมนตรี  มชีูนึก 
คุณนวลอนงค   แพทยเจริญ 

3.กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  
คุณประสาน  แขกซอง 

4.กลุมกองทุนหมูบาน 
คุณอนุสรณ  หนุนภักดี  

  คุณสําราญ   เจริญชน 
5.กลุมส่ือภาคประชาชน   

คุณจงเปนณี  เรืองพรอม 
คุณสมโภช  แสงเพ็ง          

6.กลุมออมทรัพย        
กํานันสถาพร  มาทรัพย  
คุณกิติทัศน    พ่ึงเปา 

7.กลุมเกษตรกร   
คุณลวน ธรรมซุย 

8.กลุมเยาวชน 
คุณคมสัน  สุนนทราช 
คุณวันชัย  ญาณศิวโมกข  

9.กลุมศาสนา   
คุณอัญชลี  เรืองจิต  
คุณวีระ  สุภะ  

10.  กลุมวัฒนธรรม 
นายแพทยพรชัย พิญญพงค        
คุณจําลักษณ  อวมอินทร 
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2. กลุมผูทีไ่มเคยฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม แต เคยฟงวิทยุชุมชนจากสถานีที่อยู
ขางเคียงอื่นๆ เชน สถานีวิทยุชุมชนราชภักดี ( ตําบลคลองหน่ึง)  Fm 91.25 เมกะเฮิรท (MHz) จ-อา 
เวลา 6.00-24.00 น. , วิทยุชุมชนกลาตะวัน (ตําบลคลองสาม) Fm 105.75 เมกะเฮิรท (MHz)  จ-อา 
เวลา 9.00-22.00 น. , วิทยุชุมชนคูคต , วิทยุชุมชนตลาดรังสิต  , วิทยุชุมชนวังนอย เปนตน จํานวน 
25 คน  

เกณฑในการเลือก 
1. ผูที่ไมเคยฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมและเคยฟงวิทยุชุมชนขางเคียงอ่ืนๆ 
2. ผูที่มีบทบาทในชุมชน มหีนาที่ในองคกร 10 กลุมที่เกี่ยวของกับวิทยุชุมชนคนเมือง

ปทุม   
3. มีที่อยูอาศัยหรือทํางานในตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี     
    
หมู 1 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
1.  ผูใหญบานบัญญัติ   สดุชานัง (ม.1) 
2.  คุณสมนึก  แกวชะมอย (ผูชวยผูใหญบาน/อปพร./ม.1) 
3.  คุณสําริด  เสนเพชร(รบัจางทั่วไป/กองทุนหมูบาน/ม.1) 
4.  คุณสมพงษ  กลิ่นเรงจิว (คาขาย/ม.1) 
 
หมู 2 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
1. ผูใหญบานสมชาย  ชนุวัฒนะ (กองทุนหมูบาน/ม.2) 
2. คุณสมทรง  ทองจาด (พนักงานสงน้ํา/อปพร. /ม.2) 
3. คุณสมชัย  ชัยบญัฑิต ( ขับรถรับ-สงนักเรียน /ม.2) 
4. คุณสมศักด์ิ  กลิ่นรอด(รับจางทั่วไป/ม.2) 
5. คุณธูป   ถนอมทอง (รับจางทั่วไป/ม.2) 
6. คุณเสนห  ชมชื่น (รับเหมากอสราง/ม.2) 
7. ผูใหญสมนึก  ชมชื่น (กองทุนหมูบาน /ม.2) 
8. คุณเจือ  ทองจาด (คาขาย/ม.2) 
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9. คุณสําเริง  เขตเจริญ (รับจาง/ม.2) 
10. คุณวิไล  ชมชื่น( รับจาง/ม.2) 
 
หมู3  ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
1. คุณจํานงค  นอยนนท (เกษตร/อปพร.  ) 
 
หมู4  ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
1. คุณเดนนภา    กลิ่นสวัสดิ์ ( อบต./อสม./อปพร.) 
2. คุณประสิทธ    อยูกลิน่ (รับจางทั่วไป/อปพร.) 
3. คุณประเสริฐ  อยูกลิ่น (รับจาง/อปพร.)  
4. คุณสมหมาย  แขกซอง ( รปภ.ยาม/อปพร. )  
 
หมู 5  ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ( ไมไดสงคนเขามา) 
 
หมู6 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
1. คุณบดินทร  วงษศิริ (พนักงานขับรถ ) 
2. คุณสิริวุฒิ     ธรรมไพศาล ( พนักงานดับเพลิง) 
 
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
1. คุณทุเรียน  บัวพุด   ( อบต./ออมทรัพย/กลุมสตร ี) 
 
หมู 8-9  ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ( ไมไดสงคนเขามา) 
 
หมู10 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 1. คุณมารุต หวานฉํ่า (อาสาสมัครมูลนิธิรวมกตัญู/เจาหนาท่ีศูนยวิทยุ ) 
  2. คุณมนตรี   เจ่ิงฤทธิ์ ( พนักงานดับเพลิง )  
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หมู 11-13  ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ( ไมไดสงคนเขามา) 
 
หมู 14 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

  1. ผูใหญประเทือง    เสนาะคํา (กองทุนหมูบาน/ม.14) 
 
และ ผูดําเนินรายการวิทยุชุมชนขางเคียงอื่นๆ 3 คน โดยใชเกณฑการเลือก คือ  
1.  จัดรายการของสถานีวิทยุขางเคียงอ่ืนๆ  
2.  มีความรูเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชน 
 
นักจัดรายการวิทยุชุมชนราชภักดี(คลองหน่ึง) 
1.  คุณศิริพร     จิรโชติปญญา (ผูดําเนินรายการวิทยุฯ 1 ปณ.) 
2. คุณขวัญเรือน  เสือโภชน  (พนักงานประจําสถานี/นักจัดรายการวิทยุฯ) 
3.  คุณภาณุวัฒน     สุมาลยั  (นักรอง/นักจัดรายการวิทยุฯ) 
 
2. การวิจัยแบบสังเกตแบบมสีวนรวมในลักษณะเขาไปมีสวนรวมในการทํางาน 

(Participant Observation) ในการจัดรายการวิทยุชุมชนตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม –21 มิถุนายน 
2546 

 
ผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในฐานะผูสังเกตการณ และรวมผลิตรายการสําหรับเด็กในวิทยุ

ชุมชน ดังน้ัน จึงใชวิธีการสังเกตการดําเนินงานตางๆท่ีเกี่ยวของกับวิทยุชุมชน รวบรวมเปนขอมูล
เพ่ือศึกษาวิจัย โดยมีประเด็นที่ศึกษาดังน้ี คือ  

 
- แนวความคิดการจัดรายการวิทยุชุมชนมีความเปนมาอยางไร ลักษณะโครงสรางการ

ดําเนินงานและสภาพแวดลอมทางสังคม ที่มีการจัดรายการวิทยุชุมชน 
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- ประชาชนเขาถึงส่ือวิทยุชุมชนและดําเนินงานในดานการจัดรายการวิทยุชุมชนลักษณะ
ใด 

 
- ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในรายการและวิทยุชุมชนในระดับใด 
 
-      ประชาชนเขามาบริหารจัดการรายการในวิทยุชุมชนในลกัษณะ อยางไร 
 
- อุปสรรคและปญหา โอกาสในการพัฒนารูปแบบ การมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุ

ชุมชน 
 

-     ความสําเร็จและความลมเหลวของการจัดรายการวิทยุชุมชน 
  

ขั้นตอนการสังเกตการณแบบมีสวนรวมระหวาง 15 วัน 
 

1) ผูวิจัยเขาไปติดตอ คณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2546 เพ่ือแนะนําตัว และแจงใหทราบวาตองการมาเก็บขอมูลเพ่ืองานวิจัย โดยที่
ประชุมของคณะกรรมการวิทยุชุมชนไดมอบหมายใหจัดรายการสําหรับเด็ก โดยใชชื่อ
รายการวา “ คลื่นเสียงเด็กปทุม” เนื่องจากผูวิจัยมีความถนัดและมีประสบการณเกี่ยวกับ
รายการเชนนี้มากอน 

2) เมื่อไดรับอนุมัติใหจัดรายการแลว ทําการออกแบบรูปแบบรายการ แลวนําเสนอตอ
คณะกรรมการเพ่ือ ผลิตรายการ  

 
- รูปแบบรายการ เปน การจัดรายการสําหรับเด็กนักเรียน โดยมุงเนนใหเด็กนักเรียนในแต

ละโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดรายการ โดยวิธีการโทรศัพทเขามาแจงขอมูลขาวสาร  
ประชาสัมพันธกิจกรรมภายในโรงเรียน หรือ สงตัวแทนมาดําเนินรายการ รวมกับผูจัด เพ่ือ แนะนํา
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กิจกรรมดีๆในแตละโรงเรียน เชน เดก็ที่เรียนดี มาแนะนําการอานหนังสือ เปนตน โดยจะหมุนเวียน
กันจัดตามวันเวลาที่กําหนด และ นัดหมายลวงหนา 

- ประชาสัมพันธเรื่องวิทยุชุมชนและรูปแบบรายการใหกลุมเปาหมาย (โรงเรียนในพ้ืนที่) 
รับทราบวันเวลาในการออกอากาศ และ หาอาสาสมัคร ( ครู อาจารย  นกัเรียน ) เขาเปนผูดําเนิน
รายการรวม  โดยมีการนัดหมายลวงหนา กอนการบันทึกรายการ (5-10 มิถุนายน พ.ศ. 2546) และ
ขอรองใหทางโรงเรียนเปดใหนักเรียนฟงตอนเชาและบาย ชวงพักกลางวัน 1 สัปดาห (วันที่ 9-13 
มิถุนายน 2545 )โดยเริ่มจัดรายการวันแรก คือ วันจันทร 16 –20  มิถุนายน 2546 ใหชื่อวา      “ คลื่น
เสียงเด็กปทุม ” ( จัด 1 สัปดาห)          

  
ตารางการทํางาน วันที่ 30 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2546 

 
จ. อ. พ. พฤ. ศ.30 พค.46 

แนะนําตัว 
ส.31
พค. 

อา.1
มิย. 

จ.2มิย.46
ประชุม 

อ.3มิย.46 
สังเกต 
การณ 

พ.4 มิย.  พฤ.5มิย. 
แนะนํา
รายการตาม
โรงเรียน 

ศ.6มิย. 
แนะนํา
รายการ 
ตามโรงเรียน 

ส.7 
มิย. 

อา8 
มิย. 

จ. 9 มิย. 
สังเกต 
การณ 

อ. 10 มิย. 
สังเกต 
การณ 

พ.11มิย. 
สังเกต 
การณ 

พฤ.12มิย. 
สังเกต 
การณ 

ศ.13มิย. 
สังเกต 
การณ 

ส 14 
มิย. 

อา 
15 
มิย. 

จ.16 มิย. 
จัด 
รายการสด 

อ.17มิย. 
จัดรายการ
สด 

พ.18 
มิย.จัด
รายการ
สด 

พฤ.19มิย. 
จัดรายการสด 

ศ.20มิย. 
จัดรายการสด 

ส. 
21
มิย. 

อา.2
2มิย. 

 
๓.ศึกษาเอกสารโครงการวิทยุชุมชนและเนื้อหาจากเทปบันทึกรายการ 
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๔.สังเกตการตอบรับและปฏิกิริยาตอการมีสวนรวมในวิทยุชุมชน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  การมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชน กรณีศึกษา วิทยุชุมชน
คนเมืองปทุม  ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  มีวัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความเปนมา และ การบริหารจัดการองคกรของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ตําบลคลองสาม  
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    และ ศกึษาการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนคน
เมืองปทุม เปน การวิจัยเชิงคุณภาพ           ( Qualitative  Approach ) ใช การสัมภาษณเชิงลึก 
(Indepth  Interview )  โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูฟงวิทยุ
ชุมชนคนเมืองปทุม ไดแก คณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม อาสาสมัคร ตัวแทน
ประชาชนจากกลุมองคกรที่จัดต้ังวิทยุชุมชน จํานวน 25 คน และ กลุมที่ไมไดฟงวิทยุชุมชนคนเมือง
ปทุม แต ฟงสถานีวิทยุชุมชนที่อยูขางเคียงอ่ืนๆไดแก ตัวแทนประชาชนจากกลุมองคกรที่มีบทบาท
ในองคกรของชุมชนจํานวน 25 คน และผูดําเนินรายการวิทยุชุมชนที่อยูขางเคียงอ่ืนๆ  จํานวน 3 คน 

ซึ่งกลุมองคกรตางๆท่ีมีบทบาทในชุมชน มีดังตอไปนี้ คือ  
๑. กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
๒. กลุมสตรีและกลุมอาชีพ  
๓. กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   
๔. กลุมกองทุนหมูบาน 
๕. กลุมสื่อภาคประชาชน   
๖. กลุมออมทรัพย 
๗. กลุมเกษตรกร     
๘.  กลุมเยาวชน 
๙. กลุมศาสนา    
๑๐. กลุมวัฒนธรรม 
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จากการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมนั้น ผลการ
ศึกษาวิจัยแบงออกเปน 2  สวนดังนี้ 

 
สวนท่ี1      ที่มาและการบริหารจัดการองคกรของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ต. คลองสาม  

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   
 
สวนท่ี 2     การมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชมุชนคนเมืองปทุม  
 

จากการวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพไดผลการวิจัย  ดังน้ี 
สวนท่ี1      ที่มาและการบริหารจัดการองคกรของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ต. คลองสาม  

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   
 

1. ความเปนมาของวิทยุชุมชนคนเมอืงปทุม 
วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม เปนรูปแบบการบริหารวิทยุทองถิ่น เพ่ือมุงเนนเปนศูนยกลาง

ขอมูลขาวสารท่ีตรงกับ ความตองการของทองถิ่น ทั้งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ชาวบาน รวมถึงการสะทอนปญหาทองถิ่น เปนการรวมมือกันขององคกรตางๆในชุมชน ตาม
บทบาทท่ีถูกกําหนดข้ึนตามความจําเปน  อาทิ องคกรศาสนา หนวยงานสาธารณสุข กลุมพัฒนา
อาชีพในทองถิ่น เปนตน 

ถึงแมนวาความตองการของประชาชน ที่จะผลักดันใหมีศูนย กลางขอมูลขาวสารอยาง
วิทยุชุมชนเกดิข้ึน แต ขอกําหนดโดยตัวบทกฎหมาย ความรูความสามารถ ความชํานาญ และ ความ
ตองการของผูรับสารบางประการ  ทาํใหการมีสวนรวมของประชาชนแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบ
การบริหารจัดการรูปแบบ ของสถานีวิทยุชุมชนอ่ืนๆที่อยูในทองถิ่นเดียวกัน 
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1.1 ที่มาของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 
 

วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม เกิดจากการท่ีตัวแทนประชาชนจากกลุมองคกรตางๆในชุมชน
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ไดแก กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน กลุมสตรีและกลุมอาชีพ  กลุม
สื่อภาคประชาชน กลุมศาสนา กลุมออมทรัพยเปนตน ทั้งน้ีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
แตละกลุม ใหไดรับรูทัว่ถึงกันเปนไปอยางไมคลองตัว จึงมีการเสนอใหมีการจัดต้ังวิทยุชุมชนข้ึน 
จากการศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม กรรมการบริหารอธิบายวา 

 
 “เกิดจากตัวแทนองคกรภาคประชาชนตางๆมีการประชุมรวมกันเพื่อพัฒนาชุมชน โดย
การจัดทําแผนแมบทชุมชน และจุดเร่ิมตนของวิทยุชุมชนนี้ เกิดจากความตองการของ
ประชาชนท่ีตองการรับรูขาวสารในชุมชน โดยรองขอใหติดต้ังเสียงตามสาย หรือ หอ
กระจายขาว แตมีแกนนําของชุมชนบางทาน มีขอมูลเร่ืองวิทยุชุมชน จงึนําเสนอใหมีวิทยุ
ชุมชนข้ึน” (วิไลลักษณ   เลขาขํา, มกราคม 2548) 

 
“หลังจากไดผานกระบวนการเรียนรูเร่ืองวทิยุชุมชนมาแลว ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
และมอบใหคุณวิไลลักษณ  เลขาขําเปนตัวแทนไปดวูาคล่ืนความถ่ีไหนยังวางอยู แลวกใ็ห
เจาหนาท่ีเทคนิคของกรมประชาสัมพันธมาชวยต้ังเสา โดยในตอนแรกเราติดตอแบบไม
เปนทางการไป โดยไดรับความรวมมือตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 20 ท่ีใหมีคล่ืนวิทยุ
ชุมชนได ใชช่ือวา จุดปฏิบัตกิารเรียนรู” (คุณวิระศักดิ์ ฮาดดา,ธันวาคม 2547) 
 

ถึงแมนวาการดําเนินการจัดต้ังวิทยุชุมชนจะเปนความตองการของประชาชนรวมกันก็
ตาม  แตความรู ความเขาใจของประชาชนก็ดี  ปจจัยแวดลอมอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตอวิทยุชุมชนก็ด ี ได
สงผลกระทบ ทําใหการดําเนินงานตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ป นับต้ังแต การกอต้ัง  เต็มไปดวย
อุปสรรคปญหามากมาย จนสามารถแบงระยะการเปลี่ยนแปลงของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมเปน 3 
ระยะดังน้ี 

 
ระยะท่ี1 ยุคเริ่มตน เดือน มิถุนายน 2545- กุมภาพันธ2546 (8 เดือน) 
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ระยะท่ี 2 ยุคปรับปรุง เดือนพฤษภาคม2546 - สิงหาคม2547(15 เดือน) 
ระยะท่ี3 ยุคเปลี่ยนแปลงเดือนพฤศจิกายน2547-กุมภาพันธ 2548 (3เดือน) ปจจุบัน 
สามารถเขียนเปนผังระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ไดดังน้ี 
 
แผนผัง : แสดงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของวิทยุชุมชน 
 

 

 
 

   
 

วิทยุชุมชนคนเมืองปทุมในอนาคต 
เมษายน 2548 

 

ระยะท่ี 1 
ยุคเริ่มตน 

หยุด ระยะท่ี 2 ยุคปรับปรุง หยุด ระยะท่ี3ยคุ 
เปลี่ยนแปลง 

เดือน ม.ิย
45 - ก.พ46 
(8 เดือน) 

 
 
 
3เดือน 

เดือน พ.ค46 - ส.ค.47 
(15 เดือน) 

 
 
 
2เดือน 

เดือนพ.ย.47- 
 ก.พ.48 
 (3 เดือน) 

ออกอากาศ
ทุกวัน 
06.00-
19.00 น. 

ครั้งท่ี1 
30พ.ค-20
มิ.ย46 
ทุกวัน 
7.30-
12.30 น. 

ครั้งท่ี2 
ก.ค.46-
ก.พ.47 
ทุกวัน 
8.00-12.00
น. 

ครั้งท่ี 3
ม.ีค-
ส.ค.47 
ทุกวัน 
9.00-
12.00น. 

(ปจจุบัน) 
ออกอากาศ 
จ-ส  
8.00-13.00น. 
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ปจจุบัน กุมภาพันธ  2548 
        17 มกราคม 2548 

ระยะที่ 3  ยุคเปลี่ยนแปลง           วิทยุชุมชนกลาตะวัน 
                                                     พฤศจิกายน 2547 

                                                                                                         
หยุดออกอากาศ 2 เดือน 

   สิงหาคม 2547       สิงหาคม – กันยายน  2547   
ครั้งท่ี 3     วิทยุชุมชนราชภักดี 

 
  มีนาคม  2547 
   กุมภาพันธ 2547 

 
ระยะที่ 2 ยุคปรับปรุง             ครั้งท่ี2      
 

   กรกฎาคม 2546 
                ครั้งท่ี 1       20 มิถุนายน 2546   

            30 พฤษภาคม 2546 
หยุดออกอากาศ 3 เดือน             

   กุมภาพันธ 2546 
                                                                                                      
ระยะที่ 1 ยุคเริ่มตน 
 

  มิถุนายน 2545 
วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 

1.1 ระยะที่1 ยุคเริ่มตน เดือน มิถุนายน 2545 - กุมภาพันธ 2546    ( 8 เดือน  ) 
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ค ล อ ง รั ง สิ ต ป ร ะ ย ูร ศ ัก ดิ์

ถ. รงัสิต - นครนายก

ค
ล
อ
ง
ร
ะบ
า
ย
น
้าํท
ี ่4

ค
ล
อ
ง
ร
ะบ
า
ย
น
้าํท
ี ่3

ม.ธรรมศาสตร
ศนูตยรังสิต

ตลาดรังสิต

ฟวเจอรปารค รังสิต

ค
ล
อ
ง
ร
ะบ
า
ย
น
้าํท
ี ่2

โลตสั รังสิต

ไป
ด
อ
น
เม
ือง

ไป
ส
ะพ
าน
ให
ม


เซียร รังสิต

ถ
. 
พ

 ห
 ล

 
โ 
ย
 ธ

 ิ
น

ถ. บางขัน  -  คลองหลวง

วัดพระธรรมกาย

   ทีท่าํการ
อ. คลองหลวง

    ท่ีทําการ
อบต.คลองสาม

N
แผนทีสั่งเขป

  ทีท่าํการ
อบต.คลองส่ี

วัดเพ่ิมทาน

ค ล 
อ ง 

ร ะ พี
 พั ฒ

 น

ตลาดนํ้าคลองสาม

 (วัดกลางคลองสาม)

กอนมหัศจรรย 
  (ซ.สายรุง)

  ปทุมดอลล 
(ซ.ศาลาบานเรา)

ปจจัยในการจัดต้ังและการบริหารจัดการองคกรของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 
ประกอบดวย 6 ปจจัย  

1. สถานท่ีต้ัง วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม เริ่มกอต้ังและมีการบรหิารจัดการองคกร เมื่อเดือน
มิถุนายน 2545 โดยใชชื่อ สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ความถี่ 107.75 MHz  (กําลังสง 1 
กิโลวัตต) ไดทดลองสงกระจายเสียง และมีพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546 โดย
ใชสถานที่ต้ัง คือ อาคารชั่วคราวดานหนาโครงการเมืองแกวมณี ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

 
แผนท่ี : แสดงท่ีต้ัง สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 
หมายถึง ที่ต้ังของสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 
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สถานที่ดังกลาว เกิดจากการบริหารจัดการของคณะกรรมการเห็นชอบ โดยเบื้องตน 
คณะกรรมการไดสงผูแทนติดตอขอความอนุเคราะหจากผูบริหารและเจาของโครงการเมืองแกวมณี 
ซึ่งเปนโครงการที่พักอาศัยอาคารชุดภายใตชื่อ เมืองแกวมณี ทางโครงการฯไดสรางอาคารชั่วคราว
ไวทําสถานท่ีจําหนายของใชจําเปนสําหรับผูพักอาศัย  ตอมาทางโครงการฯไดขยายโครงการฯ 
เพ่ือใหผูพักอาศัยไดรับความสะดวกสบายในการจัดหาอาหารและเครื่องใชจําเปนเพ่ิมมากข้ึน  จึง
สรางเปนศูนยอาหารและรานสหการท่ีมีขนาดใหญกวา  ทําใหพ้ืนที่เดิมวางลง เมื่อกรรมการบริหาร
ของวิทยุชุมชนติดตอไป  จึงไดรับความอนุเคราะห 

 
“หลังจากท่ีคณะกรรมการฯมีมติใหจดัต้ังวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมท่ีตําบลคลองสาม ก็
ไดพยายามหาสถานท่ีตั้งท่ีสะดวกและสามารถใชงานไดเลย  ผมเห็นวาโครงการเมือง
แกวมณี เปนโครงการท่ีใหความอนุเคราะหชุมชนมาโดยตลอด โดยใหสถานท่ีประชุม
เวลาจัดงานของชุมชน อํานวยความสะดวกในเร่ืองคาน้ําคาไฟดวย อีกท้ังเห็นวาทาง
โครงการฯมีพื้นท่ีวางอยูอีกมาก เลยเขาไปขอความอนุเคราะหกับทางโครงการฯ และ 
ไดรับการตอบรับ ใหสถานท่ีและออกคาใชจายเชนคาน้าํ คาไฟใหดวย” (คุณวิระศักด  
ฮาดดา, มกราคม 2546) 

 

2.  บุคลากร  การดําเนินงานวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม มาจากกลุมและองคกรตางๆใน
จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย  กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน, กลุมสตรีและกลุมอาชีพ , 
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ,กลุมกองทุนหมูบาน , กลุมสื่อภาคประชาชน,  กลุมออมทรพัย, 
กลุมเกษตรกร , กลุมเยาวชน , กลุมศาสนา และ กลุมวัฒนธรรม  

 
โดยคณะกรรมการบริหารท่ีรวมกอต้ังเปน กลุมองคกรท่ีอยูในพ้ืนที่กระจายเสียง ซึ่งกลุม

เหลาน้ีจะสงผูแทนกลุมเขารวมอบรมกลุมละ 5 คน จาก 5 คนจะคัดเลือกกันเอง 1 คน เขามาเปน
คณะกรรมการบริหารในปจจุบัน แตทั้งหมดไมวาจะเปนกรรมการบริหารหรือกรรมการกลุมองคกร
ที่เขารวม ตองผานกระบวนการเรียนรูทุกข้ันตอน เพ่ือเตรียมถายเปนทอดตอ    
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ระยะเริ่มแรกนั้น นําเสนอรายการตามแผนงานท่ีไดประชุมจัดสรรชวงเวลาของแตละ
กลุม หนวยงาน หรือกลุมที่มีความพรอมท้ังดาน เนื้อหาขอมูล และบุคลากรท่ีมีความพรอมก็จะเริ่ม
ประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารของตนเอง เชน กลุมศาสนานําพระธรรมเทศนา และธรรมะที่ควร
รู นํามาออกอากาศเปนตอนๆ เปนตน  โดยในเริ่มตนไดต้ังคณะทํางาน ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการบริหาร จุดปฏิบติัการเรียนรูวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม คือวิไลลักษณ  

เลขาขํา , คุณอนุสรณ  หนุนภักดี , คุณสมบัติ  ฉิมคราม , คุณสถาพร   มาทรัพย , คุณวิระศักด์ิ  ฮาด
ดา 
 

2. คณะกรรมการบริหารจัดการ คือ คุณสมบัติ ฉิมคราม , คุณนวลอนงค  แพทยเจริญ , 
คุณสมยศ ฆองทอง, คุณดาวสวรรค  ภูสําลี , คุณลวน  ธรรมซุย 

 
3.คณะกรรมการดานการจัดรายการ คือ คุณอนุสรณ  หนุนภักดี , คุณวิระศักดิ์  ฮาดดา , 

คุณสถาพร  มาทรัพย , คุณชัยธัช  อินรัญ , คุณพัชรี  มะปรางพันธ 
 

การบริหารจัดการตัวบุคคล 
 

คณะทํางานของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม คือ การอาสาสมัครที่มาจากตัวแทนของกลุม
องคกรตางๆโดยผานกระบวนการอบรมเรื่องการจัดรายการวิทยุชุมชน มาบางแลว  แตเนื่องจากทุก
คนเปนอาสาสมัคร จึงเปนการยาก ที่จะทําใหมีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน เนื่องจากทุกคน
อาสาเขามาทํางาน โดยไมมีคาตอบแทน จึงจําเปนตองยอมรับความหลากหลาย ความไมแนนอน ไม
มั่นคงในการดําเนินงาน เชน อาสาสมัครบางคนเสนอขอเขามาจัดรายการ แตแลวก็ไมมาทํางานตาม
เวลาท่ีกําหนด ซึ่งเปนปญหาที่สวนใหญ ผูจัดการรายการหรืออาสาสมัครจะพบเปนประจํา และ 
หาทางแกไขโดยนําเทปท่ีเคยออกอากาศไปแลวมาเปดซ้ําอีกครั้ง 
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“เนื่องจากบุคคลท่ีทํางานวทิยุชุมชน  สวนใหญเปนแกนนําของเครือขายภาคประชาชน 
มาจากอาสาสมัครท่ีมาจากองคกรในชุมชน ทําใหบุคคลเหลานี้ ไมคอยมีเวลามากนัก  
อีกทั้งสวนใหญไมคอยมีนิสัยในการแสดงความคิดเหน็ เม่ือมีการออกอากาศวิทยุชุมชน 
ก็มาจัดแค 1-2 คร้ังแลวกไ็มไดมาอีก แตเม่ือมี การอบรมใหความรูเชน การเขียนขาว ทํา
หนาท่ีผูส่ือขาวชุมชน ท่ีตางจังหวดั จะมามีสวนรวมกนัมาก อาจจะเปนเพราะอยากได
ความรูและอยากเท่ียวดวย  แตพอขอความรวมมือใหสงขาว กลับไมมีใครใหความ
รวมมือเลย” (วิไลลักษณ เลขาขํา, 24 กุมภาพันธ .2548)  

 
3. การวางแผนงาน ในระยะเริ่มตนนี้ การวางแผนงานจะเกิดจากการรวมมือกันจากกลุม

คนและองคกรตางๆในระดับจังหวัดรวมกันจัดหางบประมาณ บุคลากร ตลอดจนจัดผังรายการ
ออกอากาศและการผลิตรายการเพ่ือออกอากาศ จากการประชุมรวมกันในครั้งแรกไดแบงตารางการ
ทํางานตามกลุมองคกรที่เขารวม ดังน้ันในแตละกลุมจะรับผิดชอบไปจัดหาตัวแทนในการนําความรู
ในดานท่ีตนเองถนัด เพ่ือนํามาผลิตรายการ ตามผังรายการท่ีต้ังไวแลว เชน กลุมเกษตร ก็จะนําเรื่อง
การเพราะปลูก การใชปุยอินทรีย  ,กลุมศาสนา จะนําธรรมะที่ควรรูมาเสนอเปนตอนๆ เปนตน   

 
“หลังจากท่ีไดรับมอบหมาย จากกลุมศาสนา ใหเปนตัวแทนมาผลิตรายการ  ก็จะ
ประสานงาน ขอขอมูลจากวดัตางๆวา มีขาวสารอะไร จะใหประชาสัมพันธบาง โดยใช
โทรศัพทสอบถาม แลวกจ็ะอัดเปนเทปรายการไปสง แตสวนใหญจะเนนไปที่ธรรมะท่ี
ควรรู หรือ นําธรรมบทมาเปด ก็จะสงเทปใหทุกอาทิตย” (คุณอัญชลี เรืองจิต, มกราคม 
2548) 

 
4. งบประมาณ จากการท่ีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมมาจากกลุมคนและองคกรที่เปน

คณะทํางานในชุมชนอยูแลวจึงทําใหรูแหลงทุน ในการจัดหามาดําเนินการ เบือ้งตนไดจัดทํา
โครงการเสนอขอทุนดําเนินการจากกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF) มีการจัดการสงเสริม การ
เรียนรู แนวคิด วิธีการดําเนินการตลอดจนประโยชนที่จะไดรับจากวิทยุชุมชนใหกับประชาชน 

 
“แกนนําในชุมชนไดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาจํานวน 100,000 

บาท จากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ซ่ึงไดจัดสรรงบประมาณใหกับชุมชนท่ี
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ตองการเรียนรูเร่ืองวิทยุชุมชน จัดซ้ือเครื่องสง และใชเปนงบดําเนินการฝกอบรมให
ความรู ..คาใชจายเร่ืองคาไฟฟาและคาประปา ไดรับความอนุเคราะหจากทางโครงการ
เมืองแกวมณ”ี (วิไลลักษณ  เลขาขํา,  มกราคม 2548) 

  

การบริหารจัดการดานงบประมาณ 
 

เนื่องจากในระยะแรก การทํางานของวิทยุชุมชนเปนการทํางานของชุมชน เพ่ือชุมชน 
โดยชุมชน และมีขอหามไมใหมีโฆษณา  จึงจําเปนตองของบประมาณจากท่ีตางๆ มาสนับสนุนใน
การดําเนินงาน เชน คาอุปกรณเครื่องสงสัญญาณ ไดขอรับจากงบประมาณของทางกองทุนเพ่ือการ
ลงทุนทางสังคม (SIF)  , คาสถานท่ี และ คาไฟฟาไดรับความอนุเคราะหจาก โครงการเมืองแกวมณี  
( ไมตองเสียคาประปา เพราะไมมีหองน้ํา) และคาใชจายอ่ืนๆ ไดรับจากงบประมาณท่ีลงมาใน
ชุมชน ตามท่ีจะหาได เชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ , กรมการปกครอง เปนตน ซึ่งสถานีวิทยุ
แหงนี้ยังไมมีการเก็บคาสมาชิก แตไดขอรับบริจาค ขอความอนุเคราะหจากองคกรตางๆตามท่ี
จําเปน 

  
5. ตารางเวลาการออกอากาศและเนื้อหารายการ ในระยะเริ่มตน ไดกําหนดใหมี

ตารางเวลาในการออกอากาศทุกวัน ต้ังแตเวลา 06.00-19.00 น. โดยมีเน้ือหาของรายการ คือ รายการ
เสียงธรรมนําชีวิต , วัฒนธรรม , อบต., เยาวชน , องคกรการเงิน , สุขภาพเพื่อชีวิตท่ีดี , องคกร
ชุมชน ,อาสาเพ่ือประชาชน , ขาว , ธุรกิจชุมชน , เกษตร , การศึกษา  
 

ตารางเวลาการออกอากาศ 
 
วัน/เว 
ลา 

6.00- 
7.00 

8.00- 
9.00 

9.00-
10.00 

10.00-
11.00 

11.00- 
12.00 

13.00-
14.00 

14.00-
15.00 

15.00-
16.00 

16.00-
17.00 

17.00-
19.00 

อาทิตย เสียง
ธรรม 
นําชีวิต 
 

วัฒน 
ธรรม 

วัฒนธ
รรม 

อบต. การศึก
ษา 

เยาวช
น 

องคกร
การเงิน 

สุขภาพ
เพ่ือ
ชีวิตที่
ดี 

องคกร
ชุมชน 

อาสา
เพ่ือ
ประชา
ชน 

DPU



จันทร เสียง
ธรรม
นําชีวิต 

ขาว ธุรกิจ
ชุมชน 

อบต. - เกษตร องคกร
การเงิน 

สุขภาพ
เพ่ือ
ชีวิตที่
ดี 

เยาวช
น 

อาสา
เพ่ือ
ประชา
ชน 

อังคาร เสียง
ธรรม
นําชีวิต 

ขาว ธุรกิจ
ชุมชน 

อบต. - เกษตร องคกร
การเงิน 

สุขภาพ
เพ่ือ
ชีวิตที่
ดี 

เยาวช
น 

อาสา
เพ่ือ
ประชา
ชน 

พุธ เสียง
ธรรม
นําชีวิต 

ขาว ธุรกิจ
ชุมชน 

อบต. - เกษตร องคกร
การเงิน 

สุขภาพ
เพ่ือ
ชีวิตที่
ดี 

เยาวช
น 

อาสา
เพ่ือ
ประชา
ชน 

พฤหัส
บดี 

เสียง
ธรรม
นําชีวิต 

ขาว ธุรกิจ
ชุมชน 

อบต. - เกษตร องคกร
การเงิน 

สุขภาพ
เพ่ือ
ชีวิตที่
ดี 

เยาวช
น 

อาสา
เพ่ือ
ประชา
ชน 

ศุกร เสียง
ธรรม
นําชีวิต 

ขาว ธุรกิจ
ชุมชน 

อบต. - เกษตร องคกร
การเงิน 

สุขภาพ
เพ่ือ
ชีวิตที่
ดี 

เยาวช
น 

อาสา
เพ่ือ
ประชา
ชน 

เสาร เสียง
ธรรม
นําชีวิต 

การศึก
ษา 

ธุรกิจ
ชุมชน 

อบต. - เยาวช
น 

องคกร
การเงิน 

สุขภาพ
เพ่ือ
ชีวิตที่
ดี 

องคกร
ชุมชน 

อาสา
เพ่ือ
ประชา
ชน 

 
การบริหารจัดการดานเน้ือหาและรูปแบบรายการ 

ผูดําเนินรายการจะเปนผูรับผิดชอบรปูแบบและเนื้อหาของรายการ จากขอมูลที่ได
สัมภาษณ คุณเอมอร  ผลิตรายการ เพ่ือสุขภาพท่ีดีข้ึน และ คุณวิระศักด์ิ  ฮาดดา ผลิตรายการ อบต.
พบประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหารายการ พบวา ที่มาของเน้ือหารายการมาจากเรื่องราวของ
กิจกรรมท่ีอานมาจากหนังสือ และการกําหนดเน้ือหาของผูดําเนินรายการมาจากประสบการณตรง
ของผูจัดรายการเอง 
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“ สวนใหญ พี่จะจดัรายการโดยหาขอมูลจากท่ีตางๆ เชนอานมาจากหนังสือ หรือไปขอ
ความรูจากอนามัย แลวนํามาเลาในรายการ คนท่ีจะอยากมาจดัรายการก็จะเปนคนท่ี
ทํางานแลวประสบความสําเร็จ อยางเชน ลุงลวน แกเกงเร่ืองเกษตร ก็จะอยากมาจัด 
อยากถายทอดความรูท่ีตนเองมี ใหลูกใหหลาน ไมอยากใหความรูนี้หายไปกับตัว อยาก
มาจัดใหคนฟง  แต สวนใหญ คนท่ีมาจัดก็จะเปนแบบวางานท่ีตัวเองทําก็ยังไมดีพอ จะ
เอามาเลาใหใครฟง ก็ยังไมเต็มปากเต็มคํา ก็จะใชอานขาวสารที่มีประโยชนใหฟง ” คุณ
เอมอร บางนิ่มนอย, 18 กุมภาพันธ2548) 

 
“ใหความรูทางดานกฎหมายท่ีชุมชนควรรู ซ่ึงก็นํามาจากทางราชการสงมาใหหรือศึกษา
จากหนังสือ คูมือตางๆ” (วิระศักดิ์  ฮาดดา , 18 กุมภาพนัธ.2548) 

 
บางรายการผูดาํเนินรายการจะเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดเขามามีสวนในการผลิตรายการ 

เสนอแนะรูปแบบรายการ และรวมดําเนินรายการไปกับกลุมองคกรตางๆ 
 
“ ตอนแรกท่ีไดรับมอบหมายใหมาจัดรายการเพื่อการศึกษา รายการสําหรับเยาวชน ก็ไป
ชวนเดก็จากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรใหมาจัด ตอนแรกๆอาจารยเปนคนพา
นักเรียนมาจัดท่ีสถานีฯ พอตอนหลังอัดเปนเทปรายการสงมา แตเดี๋ยวนี้ไมไดทําแลว
เพราะสัญญาณไปไมถึง ผมเองก็ไมไดทําแลวเพราะยายท่ีทํางานไปตางจังหวดั” (คุณคม
สัน สุนนทราช, 2547) 

6. กําลังสง  การต้ังเสาสงสัญญาณของวิทยุชุมชนในระยะแรก  จะใชตอเสากับหลังคา
ของอาคารชั่วคราว ซึ่งเปนอาคารชั้นเดียวโดยมีความสูงประมาณไมเกิน 10 เมตร ซึ่งมีกําลังสง 1 
กิโลวัตถ โดยมีรัศมีการสงสัญญาณไมเกิน 5 กิโลเมตร ซึ่งมีผลทําใหประชาชนรับฟงวิทยุชุมชน
แหงนี้ไดนอยมาก 

จากปจจัย ในการจัดต้ัง และ บริหารการจัดการที่ยังไมสมบูรณ ตามความตองการ ของ
ชุมชน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน หลังจากที่มีการเปดตัวอยางเปนทางการ ในวันที่ 8 มกราคม 
2546 ซึ่ง คณะกรรมการไดจัดทํารายการวิทยุชุมชนตอมาอีกประมาณ 1 เดือนเทาน้ัน ก็ตองหยุด
ออกอากาศ เนื่องจากมีความจําเปน ตองยายสถานีวิทยุชุมชนฯไปสถานท่ีแหงใหม เพราะสถานท่ี
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เดิมคือ อาคารชั่วคราวดานหนาโครงการเมืองแกวมณี ตองถูกรื้อถอน เพ่ือทําการกอสรางอาคารชุด
ที่พักอาศัย  โดยยายสถานีวิทยุชุมชนไปอยูฝงตรงขามกับสถานที่เดิม ซึ่งอยูในบริเวณพ้ืนที่ของ
โครงการเมืองแกวมณีเชนเดียวกัน  

 
“ .. ทางโครงการเมืองแกวมณีไดขยายพืน้ท่ีกอสรางอาคารชุดเพิ่ม มีความจําเปนตองร้ือ
อาคารชั่วคราว หลังท่ีใหเปนสถานท่ีตั้งวทิยุชุมชนฯ  ทางคณะกรรมการฯไดขอจัดงานเปด
ตัวอยางเปนทางการของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมเสียกอน  เพื่อ จะไดรวมตัวปรึกษากันใน
การกําหนดแนวทางตอไปในอนาคตของวิทยุชุมชน วาจะอยูตอ หรือจบลง ผลจากการคุย
กันคือวาใหทางคณะกรรมการฯจัดหาสถานที่ใหม ซ่ึงทางโครงการเมืองแกวมณีไดชวย
กอสรางอาคารช่ัวคราวใหใหม โดยใหยายมาอยูฝงตรงขามกับท่ีเดิม ซ่ึงก็คือท่ีตั้งใน
ปจจุบัน” ( คุณวิระศักดิ์  ฮาดดา , มกราคม 2548) 

 
1.2. ระยะที่ 2 ยุคปรับปรุง  เดือน พฤษภาคม 2546 – สิงหาคม 2547 (15 เดือน) 

 
การดําเนินงานวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ในระยะน้ี เริ่มตนข้ึน หลังจากที่ตองหยุดการ

ออกอากาศไปประมาณ 3 เดือน คือระหวางเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม 2546 เพ่ือยาย
สถานที่และทําเรื่องยายกระแสไฟ  นอกจากน้ียังพบวา  มีปญหาดานตางๆเพ่ิมข้ึนดวย ไดแก ปญหา
ดานบุคลากร งบประมาณ   เนื้อหารายการ  เปนตน  จึงไดมีการประชุมเพ่ือปรับผังรายการและการ
ออกอากาศใหม ทําใหวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม  มีตารางเวลาการออกอากาศนอยลง โดยออกอากาศ
ทุกวัน ต้ังแตเวลา  09.00-12.00 น.  

 
“หลังจากหยุดออกอากาศไป 3 เดือน เพราะตองยายสถานที่และยายกระแสไฟฟา เม่ือจะ

ทําการเปดใหมก็พบปญหาตางๆ ผูจัดจากอําเภอตางๆไมมาจัดและคนท่ีจัดอยูก็ขาดขอมูล 
เนื้อหาท่ีจะจดัรายการ  ขาดงบประมาณสนับสนุน และกําลังใจ”  (วไิลลักษณ  เลขาขํา, 
มกราคม 2548) 
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“เม่ือมีปญหาเราก็พยายามชวยเหลือปรึกษาหารือกัน อยางปญหาดานกฏหมายก็เปนอีก
ส่ิงท่ีทําใหหลายคนไมเขามา กลัววาทําไปแลวจะผิดกฎหมาย ไมกลาเส่ียง” (คุณอนุสรณ  
หนุนภักด,ี มกราคม2548) 

 
“ผมมาจัดรายการชวงแรกๆ ก็พบวามี ปญหาเร่ืองสัญญาณไมชัดเจน ถามใครก็ไมมีใคร

ฟง ถาสัญญาณชัดเสียอยาง คนจะสนใจมากข้ึน นีก่็ฟงสถานีวิทยุชุมชนตลอดแตเปนคล่ืน
ของท่ีอ่ืน” (กํานันสถาพร  มาทรัพย, มกราคม2548) 

 

ปจจัยในการดําเนินงานและบริหารจัดการองคกรของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ในระยะท่ี
2 ( ยุคปรับปรุง) ประกอบดวย 6 ปจจัย 

 
1. สถานท่ีต้ัง หลังจากตองยายสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมจากอาคารชั่วคราวดานหนา

โครงการเมืองแกวมณี ทางโครงการฯไดสรางที่ต้ังชั่วคราวให บริเวณริมถนนดานในโครงการฯ ซึ่ง
เปนอาคารชั่วคราว ชั้นเดียว  แบงเปนหองทํางานและหองบันทึกเสียงขนาดเล็ก ไมมีหองนํ้า 

 
 
 
         
ภาพท่ี1 แสดงภายในหองบันทึกเสียงและออกอากาศ 

 
 
 

ภาพท่ี2 แสดงภายในสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม        
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 ภาพท่ี 3 แสดงภายในสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 

  
 
 

    
 

ภาพท่ี4  แสดงสถานท่ีดานหนาของสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 
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ภาพท่ี 5 แสดงสถานท่ีดานหนาสถานีวิทยุชุมชนฯ 

 
     
 

ภาพท่ี 6 แสดงถนนของโครงการเมืองแกวมณีทางเขาสถานีวิทยุชุมชน 

   
 

2. บุคลากร การดําเนินงานของวิทยุชุมชนยังคงเปนคณะกรรมการ อาสาสมัครและผู
ดําเนินรายการกลุมเดิม โดยมีการแบงงานกันทําตามความเหมาะสม ซึ่งสวนใหญจะมีอาสาสมัคร
ประจํามาดูแล และ ทํางานตามเวลา การเปด-ปดสถานี ทําหนาท่ีเปดเทปของแตละรายการ หรอื
ดําเนินรายการแทน  หากผูดําเนินรายการไมสะดวกสงเทปรายการมา เชน ประกาศขาว หรือ อาน
บทความ  ในระยะนี้ยังคงมีปญหาเรื่อง การหาบุคลากรมาจัดรายการ และ บุคลากรท่ีจัดรายการไม
คอยสงเทปรายการตามเวลา ทําใหตองนําเทปรายการท่ีออกอากาศไปแลวมาเปดซ้ํา 

 
“ดิฉันเปนอาสาสมัครมาชวยงาน พอดีมีเวลาวาง เรียนจบแลวกําลังหางานประจําทํา พี่

นอย (คุณวไิลลักษณ เลขาขํา) ชวนมาชวยงานอีกอยางคือพักท่ีโครงการเมืองแกวมณี 
เดินทางมาทํางานไดสะดวก อยากหาประสบการณดวยคะ สวนใหญก็มาชวยเปด-ปด
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สถานี เปดเทปรับโทรศัพท ชวยพิมพงาน พิมพจดหมาย เก็บกวาดทําความสะอาด” ( คุณ
พัชรี   มะปรางพันธ, 30มิถุนายน 2546) 

 
 “ ผมมาชวยเปนผูจัดการสถานี มาเปดเทป อยูพักหนึ่งแตเดีย๋วนี้ไมไดทําแลวนะ  คนไม

คอยมาสงเทปตามเวลา โทรไปก็แลว บางทีตองเอาเทปเกาๆมาเปดซํ้า คนฟงก็เบ่ือ หายกัน
ไปหมด บางคนก็บอกวาไมรูจะพูดอะไร พูดไปหมดแลว คนเกงๆก็ไมคอยมีเวลา ทํางาน
สวนตัวกัน” (คุณอนุสรณ  หนุนภักด,ีธันวาคม 2547)  

 
3. การวางแผนงาน  หลงัพบปจจัยตางๆอันเปนปญหาทําใหตองปรับเวลาการออกอากาศ  

ปรับเนื้อหารายการ และการดําเนินงานของวิทยุชุมชน  ทางคณะกรรมการฯไดพยายามเชิญชวน
และกระตุนใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมกับวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมใหมากข้ึน โดย เชิญ
วิทยากรมาใหความรู จัดอบรมสัมมนา ซึ่งมีผูสนใจเขารวมสัมมนาเปนจํานวนมาก แต เมื่อขอความ
รวมมือใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ กลับไมไดรับความสนใจ 

 
“หลังจากท่ียายมาที่ใหมแลว เราก็พยายามเชิญชวนใหคนเขามาจัดรายการ มามีสวน
รวมใหมากข้ึน โดยจัดสัมมนาอบรมใหความรู ท่ีจังหวดัประจวบฯไปเชิญ วิทยากรมา
ใหความรูเร่ืองการเขียนขาว การเปนส่ือมวลชนท่ีดี ก็เหน็ไปกันเปนจํานวนมาก  แต 
พอกลับมาก็ไมมีใครสงขาว หรือเขามามีสวนรวมกันอีก ท่ีไปตอนนั้น อาจจะอยากไป
เท่ียว หรือไมก็ อยากไปเรียนรู แตพอใหลงมือทําแลวทําไมได เลยไมอยากทํา” (วิไล
ลักษณ  เลขาขํา , ธันวาคม 2547 

 

4. งบประมาณ คณะกรรมการของวิทยุชุมชนแหงน้ี ไดพยายามหางบประมาณมา
สนับสนุน การเรียนรูใหชุมชนจาก ทุนของหนวยงานตางๆ ซึ่งจะมีใหเขียนเขาไปขอรับทุนได โดย 
การบริหารจัดการงบประมาณ จะข้ึนอยูกับความจําเปน และทุนที่ไดรับ ซึ่ง ก็จะใชไดเพียงระยะส้ัน  

 
“จะมีทุนเพื่อการเรียนรู ใหชุมชนเขียนเสนอเขาไปได อยางทุนท่ีใหเราจดัอบรมให
ความรูกับชุมชน หรือ จัดสัมมนาตางๆ แลวโดยตัวของวิทยุชุมชนเองก็ไมมีคาใชจาย
อะไร เพราะทุกๆคนชวยๆกนั” (วิไลลักษณ  เลขาขํา , ธันวาคม 2547) 
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5. ตารางเวลาออกอากาศและเนื้อหารายการ  ในระยะนี้จะมีการปรับเวลาและเนื้อหา
รายการไป 3ครั้ง ตามปจจัยดานตางๆ ดังจะกลาวในชวงตอไป 

 
6. กําลังสง  การต้ังเสาสงสัญญาณ  ยังคงใชเสาสงสัญญาณเดิม แมนจะพบวามีปญหาและ

อุปสรรค ทีท่ําใหรับสัญญาณไดไมคอยชัดเจน และกวางขวาง ครอบคลุมพ้ืนที่ เนื่องจาก ไมสามารถ
ข้ึนเสาท่ีมีความสูงไดตามท่ีกําหนด เพราะหากข้ึนเสาสงสัญญาณสูง สายลวดท่ีใชยึดเสาสงสัญญาณ 
จะตองใชพ้ืนที่จํานวนมากพอควร  ซึ่งจะไปรบกวนพ้ืนที่ถนนของโครงการเมืองแกวมณี ทําใหรถ
ผานไปมาไมสะดวก จึงข้ึนเสาสงสัญญาณไดเพียง  8 เมตร รัศมีการสงสัญญาณ ไดประมาณ 5 
กิโลเมตร อีกทั้งไมมีงบประมาณจัดซ้ือเสาท่ีมีขนาดสูงข้ึนดวย  
 

“เสาสงสัญญาณยังคงใชเสาเดิม เพราะไมมีงบประมาณจัดซ้ือใหม โดยตอกับเสาไฟฟา 
เพราะจะไดไมตองเสียคาเสาเพ่ิม” (คุณวิระศักดิ์ ฮาดดา, กมุภาพันธ 2548) 

 

นอกจากน้ี จากปญหาดานตางๆขางตน วิทยุชุมชนคนเมืองปทุมไดปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เนื้อหาและเวลาในการออกอากาศไปตามปจจัยที่มีผลกระทบถึง 3 ครั้ง ดังน้ี 

 
ครั้งท่ี 1. ระหวาง  วันที่ 30 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2546 
 

การดําเนินงานวิทยุชุมชน ระยะน้ี เปนชวงท่ีผูวิจัยเขามาเก็บขอมูลแบบมีสวนรวม    
(Participant  Observation) ในลักษณะเขาไปมีสวนรวมในการทํางานดานการผลิตและจัดรายการ 
เริ่มดวยการนําเสนอ รายการ “คลื่นเสียงเด็กปทุม” เพ่ือจัดทํารายการ สําหรับเยาวชน ซึ่งเปนความ
ถนัดที่ผูวิจัยมีประสบการณเกี่ยวกับรายการเชนนี้มากอน ประกอบกับเพ่ือการเก็บขอมูลที่สมบูรณ
ยิ่งข้ึน จึงเขาไปศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม (Participant  Observation)  ในการเปนสื่อกลางใหกับ
เยาวชนในชุมชน เพ่ือใหชวงเวลาตรงกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักเรียน ครู อาจารยในโรงเรียน 5  
แหงที่อยูในเขตพ้ืนที่ใกลเคียงกับวิทยุชุมชน  ไดแก  โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง ,  โรงเรียนวัดเกิด
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การอุดม  ,โรงเรียนวัดกลางคลองสาม  , โรงเรียนสังขอํ่า และโรงเรียนบานบึง     ไดเขาถึงส่ือวิทยุ
ชุมชนในฐานะผูฟงและผูรวมผลิตรายการ ทางคณะกรรมการวิทยุชุมชนจึงเพ่ิมเวลาออกอากาศให 
รายการ “คลื่นเสียงเด็กปทุม” อีกชวงละ30นาที คือ ระหวาง7.30-8.00 น. และ 12.00-12.30 น.          

 
จากการศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม  (Participant  Observation) ทําใหทราบแนวความคิด

ของการจัดรายการวิทยุชุมชนแหงน้ี วามี ลักษณะท่ีเปดโอกาสใหประชาชน คือ ชาวบานในตําบล
คลองสาม  ครู อาจารย นักเรียนในเขตพ้ืนที่ใกลเคียงกับวิทยุชุมชน คือ โรงเรียน 5  แหง  ไดแก  
โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง ,  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม  ,โรงเรียนวัดกลางคลองสาม  , โรงเรียน
สังขอํ่า และโรงเรียนบานบึง   ไดเขามามีสวนรวมในทุกๆดาน เชน ดานการผลิตรายการ การ
กําหนดโครงสรางของเนื้อหารายการ โดยมีโครงสรางการดําเนินงาน จากคณะกรรมการวิทยุชุมชน 
ที่จัดแบงผังรายการตามชวงเวลาที่กลุมองคกรตางๆไดกําหนดไว ตามความเหมาะสม แตพบวา ทุก
โรงเรียนมีปญหาดานการรับสัญญาณของคลื่นวิทยุชุมชนฯ และ ไมมีความสะดวกตอการเปดรับฟง 
เนื่องจากความไมพรอมของเครื่องรับวิทยุของทางโรงเรียน 

 
อยางไรก็ตาม ปจจัยที่มีผลตอการจัดทําวิทยุชุมชนแหงน้ี มาจากสภาพแวด ลอมทาง

สังคม ที่มีความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ และสังคม  ระหวางกลุมคนทองถิ่นที่อาศัยอยูเดิม ซึ่งมี
อาชีพเปนเกษตรกร ทํางานใชแรงงาน และ กลุมที่ยายเขามาใหม หรือ เชาพักอาศัยชั่วคราวโดยมีที่
พักอาศัยในหมูบานจัดสรร แตทํางานหรือเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ี
คอนขางดีกวา  จากการศึกษาวิจัย ดวยการสังเกต พบวา ชมุชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มักจะไม
เห็นความสําคัญกับการมีสวนรวม ในวิทยุชุมชน เพราะเคยชินกับชีวิตแบบสังคมเมืองท่ีตางคนตาง
อยู  โดยใหความสนใจดูโทรทัศน หรือวิทยุสือ่กระแสหลักมากกวา  สวนชุมชนท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีดอยกวา เปนชุมชนทองถิน่ที่อาศัยอยูเดิม จะเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในวิทยุ
ชุมชนมากกวา แต ดวยสภาพที่ดอยทางเศรษฐกิจ ตองหาเลี้ยงชีพ ทําใหไมมีเวลาใหความรวมมือ
และเขามามีสวนรวมดวยมากนัก เนื่องจากการทําวิทยุชุมชน ตองการความเสียสละและความพรอม
ในหลายๆดาน เพราะไมมีคาตอบแทน หากยังมีความลําบากตอการหาเลี้ยงชีพ ก็มักจะไมคอยให
ความสนใจในวิทยุชุมชน  อีกทั้ง นสิัยของคนในชุมชน สวนใหญไมคอยแสดงความคิดเห็น หรือ 
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เสนอแนะความคิด ที่มีตอการจัดรายการวิทยุชุมชนจึงทําใหการเขามามีสวนของชุมชนในวิทยุ
ชุมชนยังเปนไปในวงที่จํากัด 

 
ประชาชน คือ ชาวบานในตําบลคลองสาม  คร ูอาจารย นักเรียนในเขตพ้ืนที่ คือ โรงเรยีน

5  แหง  ไดแก  โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง ,  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม  ,โรงเรียนวัดกลางคลองสาม    
, โรงเรียนสงัขอํ่า และโรงเรียนบานบึง     สามารถเขาถึงส่ือวิทยุชุมชน และ ดําเนินงานในดานการ
จัดรายการวิทยุชุมชนไดโดยตนเอง หรือ จะผานทางตัวแทนของกลุมองคกรที่มีบทบาทในชุมชน ก็
ได ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบวา คนสวนใหญยังไมรูจักวิทยุชมุชนแหงน้ี  และไมทราบความเปนมา
ของวิทยุชุมชนที่เปดโอกาสใหชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมไดทุกๆข้ันตอน ซึ่งอาจจะเปนเพราะ
ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและครอบคลุม แต เมื่อผูวิจัยไดชี้แจงใหทราบ ก็จะใหรับความ
รวมมือทุกๆข้ันตอน 

 
จากการศึกษาวิจัย พบวา ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนิน งานใน

รายการไดทุกข้ันตอน และสามารถเขามาบริหารจัดการรายการในวิทยุชมุชนในลักษณะ การแจง
ขาวสารหรือใหขอมูลขององคกรที่มีบทบาทในชุมชน ซึ่งทางคณะกรรมการฯไดจัดแบงเวลาในการ
ออกอากาศใหตามผังรายการท่ีกําหนดไวลวงหนา แตรูปแบบการจัดรายการสามารถเปลี่ยนแปลงได 
โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูดําเนินรายการ ซึ่งสวนใหญจะใหสงเปนเทปบันทึกเสียง กอนเวลา
ออกอากาศอยางนอย 1 ชั่วโมง จะมีเพียงบางรายการและบางชวงระยะเวลาท่ีผูดําเนินรายการขอมา
จัดรายการสด  

 
อุปสรรคและปญหา ที่พบในขณะเขาไปศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม พบวา ประชาชน

ทั่วไปที่ไมไดมีบทบาทในองคกรของชุมชน เชน อาจารยในโรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง ,  
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม  ,โรงเรียนวัดกลางคลองสาม    , โรงเรียนสังขอํ่า และโรงเรียนบานบึง     
จะไมทราบวา มีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม หรือ บางสวนเคยไดยินวามีแตคิดวาเลิกจัดไปแลว 
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“ไมรูวาวิทยุชุมชนอยูคล่ืนไหน จัดรายการอะไรบาง เคยไดยินวามี(สถานีวิทยุชุมชนคน
เมืองปทุม, ผูวจิัย )แตเลิกจดัไปแลว” ( อาจารยวินยั โรงเรียนสังขอํ่า,มิถุนายน2546) 

 
“เคยไดยินเร่ืองวิทยุชุมชนแตไมรูวาท่ีนี้มีแลว อยูท่ีไหน ตองทําอยางไร ฟงจากวทิยุได

เลยเหรอ” (อาจารยกาญจนา แกววิเศษโรงเรียนบานบึง, มิถุนายน 2546) 
 

ความสําเร็จและความลมเหลวของการจัดรายการวิทยุชุมชนนี ้ ข้ึนอยูกับการ
ประชาสัมพันธใหชุมชนไดเขาใจ ถึงส่ือน้ีอยางถูกตองและตอเน่ือง  รวมถึงการใหขอมูลและเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขามาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความตองการของชุมชนอยางแทจริง  
เพราะ เมื่อผูวิจัยอธิบายถึงความเปนมาของวิทยุชุมชน ใหทราบถึงสิทธิประโยชนที่ชุมชนจะไดรับ 
ก็ไดรับการตอบรับที่ดีจากประชาชน และ ใหความสนใจอยากเขามามีสวนรวมใหมากย่ิงข้ึนใน
ทุกๆดาน ไมวาจะในดานการผลิตรายการ หรือ เปนผูรับฟง  

 
 “ถามีส่ือของชุมชนไดอยางนั้นก็ด ี นักเรียนของเราจะไดมีเวทีในการฝกพูด ท่ีนี้มี

นักเรียนท่ีกลาแสดงออกหลายคน ปกติจะใหออกไปคุยหนาเสาธง แตตอไปจะใหเดก็กลุม
นี้มาจัดรายการวิทยุชุมชน” (คุณอารีย  โกงเกสร,มิถุนายน 2546) 

 
“ถามีการอบรมใหความรูกับเด็กๆกอนก็จะดีนะ อยากใหเด็กๆไดเรียนรูกอน เพราะเด็ก

ท่ีนี่ยังเล็กอยู ใหอานไดไหม หรือพูดกบัพิธีกรจะดกีวาใหพูดเองนะ ชวงแรกๆกลัวเดก็
อาจจะทําไมไดแตจะลองด”ู (สมควร  แพทยเจริญ, มิถุนายน2546) 

 

ครั้งท่ี 2 ระหวาง  เดือน กรกฎาคม 2546- กุมภาพันธ 2547 
 
วิทยุชุมชนคนเมืองปทุมดําเนินรายการ “คลื่นเสียงเด็กปทุม”  ไปไดระยะหน่ึง โดยคุณ

พัชรี  มะปรางพันธ  ( อาสาสมัครวิทยุชุมชน ) เปนผูดําเนินรายการแทนผูวิจัย ก็พบปญหาใหม
เกิดข้ึน คือ หลังจากไดพยายามประสานงานใหทางโรงเรียนสงตัวแทนนักเรียน มารวมออกอากาศ 
พบวา มีอุปสรรคในเรื่อง เครื่องมือ ตอสัญญาณโทรศัพทเขามาในรายการ  ทําใหไมสามารถจะตอ
สายโทรศัพทเพ่ือออกอากาศได และ เนื่องจากไมมีงบประมาณในการจัดหาอุปกรณเพ่ิม  เพ่ือแกไข
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ปญหาดังกลาวทําใหตองขอความรวมมือจากที่ตางๆ  จึงทําใหการประสานงานกับทางโรงเรียนมี
ความลาชา อีกทั้งทางโรงเรียนยังไมมีความพรอมในหลายๆดาน เชน ขาดผูประสานงานของทาง
โรงเรียน , โรงเรียนไมมีเครื่องรับวิทยุที่สามารถใชกระจายเสียงได , นักเรียนยังเล็กและไมมีความ
พรอมในดานการจัดรายการ เปนตน  คณะกรรมการฯจึงไดตัดรายการคลื่นเสียงเด็กออกไป และเอา
ผังรายการเดิมกลับมาใชใหม โดยปรับเวลาออกอากาศกลับไปเปนชวงเวลาเดิมคือระหวาง 8.00-
12.00 น.  

 
“ดิฉันเขามาทํางานต้ังแตเดือนกรกฎาคม2546  คะ ตอนท่ีเขามา รายการคล่ืนเสียงเด็ก

ปทุม ไมมีแลวคะ เห็นวา พวกครูไมคอยมีเวลา เพงเปดเทอมงานจะยุงๆๆ แลวเคร่ืองตอ
สายโทรศัพทก็มีปญหาเลยใหหยดุไปกอน ดิฉันมาชวยประสานงานโดยรับผิดชอบทํา
รายการสุขภาพเพ่ือชีวิตท่ีดข้ึีน ก็เอาความรูมาจากการอานหนังสือ หรือความรูท่ีไดจาก
อนามัย” (คุณเอมอร บางนิ่มนอย , มิถุนายน 2546) 

 

ครั้งท่ี 3 ระหวาง  เดือน  มีนาคม 2547 – สิงหาคม 2547 
 

เนื่องจาก มีปญหาดานบุคลากรคือ คุณพัชรี  มะปรางพันธ  อาสาสมัครที่ดูแลเรื่องการ
เปด-ปดสถานีวิทยุชุมชนไดลาออกไป  และยังไมสามารถหาบุคลากรท่ีมีเวลาและความสะดวก มา
เปดสถานีตามเวลาเดิม คณะกรรมการจึงไดปรับผังรายการและเวลาออกอากาศ ใหสอดคลองกับ
ความสะดวกของการทํางาน การดําเนินงานวิทยุชุมชนในระหวางนี้ ไดปรับรูปแบบรายการและ
ปรับเวลาการออกอากาศ เปนชวงเวลาระหวาง 9.00- 12.00 น. โดยออกอากาศเปนประจําทุกวัน 
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ตารางเวลาการออกอากาศวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 
 

วัน/เวลา 9.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00 น. 

อาทิตย เสียงธรรมนําชีวิต/(ศาสนา) ? /(องคกรชุมชน) ? /(องคกรชุมชน) 

จันทร เสียงธรรมนําชีวิต/(ศาสนา) ?(ธุรกิจชุมชน) อบต.พบ
ประชาชน/(อบต.) 

อังคาร เสียงธรรมนําชีวิต/(ศาสนา) เกษตร
สัมพันธ/(เกษตร) 

สืบสานวัฒนธรรม
ไทย/(วัฒนธรรม) 

พุธ เสียงธรรมนําชีวิต/(ศาสนา) ?/(องคกรการเงิน) อาสาเพ่ือ
ประชาชน/(อปพร.
กํานัน) 

พฤหัสบดี เสียงธรรมนําชีวิต/(ศาสนา) สุขภาพเพื่อชีวิตท่ี
ดี/(สุขภาพ) 

ขาวฝากจากชุมชน/
สื่อ 

ศุกร เสียงธรรมนําชีวิต/(ศาสนา) ?/(การศึกษา) ?/(ทนาย
ประชาชน) 

เสาร เสียงธรรมนําชีวิต/(ศาสนา) ?/(เยาวชน) ?/(การเมืองภาค
พลเมือง) 

 
 
ตอมาในเดือนกันยายน 2546 โครงการเมืองแกวมณีไดทําการกอสรางอาคารชุดใหม  

โดยตองทําการรื้อถอน อาคารช่ัวคราวหลังท่ีใชเดินสายไฟฟาผานมาใหสถานีวิทยุชุมชนคนเมือง
ปทุม เมื่อไดทําการตัดกระแสไฟ   ทางคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนจึงไดทําเรื่องขอรับความ
อนุเคราะหดานกระแสไฟฟา จากวัดพระธรรมกายซึ่งมีพ้ืนที่อยูใกลเคียงกัน  และไดรบัอนุมัติ ทําให
สามารถออกอากาศไดในเดือนพฤศจิกายน 2546 รวมเวลาที่หยุดออกอากาศประมาณ 2 เดือน 

 
    ภาพที่ 7 แสดงสถานที่กอสรางโครงการเมืองแกวมณี หนาสถานีวิทยุชมุชนฯ 

DPU



    
 
ระยะที่ 3 ยุคเปลี่ยนแปลง เดือนพฤศจิกายน 2547- กุมภาพันธ 2548( 3 เดือน) ปจจุบัน 

 
   ปจจัยในการดําเนินงานและบริหารจัดการองคกรของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ในระยะ

ที่3 ( ยุคเปลี่ยนแปลง) ประกอบดวย 6 ปจจัย 
1. สถานท่ีต้ัง สถานที่ยังคงใชสถานท่ีต้ังเดิม เมื่อวัดพระธรรมกาย ซึง่อยูขางเคียงได

อนุมัติใหใชกระแสไฟฟาได แตเนื่องจากบริเวณของวัดพระธรรมกายสวนท่ีอยูใกลเคียงกับสถานี
วิทยุชุมชนฯ ยังอยูในระหวางการกอสรางตอเติม  ทางวัดพระธรรมกาย จึงตองตอสายไฟชั่วคราว 
จากอาคารสํานักงานของวัดพระธรรมกาย ซึ่งอยูหางออกไปประมาณ 500 เมตร มายังสถานีวิทยุ
ชุมชน แต ทางวิทยุชุมชนไมมีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณเชื่อมตอระบบไฟฟาอยางสมบูรณ
แบบ ทําใหกระแส ไฟฟาที่ใชไมเพียงพอ ไฟตกบอย บางวันไมมีไฟใชทั้งวัน  

 
 “ทางวัดพระธรรมกายเดินสายไฟมาจากอาคารสํานักงานดานหนาวดั ซ่ึงมีระยะทาง
คอนขางไกล แลวเดินสายมาไดเพียงสายเดยีว งบประมาณเราไมพอท่ีจะหาอุปกรณ
เพิ่มเติม  ทําใหไฟไมพอใช บางวันไฟตกท้ังวัน ออกอากาศไมได ไมมีไฟ ถาเปด
เคร่ืองสงสัญญาณวิทยุ ก ็ ตองปดแอร ปดเคร่ืองคอมพิวเตอร ไมเชนนั้น ไฟฟาจะไม
พอใช” (วิไลลักษณ  เลขาขํา , มกราคม2548) 
ดังน้ัน จึงเปนอุปสรรคในการดําเนินการของสถานีวิทยุชุมชนอยางมาก  นอกจากปญหา

เรื่องกระแสไฟแลว สถานีวิทยุชุมชนแหงน้ียังมีปญหาที่เขา ออกไดลําบากเพราะอยูดานในของ
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โครงการฯ และ ดวยพ้ืนที่ที่ติดกับวัดพระธรรมกาย ทําใหบางคนคิดวา สถานีวิทยุเปนของวัด
พระธรรมกาย และไมกลาเขามาใช  การเดินทางเขาไปในสถานีฯก็ไมสะดวกเพราะไมมีรถโดยสาร
ผาน อีกทั้งเสาอากาศก็ไมสามารถข้ึนสูง เพราะสายลวดท่ีใชยึด ตองกินพ้ืนที่ของโครงการเมืองแกว
มณีและเลยเขาไปในพ้ืนท่ีของวัดพระธรรมกาย ทําใหคณะกรรมการฯ ตองเริ่มปรึกษากันถึงการ
เปลี่ยนสถานท่ีใหม แตมีปญหาที่ยังหาสถานที่ไมได 

 
 “สถานท่ีตั้งวิทยุชุมชนอยูใกลวัด (วัดพระธรรมกาย ) เลยทําใหคนที่ไมเคยเขาวัดไม
กลาเขา ใสเส้ือสีฉูดฉาดก็ไมกลาเขาแลว แถมยังอยูไกลจากถนน เขาออกลําบาก ถาไม
มีรถสวนตัว”       ( คุณมนตรี มีชูนึก,  ธันวาคม 2547) 

 
“การเดินทางไมสะดวกเพราะไมมีรถเมลผาน ตองมามอเตอรไซครับจาง ท่ีตั้งสถานีอยู

ไกลจากถนนใหญพอสมควร ทางเขาสถานีฯหายาก หาลําบากเพราะหลบมาอยูดานใน” 
(คุณพรทวิา  จติจาตุรันต, ธันวาคม 2547) 

 
 

2. บุคลากร คณะกรรมการยังคงเปนชุดเดิม แต มีนิสติฝกงานจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2 คน คือ คุณคมสัน วรวิวัฒน  และ  คุณพรทิวา  จิตจาตุรัตน  ซึ่งมา
ฝกงานเปนรวมเปนอาสาสมัครชวยจัดรายการ ระหวางเดือนพฤศจิกายน2547จนถึงเดือนกุมภาพันธ 
2548 โดยไดรับมอบหมายใหจัดรายการเพ่ือการศึกษาและเยาวชน รวมไปถึงรายการท่ีสงเสริมให
ประชาชนออกมาใชสิทธิในการเลือกต้ัง โดยมีอาสาสมัครประจํา ที่มาชวยงานสถานีวิทยุชุมชน คือ 
คุณเอมอร บางนิ่มนอย และ คุณศิริพิน สมานแกว 

 
 

“ดิฉัน (คุณเอมอร  บางนิ่มนอย)มาชวยงานที่นี่ โดยมาจดัรายการ สุขภาพเพื่อชีวิตท่ีดีข้ึน 
สวนใหญจะอยูประจําท่ีนี้ มาเปดสถานีฯและอยูจนหมดเวลาออกอากาศ ก็จะออกไป
ประชุมงานในชุมชนกับคุณนอย (วิไลลักษณ เลขาขํา) มาทุกวันยกเวนวันอาทิตย” (คุณ
เอมอร  บางนิ่มนอย, มกราคม2548) 
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“ดิฉันมาชวยงานท่ีนี ้ เพราะคุณนอยชวนมาคะ มาเปดเทปรายการ เพิ่งมาทํางานท่ีนี้
คะ”(คุณศิริพิน  สมานแกว, มกราคม 2548) 

 
“เปนนิสิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคะ เคยมาชวยงานที่องคการบริหารสวนตําบล
คลองสามกับคุณวิระศักดิ์  ฮาดดาเม่ือปท่ีแลว พี่เขาชวนมา  เลยลองมาฝกงานท่ีนีก้ับเพื่อน
คะ ก็จะจัดรายการกับเพื่อน ” (คุณพรทวิา จติจาตุรัตน, มกราคม 2548) 

 
“มาฝกงานทําสารานิพนธของมหาวิทยาลัย มาต้ังแตเดอืนพฤศจิกายน เพราะเพื่อน(คุณพร
ทิวา จิตจาตรัุตน)ชวนใหมาลองทําท่ีนี้ เห็นวาอยูใกลกบัท่ีมหาวิทยาลัย และอยากลอง
ทํางานดานนีด้ ู  มาชวยจัดรายการเดก็ ทํารายการกับเพื่อนท่ีมาดวยกัน”(คุณคมสัน วร
วิวัฒน, มกราคม2548) 

 

3. การวางแผน การทํางานในระยะน้ี ยังคงใชแผนการทํางานเดิม โดยพยายามหาแหลง
เงินทุนมาสนับสนุน เพ่ือปรับปรุงการทํางานของวิทยุชุมชน โดยจัดแบงการทํางานใหอาสาสมัคร
มาชวยงานมากข้ึน และ เนื่องจากระยะเวลาการทํางานของคณะกรรมการฯและอาสาสมัครไมคอย
ตรงกัน ถาจะตองประชุมวางแผนงานจะใชการโทรศัพทปรึกษากัน หรือจัดการประชุมสัญจรกลุม
ยอยๆซ่ึงอํานาจในการตัดสินใจจะอยูที่ คุณวิไลลกัษณ เลขาขํา และ คุณวิระศักด์ิ  ฮาดดา  

 
“ไมคอยไดมีการประชุมวางแผนงาน ถาหากมีเร่ืองดวนๆเชนจะมีคนจากสวนอ่ืนๆมาดู

งาน ถึงจะนัดประชุมงานกนั ใชโทรศัพทคุยกันมากกวา สวนใหญก็มีการทํางานท่ีลงตัว
แลว ถามีปญหาถึงจะมาประชุมกัน” (คุณวริะศักดิ์  ฮาดดา, มีนาคม 2548) 

 
4. งบประมาณ วิทยุชุมชนสามารถขอรับทุนสนับสนุน โดยการจัดทํารายการใหความรู

หรือ ประชาสัมพันธใหกับหนวยงานตางๆ 
 
“งบประมาณท่ีเราสามารถหาได เชน สํานักงานปฎิรูปสุขภาพแหงชาติ(สปสช) 

สนับสนุนงบประมาณจดุการเรียนรูละ 50,000 บาทโดยใหจัดรายการใหความรูเร่ือง
หลักประกนัสุขภาพ 30 บาทรักษาไดทุกโรค ตามกรณีศึกษาตางๆ เปนเวลา 6 เดือน หรือ 
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กกต. ใหจัดทํารายการสงเขาประกวด ถาชนะไดเงินรางวัล 10,000 บาท”(คุณวไิลลักษณ  
เลขาขํา,กุมภาพันธ 2548) 

 
   5. เน้ือหารายการและตารางเวลาออกอากาศ  อยางไรก็ตาม ขณะนี้สถานีวิทยุชุมชนคน

เมืองปทุมยังออกอากาศโดย ปรับเวลาการออกอากาศ เปนระหวางเวลา 8.00น.-13.00 น. ทุกวัน
จันทร ถึงวันเสาร  สาเหตุที่จําเปนตองหยุดออกอากาศในวันอาทิตยเพราะปญหาดานขาดบุคลากรท่ี
สะดวกมาทํางาน โดยปจจุบัน มีรายการที่ออกอากาศท้ังหมด 13  รายการคือ (1). เสียงธรรมนําชีวิต 
(คุณอัญชลี  เรืองจิต , มูลนิธิธรรมกาย)  , (2). ขาวฝากจากชุมชน (คุณวิไลลักษณ  เลขาขํา/คุณนวล
อนงค  แพทยเจริญ)  ,(3). เกษตรสัมพันธ (คุณลวน  ธรรมซุย) , (4). สืบสานวัฒนธรรม (คุณนวล
อนงค แพทยเจริญ ) ,(5). โลกของเด็ก ( นิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) , (6). ความรูเรื่องกฎหมาย  
( ศาลปกครอง) , (7).สุขภาพเพื่อชีวิตท่ีดี (คุณเอมอร  บางนิ่มนอย) , (8).  มืออาชีพ ( คุณทองคํา 
วรสวัสดิ์) , (9).อบต.พบประชาชน  ( คุณวิระศักด์ิ  ฮาดดา) ,(10). องคกรการเงิน(กองทุนหมูบาน) ( 
พ.ท.สุวัฒน) ,(11)การเมืองเรื่องนารู (คุณสถาพร  มาทรัพย ) , (12).องคกรการเงิน (ออมทรัพย)(คุณ
โกศล) , (13). การศึกษา(นิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) โดย นิสิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มา
ศึกษาฝกงานและรวมในการผลิตรายการโลกของเด็ก และการศึกษาโดยมีเน้ือหาดานการศึกษา 
เยาวชน และใหความรูเรื่องการเลือกต้ังโดยกกต.ในชวงเวลา พฤศจิกายน 2547ถึง กุมภาพันธ 2548 

ตารางการเวลาออกอากาศ 
 
วัน/เวลา 8.00-9.00 น. 9.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00

น. 
12.00-13.00น. 

จันทร เสียงธรรมนํา
ชีวิต(คุณ
อัญชลี) 

มืออาชีพ 
(คุณทองคํา) 

ขาวฝากจาก
ชุมชน(คุณวิไล
ลักษณ/คุณ
นวลอนงค) 

สุขภาพเพื่อ
ชีวิตท่ีด(ีคุณ
เอมอร) 

องคกรการเงิน 
(กองทุน
หมูบาน)(พ.ท.
สุวัฒน) 

อังคาร เสียงธรรมนํา
ชีวิต(คุณ
อัญชลี) 

เกษตรสัมพันธ 
(คุณลวน) 

สืบสาน
วัฒนธรรมไทย
(คุณนวล

สุขภาพเพื่อ
ชีวิตท่ีด(ีคุณ
เอมอร) 

องคกรการเงิน 
(กองทุน
หมูบาน) 

DPU



อนงค) )(พ.ท.สุวัฒน) 
พุธ เสียงธรรมนํา

ชีวิต(คุณ
อัญชลี) 

องคกรการเงิน 
(ออมทรัพย) 
(คุณโกศล) 

อบต.พบ
ประชาชน(คุณ
วิระศักดิ)์ 

มืออาชีพ 
(คุณทองคํา) 

โลกของเด็ก 
(นิสิต
ธรรมศาสตร) 

พฤหัสบดี เสียงธรรมนํา
ชีวิต(คุณ
อัญชลี) 

สุขภาพเพื่อ
ชีวิตท่ีด(ีคุณ
เอมอร) 

ขาวฝากจาก
ชุมชน(คุณวิไล
ลักษณ) 

เกษตร
สัมพันธ 
(คุณลวน) 

องคกรการเงิน 
(กองทุน
หมูบาน) 
)(พ.ท.สุวัฒน) 

ศุกร เสียงธรรมนํา
ชีวิต(คุณ
อัญชลี) 

การศึกษา 
(นิสิต
ธรรมศาสตร) 

กฎหมายนารู 
(คุณวิระศักดิ)์ 

สืบสาน
วัฒนธรรม
ไทย(คุณนวล
อนงค) 

องคกรการเงิน 
(กองทุน
หมูบาน) 
)(พ.ท.สุวัฒน) 

เสาร เสียงธรรมนํา
ชีวิต(คุณ
อัญชลี) 

โลกของเด็ก 
(นิสิต
ธรรมศาสตร) 

มืออาชีพ 
(คุณทองคํา) 

การเมืองเร่ือง
นารู(คุณ
สถาพร) 

สุขภาพเพื่อ
ชีวิตท่ีด(ีคุณ
เอมอร) 

 
 
 
 
 “รายการสวนใหญจะเปนเทปฝากใหมาชวยออกอากาศ เชนของศาลปกครองจะเปน
เร่ืองกฎหมาย หรือของหลวงตามหาบัว จะฝากมาใหเยอะมาก เปดท้ังปยังไมหมดเลย 
สวนใหญหนวยงานตางๆจะเอาไปใหท่ีสมาคมวิทยุชุมชนแหงประเทศไทย โดยมอบให
สถานีตางๆนําเอาไปเปดอีกที จะมีก็ของลุงลวนท่ีจะมาจัดเองหรือของพี่ท่ีจัดเอง” (คุณ
เอมอร บางนิ่มนอย , มกราคม 2546) 

 
“ท่ีนี้ใหผมทํารายการดานการศึกษา ดานเยาวชนทํารายการโลกของเด็กและการศึกษา 
โดยออกอากาศทุกวันพุธ วนัศุกร และวนัเสาร ก็จะอัดเทปในวันอังคารและพฤหสับดี 
ถามาจัดรายการไมทันก็จะจดัรายการสด สวนรายการดานการศึกษา  ตอนนี้จะมีเนือ้หา
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ท่ีสงเสริมดานการเลือกตั้ง กจ็ะไปหาขอมูลตามสถานท่ีราชการ แลวกไ็ปขอขอมูลมาจัด
รายการ” (คุณคมสัน วรววิัฒน, มกราคม 2548) 

 
6.กําลังสง สถานวิีทยุชุมชนคนเมืองปทุมยังคงใชเสาสงสัญญาณที่มีขนาดสูงเทาเดิม 

เนื่องจากไมมีงบประมาณจัดซื้อ ซึ่งปจจุบันมีสถานีวิทยุชุมชนต้ังข้ึนใหมเปนจํานวนมาก มีอุปกรณ
เทคโนโลยีทีม่ีคุณภาพ และเสาสงสัญญาณที่มีขนาดสูง กําลังสงดี จึงทําใหเกิดคลื่นรบกวน และมี
ผลตอการรับฟงสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 

             ภาพท่ี 8 แสดงดานหนาของสถานีวิทยุราชภักดี(คลองหน่ึง) 
 

 
ภาพที่ 9 แสดงเสาสงสัญญาณที่มีขนาดสูงของสถานีวิทยุชุมชนราชภักดี(คลองหนึ่ง) 
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ภาพท่ี 10 แสดงเสาสงสัญญาณของสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 
 

                     
นอกจากปจจัยตางๆท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ทางคณะกรรม การบรหิาร

ไดพยายามหาทางแกไขโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ และสถานท่ีที่เหมาะสมท่ีสามารถต้ังเสาสง
สัญญาณใหสูงขึ้น สงสัญญาณไดไกลครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น อีกท้ัง กรณีที่มีการกอต้ังสถานีวิทยุ
ชุมชนขึ้นใหมอีกหลายสถานี ในบริเวณใกลเคียงกับวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม จึงทําใหวิทยุชุมชนคน
เมืองปทุม กาํลังอยูในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในยุคตอไป 

DPU



 
“เรากําลังหาสถานท่ีแหงใหม แตหายาก เพราะถาจะใหไปจัดตามบานก็ไมได คนอ่ืนก็ไม

กลาเขาเพราะจะกลายเปนไมใชสถานีวิทยุชุมชนไป ...จะหาท่ีใหม ท่ีไมใชเงิน หายากนะ
ยิ่งตอนน้ีมีสถานีวิทยชุุมชนเกิดข้ึนใหมอีก เคร่ืองสงเขามีคุณภาพด ี ตั้งเสาไดสูง ส่ัง
เคร่ืองมือส่ังของมาจากตางประเทศราคาแพง ” (วิไลลักษณ  เลขาขํา , มกราคม2548) 

 
“ ..ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม มีหองดานหนา จะจัดใหเปนท่ีตั้งของ
สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ถาจะยายมาตอนน้ีก็ไดนะ ไดทําเร่ืองขออนุมัติตั้งเสาให
แลว 35,000 บาท คิดวานาจะเสร็จในเดือนเมษายนนี ้ ถายายมาท่ีนี้คงมีการประชุม
จัดรูปแบบรายการกันใหม  ท่ีนี้จะสะดวกวา คนเขาถึงไดงาย ไมมีปญหาเร่ืองการ
เดินทางเพราะเรามีรถไปรับถึงท่ี ” (คุณวิระศักดิ์  ฮาดดา,  ธันวาคม 2547) 

 

จากการศึกษาวิจัย  สรุปวาท่ีมาและการบริหารจัดการองคกรของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 
เกิดข้ึนจากความตองการของประชาชนที่ตองการมีสื่อเปนของตนเอง เพ่ือเปนแหลงการเรียนรู และ
เปนไปตามอุดมการณของวัตถุประสงคการต้ังวิทยุชุมชน ที่ตองการใหเปนของประชาชนโดย
ประชาชน เพ่ือประชาชน  

 
วิทยุชุมชนแหงนี้เปนวิทยุชุมชนตามหลักการสากลของวิทยุชุมชน คือ ประชาชนรวมตัว

กันจัดต้ัง และยื่นขอใบอนุญาตเปนเจาของคลื่นและดําเนินงานของสถานี ต้ังแตระดับกรรมการไป
จนถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ลวนเปนอาสาสมัครทั้งสิ้น(จุมพล  รอดคําดี,2541:23) 

 
แตในการสรางสถานีวิทยุชุมชนที่เปนของประชาชนอยางแทจริง โดยปราศจากการ

แทรกแซงของกลุมตางๆไมวาจะเปนกลุมการเมือง กลุมธุรกิจ กอใหเกิดความไมมั่นคง ทําใหกรอบ
การดําเนินงานตองมีการปรับเปลี่ยน ไปตามปจจัยตางๆ เชน คน สถานที่ งบประมาณ 
สภาพแวดลอมอ่ืนๆ เปนตน ดังน้ัน อาจสรุปไดวา วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม แหงนี้ เปนวิทยุชุมชน
อยางแทจริง ที่เกิดจากกลุมองคกรที่มีบทบาทในชุมชนไดจัดต้ังคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชน 
เพ่ือดําเนินการใหเปนสื่อการเรียนรูของชุมชน โดยใชระบบอาสาสมัครในการดําเนินการ ไมมุงหวัง
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กําไรทางธุรกิจท้ังทางตรงและทางออม เปนอิสระปราศจากการครอบงําและแทรกแซงจากกลุม
การเมือง กลุมธุรกิจ  ถือเปนชองทางการส่ือสารสาธารณะ ที่สมาชิกในชุมชนมีบทบาทเปนไดทั้ง
ผูรับสาร และผูสงสาร แต ยังไมแข็งแรงพอท่ีจะเปนสื่อเพ่ือประโยชนตามความตองการของชุมชน 
แมนวาจะพยายามสรางโอกาสแกผูดอยโอกาสในชุมชน แลวกต็าม     

 
และ เพ่ือใหวิทยุชุมชนแหงนี้เปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร เชือ่มโยงการเรียนรูเพ่ือสราง

ความเขมแข็งใหชุมชน ไดพยายามสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกๆข้ันตอน ซึ่ง
ประชาชนกต็อบรับดวยความกระตือรือรนในชวงระยะเวลาเริ่มแรก และเขามามีสวนรวมแคใน
ระยะเริ่มตนเทาน้ัน             

 
ดวยปจจัยปญหาตางๆ ที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง และความไมมั่นคง จึงทําให

ปจจุบันวิทยุชุมชนแหงน้ี ยังไมมีความเขมแข็งพอจะเปนสื่อเพ่ือการเรียนรูของชุมชน แต ทุกคนท่ี
เขามามีสวนในวิทยุชุมชนแหงนี้ก็มีความหวัง  และรูสึกหวงแหน ไมอยากใหวิทยุชุมชนแหงนี้ตอง
ปดตัวลง จึงพยายามหาหนทางแกไข และ ก็พบโอกาสท่ีจะแกปญหาดานตางๆ โดยจะเริ่มจากการ
ยายสถานีวิทยุชุมชนไปต้ังท่ี อาคารดานหนาของท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม 
(อบต.คลองสาม) ในเดือน เมษายน 2548  อีกทั้งไดรับงบประมาณจัดซื้ออุปกรณจัดต้ังเสาสง
สัญญาณใหสูงข้ึน โดยสถานที่แหงใหมนี้สะดวกและเขาถึงไดงาย 

 
 
 
 

สวนท่ี 2    การเขามามีสวนรวมในวทิยุชุมชนของประชาชนในทองถ่ิน  
 
กระบวนการปฏิรูปสื่อโดยภาคประชาชน”วิทยุชุมชน”เปนแนวคิดที่ถูกนํามาพัฒนาสื่อ

วิทยุกระจายเสียงใหเปนสื่อสาธารณะ ดวยการใหประชาชนเขามามีสวนรวม ดังน้ันการดําเนินการ
ของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ในระบบเอฟ .เอ็ม. ความถี่ 107.75 เมกะเฮิรตช ไดเกิดกระบวนการ
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สื่อสารแบบมีสวนรวม(Participation Communication )ในระดับใดน้ัน ผูวิจัยไดใชหลักการสําคัญ 3 
ประการ ขององคการยูเนสโก มาตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการเขามามีสวนรวมคือ 
การเขาถึง  การมีสวนรวม  และการบริหารจัดการสื่อดวยตนเอง  

โดยการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมไดแบงเปน 2 กลุมคือ 
1.  กลุมผูที่เคยฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม จํานวน 25 คน ไดแก 

1.1 กลุมคณะกรรมการบริหารจัดการ 2 คน  คือ 
1. คุณวิไลลักษณ   เลขาขํา  ตัวแทนเครือขายภาคประชาชน 
2. คุณวิระศักดิ์   ฮาดดา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม 

2.2 กลุมอาสาสมัครที่มีสวนรวม 5  คนไดแก  
1.   คุณคมสัน          วรวิวัฒน  นิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2.   คุณพรทิวา         จิตจาตุรัตน  นิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
3.   คุณพัชรี             มะปรางพันธ   
4.    คุณเอมอร         บางนิ่มนอย 
5.    คุณศิริพิน          สมานแกว 

2.3 ตัวแทนประชาชนโดยกลุมองคกรท่ีเขารวม 10 กลุม รวม   18 คน   
1.  กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  

คุณจุฬา  มีบุญรอด 
   จ.ส.อ. สุรเดช    เอมบํารุง 

2.  กลุมสตรีและกลุมอาชีพ  
คุณมนตรี  มชีูนึก 
คุณนวลอนงค   แพทยเจริญ 

3.  กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  
คุณประสาน  แขกซอง 

4.  กลุมกองทุนหมูบาน 
คุณอนุสรณ  หนุนภักดี  
คุณสําราญ   เจริญชน 
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5.  กลุมสื่อภาคประชาชน   
คุณจงเปนณี  เรืองพรอม 
คุณสมโภช  แสงเพ็ง          

6.  กลุมออมทรัพย        
กํานันสถาพร  มาทรัพย  
คุณกิติทัศน    พ่ึงเปา 

7.  กลุมเกษตรกร   
คุณลวน ธรรมซุย 

8.  กลุมเยาวชน 
                  คุณคมสัน  สุนนทราช 
                  คุณวันชัย  ญาณศิวโมกข  

9.  กลุมศาสนา   
คุณอัญชล ีเรืองจิต  
นักเขียนอิสระเกี่ยวกับธรรมะหนังสือพิมพพิมพ 
คุณวีระ  สุภะ   
อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัย, ตัวแทนมูลนิธิธรรมกาย 

10.  กลุมวัฒนธรรม 
                  นายแพทยพรชัย พิญญพงค      

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 
                   คุณจําลักษณ  อวมอินทร 
 
ผูวิจัยใชเกณฑการมีสวนรวมของยูเนสโกเปนกรอบการวิเคราะห คือ การเขาถึงส่ือ ( 

Accessibility )   ,การมีสวนรวมในส่ือ (Participation) และ การบริหารจัดการสื่อดวยตนเอง ( Self  
management)  โดย การมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนมี 2 มิติ คือ มิติของผูผลิต และผูฟง 
1. การเขาถึงส่ือในฐานะผูผลิตรายการ 
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การเขาถึงส่ือในฐานะผูผลิตรายการจะทําโดยผานกระบวนการคัดเลือกของ
คณะกรรมการ โดยการดําเนินรายการวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมซึ่งเปนการจัดรายการใหความรู โดย
สวนใหญ ผูจัดรายการในแตละกลุมจะมีความรูเฉพาะเรื่องในสวนงานของตน  มีการนําเอาขอมูล
ความรูจากหนังสือ จากผูรูในสวนงานขององคกรของตน มาบันทึกรายการเปนเทปสงมาเพ่ือ
ออกอากาศ รวมทั้ง การเปดรับฟงรายการเพ่ือรับทราบขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ ตลอดจนรายการของ
ตัวเองเพื่อติดตามผลงาน ซึ่งเปนลักษณะหน่ึงของการเขาถึงส่ือของประชาชนในฐานะผูผลิตรายการ 
โดยเปนการสรางความรูสึกการเปนเจาของรายการของผูจัดรายการ หรือคณะทํางานผูผลิตรายการ 
ซึ่งมีความหมายถึง ประชาชนโดยรวมเพราะผูมารวมผลิตรายการเปนตัวแทนของประชาชน 

 
“สวนใหญจะจัดรายการโดยเอาความรูท่ีไดจากการที่ทํางาน หรือ สวนตัวดแูลเร่ืองนี้อยู
มาคุย บางคร้ังนําเร่ืองกฎหมายท่ีควรรู หรือคนสวนใหญอยากรู มาเลาสูกันฟง” (คุณวิระ
ศักดิ์  ฮาดดา , มกราคม 2548) 

 
“เราเอาเทปธรรมบท หรือ เอาเทปรายการธรรมะท่ีควรรูไปใหเปด การสงเทปไมมีปญหา 
เขาถึงงายเพราะอยูใกลกันกบัวัด (วัดพระธรรมกายมีร้ัวติดกันกับสถานีวิทยุชุมชนฯ) เรา
มีบุคลากรเพียงพอในการจัดทํารายการ ไมมีปญหาเร่ืองการจัดทําเลยแตมีปญหาเร่ือง
การรับฟงเพราะ คล่ืนไมชัดและเวลาท่ีออกอากาศ ไมสะดวกในการรับฟง” (คุณอัญชลี  
เรืองจิต, ธันวาคม 2547) 

 
การเขาถึงส่ือในฐานะผูผลิต ยังเปนไปในวงจํากัด เฉพาะผูที่มีบทบาทในองคกรของ

ชุมชน 10กลุมเทานั้น  ประชาชนทัว่ไป ที่มีความรู ความสามารถ ยังไมสามารถเขาถึงส่ือน้ีในดาน
การผลิตรายการได จะตองผานตัวแทนองคกรฯ หรือ คณะกรรมการวิทยุชุมชนเสียกอน เพราะมี
ความกลัวเรื่องการผลิตรายการท่ีสงผลเสียตอสังคม การใสรายปายสี หรอื การนําส่ือน้ีไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตัว  ดานเนื้อหาของรายการ คณะกรรมการฯไมไดจํากัดวาหามพูดในเรื่องใด หรือ 
ปดกั้นโอกาสของผูรวมรายการ เพียงแตขอใหผูจัดใชภาษาท่ีสุภาพและเคารพในสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน ไมวาราย หรือใสราย หรือใชสื่อน้ีเพ่ือประโยชนของตน 
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“ สวนใหญรายการท่ีจัดจะใหอัดเปนเทป แลวสงมาใหเจาหนาท่ีไดฟงกอน เพื่อเปนการ
ปองกันไมใหมีการวาราย หรือใสรายกัน ยกเวนบางรายการท่ีไมสะดวกอัดเทปกจ็ะมา
จัดสด แต ทุกคนก็จะทราบอยูแลววาหามพูดไมดี ” ( คุณวิไลลักษณ  เลขาขํา , มกราคม 
2547) 

  

ความคิดเห็นเรื่องการเขาถึงสื่อในฐานะผูผลิต ของกลุมผูที่ฟงรายการวิทยุชุมชนคนเมือง
ปทุม จะมีความคิดเห็นวาวิทยุชุมชนแหงน้ี ไดเปดโอกาสใหกลุมตางๆไดเขาถึงส่ือในดานการผลิต
รายการโดยมาจัดรายการใหความรูกับชุมชนในเรื่องที่กลุมองคกรตางๆมีบทบาทตอชุมชน โดยเมื่อ
ดําเนินการแลวพบปญหาวา สถานีวิทยุชุมชนแหงน้ีอยูไกลจากชุมชนและการเดินทางไปมาไม
สะดวก อีกทั้ง บุคลากรเปนอาสาสมัครที่มีงานประจํา หรือ งานสวนตัว จึงมีปญหาดานการจัดแบง
เวลาทําใหเวลาในการผลติรายการเพ่ือออกอากาศข้ึนอยูกับหลายปจจัย บางครั้งทําใหผูดําเนิน
รายการไมสะดวกมาจัดรายการหรือสงเทปรายการ  และ อีกสาเหตุคือรัศมีกําลังการสงท่ีไม
ครอบคลุมพ้ืนที่ทําใหมีจํานวนผูฟงไมมาก ทําใหขาดกําลังใจในการผลิต  

 
“วิทยุชุมชนแหงนี้ ไดเปดโอกาสใหตัวแทนของกลุมองคกรตางๆมารวมผลิตรายการ 
โดยรูปแบบรายการจะเปนไปตามท่ีผูดําเนนิรายการ แจงไว เชน รายการเกษตรสัมพนัธ 
ลุงลวนจะใชขอมูลจากผูมีประสบการณในดานการทําเกษตรมาจัด ซ่ึงก็จะเปนการคุย 
การเลา หรือนําเอาขอมูลจากหนังสือมาอานใหฟง ถาใครไมมาหรือติดธุระก็จะเอาเทป
เกาๆมาเปดวนให คนเกงๆก็ไมคอยวาง เพราะงานเยอะ ประชาชนทั่วไปจะขอมาจัด
รายการเองยังทําไมได แต สามารถฝากขาวมาใหประชาสัมพันธได” (คุณวไิลลักษณ 
เลขาขํา, มกราคม 2548) 

 
“คนท่ีจะมาจดัรายการได จะตองเปนตัวแทนของแตละกลุมองคกร  ก็จะรูๆกันวาเปนใคร 

สวนใหญจะเห็นหนา รูจกักันก็สงตัวแทนมาจัดรายการ โดยนําเอาขอมูลท่ีตองการประ
สัมพันธ ขอมูลขององคกรท่ีเราทํางานมาคุยกัน” (คุณศิริพร  สมานแกว, มกราคม 2548) 
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การเขาถึงส่ือในฐานะผูฟง 
การเขาถึงส่ือในฐานะผูฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ไดเปดโอกาสใหผูฟงสามารถแสดง

ความคิดเห็นผานทางตัวแทนกลุมองคกรตางๆท่ีมีบทบาทในชุมชน หรือ แจงโดยตรงกับทางสถานี 
จากการศึกษาพบวา ผูฟงในชุมชนจะฝากความคิดเห็น ผานทางผูแทนชุมชนมากกวาทางโทรศัพท
หรือการสงจดหมาย และ ดวยปญหา การไมมีงบประมาณจัดซ้ืออุปกรณเชื่อมตอสายโทรศัพท ทาํ
ใหไมสามารถจัดรายการสดเพ่ือเปดสายใหผูฟงแสดงความคิดเห็นโดยตรงได  ทําใหประชาชนสวน
ใหญเขาถึงส่ือ ดานเปนผูฟง เพราะจะมีเพียงตัวแทนขององคกรจํานวนไมมากนักที่ทราบวาสถานี
วิทยุชุมชนแหงนี้ต้ังอยูที่ไหน  

สวนใหญผูฟงแสดงความคิดเห็นวาส่ือวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมเปนการแจงขอมูล
ขาวสาร มากกวาการใหบริการประชาชนทางดานบันเทิง อีกทั้งเวลาในการออกอากาศที่ไมตรงกับ
เวลาท่ีชุมชนมีความพรอมและพื้นที่กระจายเสียงท่ีไมครอบคลุมและตรงกับความตองการ ทําให
ผูฟง ไมสามารถแสดงความคิดเห็น แจงความตองการ และยังไมสามารถเขามามีสวนดานการ
จัดการในฐานะผูฟงได  

 
“เทาท่ีทราบไมมีจดหมายหรือโทรศัพทจากผูฟงทางบาน นอกจากจดหมายขาวฝาก จาก
สวนกลางที่ฝากขาวประชาสัมพันธ  อาจจะเปนเพราะไมรูจะติดตออยางไรก็ได” ( คุณ
เอมอร  บางนิ่มนอย , มกราคม 2548) 

“เวลาเขาไปในชุมชน ก็มีคนคุยใหฟงนะวาคล่ืนฟงไมชัด แจงผลการรับฟงใหทราบ แต
ยังไมมีท่ีฝากขาวสวนตัว” (คุณวิไลลักษณ  เลขาขํา , กุมภาพันธ 2548) 

 
“คล่ืนสัญญาณไมชัดเจน กาํลังในการสงไมครอบคลุม ทําใหคนฟงนอย การเขาถึงส่ือก็มี

นอย สถานีวิทยุชุมชนอ่ืนๆมีกําลังสงมากกวา” (คุณคมสัน วรววิัฒฯ , มกราคม 2548) 

 
“เคยฟงแตนานมากแลว เพือ่นบอกใหฟง แตเปดไปฟงแลว มีคล่ืนแทรก รับฟงไมชัด 

ปจจุบันไมไดฟงแลว” (คุณวันชัย ญาณศิวโมกข, มกราคม 2548) 
 
“เคยฟงผานๆ คนจัดรายการไมคอยเกง แลวชอบเอาเทปเกามาเปดซํ้าๆ” (คุณกติิ-ทัศน 
พึ่งเปา, มกราคม 2548) 
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“สงเทปรายการใหแตไมไดฟง อยากฟงนะแต เวลาท่ีออกอากาศไมตรงกับเวลาท่ีวางเลย 

ความจริงนาจะขยายเวลาออกอากาศใหเปนชวงบายๆนะ” (คุณจงเปนณี เรืองพรอม, 
มกราคม 2548) 

 
“สวนใหญพีจ่ะไมไดฟงรายการท่ีจัด เพราะ บานอยูไกลจากสถานีและคล่ืนสัญญาณไป

ไมถึง ถาจะไดฟงก็คือมาฟงเวลาท่ีมาติดตอท่ีสถานีวิทยุชุมชน สวนเรื่องผลการรับฟง จะ
ไดทราบจากเวลาท่ีลงชุมชนแลวมีคนมาแจงใหทราบ เชน ไดยินแตสัญญาณไมชัด” ( คุณ
จําลักษณ  อวมอินทร , มกราคม 2547) 

 

  
2. การมีสวนรวมในฐานะผูผลิตรายการ 

กระบวนการส่ือสารแบบมีสวนรวมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมไดจริงตองดูความพรอม
ของผูผลิตรายการ ซึ่งการดําเนินงานวิทยุชุมชน นอกจากตัวแทนของแตละกลุมองคกรแลวยังมี
อาสาสมัครที่เขาชวยผลิตรายการ 
2.1 ความพรอมของวิทยุชุมชนในการผลิตรายการ 

การดําเนินรายการวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมเปดโอกาสใหตัวแทนกลุมองคกร เลือกผลิต
รายการหรือเขาไปจัดทําในส่ิงท่ีเอ้ือประโยชนในการทํางานของแตละกลุม เชน กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ตองการใหความรูมูลฐานแกประชาชนสามารถใชวิทยชุมุชนคนเมือง
ปทุมเปนสื่อกลางในการแจงขาวสารได หรือ กรณีที่มีวันสําคัญทางศาสนา หรือประเพณีไทย กลุม
วัฒนธรรมกส็ามารถใหความรูปลูกฝง วัฒนธรรมประเพณีอันดีใหกับสมาชิกในชุมชน หรือแมแต
แจงขอมูลขาวสารใหมารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียงกันได 

ก. การสนับสนุนดานขอมูล  หนวยงาน องคกร ทั้งภาคราชการและเอกชน ประชาชนใน
ทองถิ่นไดเขามารวมในการสงขาว หรือสนับสนุนขอมูลตางๆมาใหใชในการดําเนินรายการ โดย
ตัวแทนขององคกรท่ีรับผิดชอบผลิตรายการน้ันๆจะมีหนาที่ไปจัดเตรียมขอมูลเพ่ือเปนฐานขอมูล
ในการจัดรายการ นอกจากน้ันบางหนวยงานจะใหเปนขอมูลที่เตรียมเนื้อหาสาระมาใหเพ่ือใช
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ประชาสัมพันธหรือเปนเทปรายการสมบูรณพรอมใชไดเลย ขอมูลที่ใชในการจัดรายการมาจาก 2 
สวน คือ 

1. หนวยงาน องคกร ทั้งภาคราชการ เอกชนในทองถิ่น ขอมูลเหลาน้ีเปนขอมูลที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงานตามภาระหนาท่ีของหนวยงาน  การไดมาซึ่งขอมูลมีทั้งท่ี
หนวยงานจัดสงมาใหที่สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมโดยตรง หรือ ประสานงานผานทางคณะ
กรรมการฯและตัวแทนขององคกร เชน เทปธรรมะของหลวงตามหาบัวสงมาใหที่สถานีฯโดยตรง , 
กฎหมายเรื่องนารูจากกรมการปกครองผานมาทางคณะกรรมการวิทยุชุมชนคือคุณวิไลลักษณ  เลขา
ขํา เปนตน 

2. ตัวแทนองคกร ตัวแทนประชาชน อาสาสมัคร ผูผลิตรายการ ขอมูลนี้เปนขอมูล
เฉพาะที่ไดจากประสบการณตรงที่ผูผลิตรายการมีหรือไปสัมภาษณผูรูในชุมชน ซึ่งจะไมมีบทสรุป
ตายตัว และ ปรับเปลี่ยนไดตามสภาพการหรือประสบการณความเชื่อเฉพาะตัว 

การมีสวนรวมในการผลิตรายการวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม  สามารถแบงข้ันตอนตาม
แนวคิด การผลิตส่ืออยางมีสวนรวม ไดดังน้ี 

 
ขั้นกอนการผลิต (  Pro-production stage) 

การเตรียมการกอนการผลติรายการวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม  ประกอบดวย  การเลือก
ประเด็นหัวขอ การเลือกผูรวมรายการ การเลือกแงมุมที่จะนําเสนอ  การติดตอผูรวมรายการ ซึ่งทุก
ข้ันตอนกอนการผลิตมาจากการการตัดสินใจของตัวแทนกลุมองคกร ที่เขามามีสวนรวมกําหนด
วางแผนงานลวงหนา ดังนี้ 
 
1. การเลือกประเด็นหัวขอ 

การเลือกประเด็นหัวขอที่ออกอากาศในแตละครั้ง เนื้อหารายการจะถูกเลือกจาก
ความสําคัญใน 2 ลักษณะ คือ 

ก. การเลอืกประเด็นเน้ือหารายการ  โดยคํานึงถึงเหตุการณในชวงเวลาท่ีรายการ
ออกอากาศ หรือ จากความสนใจของผูจัดในขณะน้ันเปนหลัก เชนใกลเทศกาลลอยกระทง รายการ
ของกลุมวัฒนธรรม ก็จะเลือกประเด็นเน้ือหาท่ีใหความรูเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง หรือ
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เหตุการณที่กําลังไดรับความสนใจจากชุมชน เชนเมื่อมีโรคติดตอท่ีกําลังระบาด กลุมสาธารณสุขก็
จะสงขอมูล หรือ หาวิทยากรผูรูมาออกรายการ หรือมีการรวมตัวกันทํากิจกรรมในชุมชน ซึง่
ประชาชนใหความสนใจ 

 
“บางคร้ังก็จะฝากขาวของอสม. ไปกับคุณนวลอนงค (อาสาสมัครท่ีมาชวยงานวิทยุ

ชุมชน)ใหชวยประชาสัมพันธให เชน วาตอนนี้มีการระบาดของไขเลือดออก ใหระวังการ
เกิดของแหลงยุงลาย การดแูล ปองกันตัวเองอยางไร หรือแจงขาวเร่ืองวันเวลาใหมาฉีด
วัคซีนปองกันโรคโปลิโอฟรี” (คุณประสาน  แขกซอง , ธันวาคม 2547 ) 

 
“เราจะแจงกําหนดการจัดงานของสภาวัฒนธรรมใหทราบวาจัดงานท่ีไหน เม่ือไร โดย

บางคร้ังก็โทรศัพทฝากขาวใหทราบ ใหชวยประชาสัมพันธการจดังานใหดวย” 
(นายแพทยพรชัย  พิญญพงศ, ธันวาคม 2547)   

 
“ในแตละเดือนจะมีเทศกาลสําคัญๆเกิดข้ึน เราก็จะแจงวาในชุมชนมีการจัดงานอะไร หรือ

เลาความเปนมา ความสําคัญของเทศกาลนั้นๆเชน เทศกาลวันลอยกระทง ก็จะบอกวาท่ีไหน
จัดงานบาง แลวประวัติความเปนมาของวนัเหลานี้มีมาอยางไร” ( คุณจาํลักษณ  อวมอินทร , 
มกราคม 2547) 

 
ข. การเลือกประเด็นหัวขอโดยคํานึงถึงตัวบุคคลหรือกลุมองคกร ซึ่งประเด็นนี้มักจะเปน

ชวงเวลาออกอากาศประจําวันที่ไมไดเปนชวงวันพิเศษจากท่ีกลาวขางตน ประเด็นหัวขอจะเปนเรื่อง
ของแตละองคกรจะเลือกข้ึนมาเชน กลุมอาชีพ ตองการประชาสัมพันธสบูสมุนไพรสูตรใหมที่กลุม
แมบานผลิตข้ึน หรือ กลุมศาสนา จัดทํารายการเสียงธรรมนําชีวิตเพ่ือสงเสริมใหคนเขาวัด ปฏิบัติ
ธรรม , กลุมเกษตรจัดรายการเพ่ือสงเสริมใหเกษตรกร หันมาใชปุยอินทรีย เปนตน 

 
“ ลุงจัดรายการเกษตรจะเนนเร่ืองการใชปุยอินทรีย การดูแลสวน ลุงจะไปคุยกับเจาของ
สวนเลยวาใชปุยอินทรียแลวผลผลิตดีข้ึนอยางไรบาง ลุงไปคุยมาหมด  ลุงจะเนนใหคน
หันมาใชปุยอินทรียกันแทนปุยเคมี ประหยัดเงินและดตีอส่ิงแวดลอมดวย” (คุณลวน  
ธรรมซุย,   มิถุนายน 2546) 
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“ เราจะดูวาชวงนี้กลุมแมบานผลิตอะไรออกมา อยางตอนนี้ผลิตขนมไทยก็จะ บอกวา
ขายท่ีไหนอยางไร หรือ ผลิตแชมพู สบูสมุนไพร ใชแลวดีมากๆ ปลูกสมุนไพรเอง 
รับรองผิวสวยแนๆ กล่ินหอมดวย เราจะสงเสริมใหชุมชนหันมาใชของท่ีผลิตไดเอง ” 
(คุณนวลอนงค แพทยเจริญ, ธันวาคม2547) 

 
 

2.  การเลือกผูรวมรายการ 
การเลือกผูรวมรายการจะข้ึนกับผูผลิตรายการซ่ึงเปนตัวแทนของสมาชิกในองคกรติดตอ

ใหคนในชุมชนที่มีความรูและประสบการณเฉพาะเรื่องของแตละกลุม ตามประเด็นของเนื้อหาที่จะ
นําเสนอ หรือ ใหแตละกลุมคัดเลือกตัวแทนมาใหขอมูล  เชนในการจัดรายการคลื่นเสียงเด็กปทมุ  
ไดแจงทางโรงเรียนใหคัดเลือกนักเรียนมาจัดรายการรวมกับผูวิจัย เปนตน 

การมีสวนรวมในการเขามาผลิตรายการตองอาศัยความสามารถพิเศษเฉพาะตัว  ความรู
เบื้องตนในการผลิตรายการ และความรูประสบการณตรงที่ประสบความสําเร็จในดานใดดานหน่ึง  
การสนับสนุนดานขอมูล จากหนวยงาน องคกร ทั้งภาคราชการ เอกชนและประชาชนท่ัวไปควรมี
สวนในการแจงขอมูลขาวสารใหดวย 

 
“สวนใหญเขาใจเรื่องวิทยุชุมชนดี อยากใหเกิดข้ึนในชุมชน แต เนื่องจากไมมี
งบประมาณสนับสนุน ทําใหเกิดการพัฒนาท่ีไมตอเนื่อง ขาดการประชาสมพันธ ขาด
กําลังใจในหลายๆดานเชน เสาท่ีไมสามารถข้ึนไดสูง กําลังสงสัญญาณมาไมครอบคลุม 
ผลการรับฟงกินพื้นท่ีจํากัดแคไมถึง 5 กิโลเมตร  การดําเนินงาน  การจัดรายการท่ีตอง
อาศัยความสามารถเฉพาะตัว การจัดรายการจึงไปไดไมตลอดตอเนือ่ง มักมาจดัแค 
สัปดาหแรกเทานั้น หรือสนใจในชวงแรกๆ บุคลากรอาสาสมัครมีไมเพียงพอและไมได
ทําอยางตอเนือ่ง มักมาตามอารมณ หรือ มาเพื่อเหตุใดเหตุหนึ่งเชน มาทดลองงาน ,มา
ทําวิจัย , มาฝกงานเปนตน” (คุณวิระศักดิ์  ฮาดดา, มกราคม 2548) 

 
 
การมีสวนรวมในฐานะผูฟงรายการ 
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การมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชมุชนคนเมืองปทุมในฐานะผูฟง หมายถึง การที่
ประชาชนมีเสียงตอบรับ หรือ ปฏิกริิยาโตตอบ (Feedback  ) หลังจากท่ีรายการไดออกอากาศไป
แลว ลักษณะของการโตตอบของผูฟงที่มีตอรายการสวนใหญ คือ การบอกกลาวมากับผูดําเนิน
รายการ  มากกวาแจงผลการตอบรบัดวยการเขียนจดหมาย หรือการโทรศัพทเขามา สวนใหญจะ
เปนเพราะมีการนัดหมายใหตรวจสอบความชัดของการรับฟงมากกวาการที่ประชาชนจะโทรศัพท
เขามาเอง  

จากการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ซึ่งมีรูปแบบการจัดรายการ
แบบทางเดียว เชนการแจงขาวสาร  สวนใหญ ผูดาํเนินรายการจะอัดเทปเสียง แลวนํามาสงใหกอน
ออกอากาศ อยางนอย 1 ชั่วโมง  

 
“รายการวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมจะเปนการแจงขาวสารทางเดียว มากกวาจะเปนการ
ใหบริการประชาชนดานความบันเทิง สวนใหญจะไมเนนใหมีการตอบกลับไมเห็นวา
มีโทรศัพท หรือจดหมายเขามา อาจจะเปนเพาะจัดรายการเปนเทปดวย ไมไดจัดสด  ” 
(คมสัน  วรววิฒัน  ,วันท่ี26 มกราคม 2548) 

 
 “ปญหาของผูดําเนินรายการคือ ขอมูลมีเยอะแตขาดความเปนมืออาชีพ จึงไมมีความ

ตอเนื่อง ขาดการบริหารจัดการดานการนาํเสนอความรู และการจดัรายการ เพื่อชุมชนมี
แตขอมูลดิบ พอจะนํามาขยายความใหประชาชนเขาใจ ก็มักจะทําไมได ถึงแมนวาจะมี
การใหความรูดานกระบวนการเรียนรู แลวแตพอลงมือก็ทํายังขาดการส่ือสารท่ีดี ไม
สามารถทําใหคนฟงเขาใจได   เหมือน ทําใหดูไดแตอธิบายไมได พดูไมเปน” ( คุณวิระ
ศักดิ์  ฮาดดา , 14 มกราคม 2548 ) 

 

การรับฟงรายการวิทยุชุมชนน้ันผูฟงสวนใหญยังคงไมกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเสนอรายการหรือประเด็นปญหาของชุมชน ยังคงเปนนักฟงวิทยุตามปกติเหมือนท่ีเคย
ปฏิบัติมา ตามความเคยชินที่คนในชุมชนมักไมกลาแสดงความคิดเห็น หรือแจงขาวกับทางสถานี 
โดยคอยใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบโดยตรงจากทางราชการ 
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“คนท่ัวไปเหน็สถานีวิทยฯุมีร้ัวติดกับวัดพระธรรมกาย ทําใหเกดิการเขาใจผิด  คิดวาเปน
วิทยุชุมชนของวัดพระธรรมกาย ทําใหไมกลาเขามามีสวนรวม และ มีปญหาอื่นๆอีกเชน
อุปกรณท่ีไมเพียงพอ ไมคโครโฟนท่ีใชออกอากาศมีคุณภาพไมคอยดี รับเสียงไดไม
ท่ัวถึง” (คุณนวลอนงค  แพทยเจริญ, มกราคม 2548) 

 
“ฟงตอนท่ีจัดแรกๆ พยายามจะฟงแตคล่ืนไปไมถึงท่ีบาน ตองมาฟงท่ีทํางาน ก็เคยเอา
ขาวมาฝาก แลวก็ฟง นําเทปมาเปดซํ้าบอยนะ  อยากใหสามารถโทรเขาแจงขาวสารได 
เชนรถติด หรือ แจงขาวเร่ืองอ่ืนๆ นาจะประชาสัมพันธใหคนรูจกัมากๆ” (จ.ส.อ.สุรเดช  
เอมบํารุง, มกราคม 2548) 

3.  การบริหารจัดการส่ือดวยตนเอง ( Self  management) 
ผูผลิต   จากการศึกษาวิจัยพบวา กลุมผูที่เคยฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม  และมีสวนรวม

ในการผลิตรายการ สวนใหญจะมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy 
Maker/Planner )เคยเขารวมประชุม และมีสวนในการคิดรูปแบบการจัดผังรายการ บริหารจัดการ 
กําหนดนโยบาย แตเปนเพียงชวงระยะเวลาประมาณ 1-2 ครั้ง ชวงเริ่มดําเนินการ  ตอมา หลังจากน้ัน 
จะปลอยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการฯบางคน เชน คณะกรรมการบริหารจัดการ หรือ
อาสาสมัครเปนผูตัดสินใจ เพราะ คณะกรรมการฯสวนใหญจะมีงานประจําทําและไมคอยมีเวลา 

 
“ ตอนแรกๆ มีการประชุมใหความรูโดยมีวิทยากรมาอบรม (ผศ.ดร.เอ้ือจิต  วิโรจนไตร

รัตน) มาใหความรูเร่ืองการจัดวิทยุชุมชน  มีการแบงงานกันทํา ใหออกไปฝกการจัด
รายการ ดวย แลวก็ชวยกันวางแผนการทํางานวาจะใหใครจัดรายการอะไรบาง ตอนแรกๆ
จะต่ืนเตนมาก พอมาจัดจริงๆก็มักจะเกีย่งกัน ตอนแรกบอกวา เวลา 1 ช่ัวโมงไมพอในการ
จัดรายการ แตพอมาจัดจริงๆพูด ได 10 นาทีกไ็มมีเร่ืองจะพูดแลว และก็มาแคชวงแรกๆ
หลังก็หายไป” (วิไลลักษณ  เลขาขํา , มกราคม 2548) 

 
 “เคยไปรวมประชุมดวย 2-3 คร้ัง  เหน็วาวิทยุชุมชนจะมีประโยชนกับชุมชนอยางมาก 

ถาประชาชนใหความรวมมือกัน โดยการแจงขาวสารใหความรูหรือ ประชาสัมพันธ เร่ือง
จําเปนตางๆ เชน เร่ืองไขหวัดนก คนยังไมรูวิธีดูแลปองกันอีกเยอะ หรือ เร่ืองกระตุนให
คนการออกมาใชสิทธิในการเลือกตั้ง แตไมคอยไดฟงนะ  ไมมีการประชาสัมพันธ ให
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ทราบวาอยูคล่ืนไหน เวลาอะไร ตอนนีเ้ลยไมแนใจวาใครอยูเบ้ืองหลัง แลวถามีปญหา 
ใครเปนคนประสานงานในการแกไข” (คุณจุฬา  มีบุญรอด, ธันวาคม 2547) 

 
“ผมเคยเปนผูจดัการสถานีวิทยุชุมชนแหงนี ้ แตเดีย๋วนี้ไมไดทําแลว คนท่ีมาจัดรายการก็
ไมคอยสงเทป ผมตองคอยโทรศัพทไปตาม เม่ือไมมาก็ตองเอาเทปเกามาเปดวน  เปด
แบบนี้บอยๆคนก็เบ่ือ อีกอยางเร่ืองกฎหมายท่ียังไมแนนอน คนท่ัวไปก็ไมอยากมายุง 
แถมไมมีงบประมาณมาสนบัสนุนดวย อยางคาเทปกต็องออกคาใชจายกนัเอง” (คุณ
อนุสรณ  หนนุภักดี , ธันวาคม 2547) 

 
 “ดานสถานท่ี  ไปมาไมสะดวก หางไกลจากชุมชน ไมมีรถโดยสารผาน มีการยาย

สถานท่ีบอย ทําใหตองหยุดออกอากาศเปนเวลานานๆ สถานท่ีตั้งไมมีหองน้ํา ตองเดิน
ไกลไปขอเขาท่ีโครงการเมืองแกวมณ”ี (คุณพรทิวา  จติจาตุรัตน, มกราคม 2548) 

 
ผูฟง  วิทยุชุมชนแหงน้ี ยังไมมีความพรอมในหลายๆดานเชน งบประมาณท่ีมีจํากัด  

เครื่องรับสงสัญญาณที่มีกําลังสงไปไมไกลเทาท่ีควร  ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองเพื่อให
ทราบถึงตําแหนงของคลื่นวิทยุ สถานที่ต้ังของสถานี  จึงทําใหผูฟงมีจํานวนนอย และไมมีขอมูลวา
มีการบริหารจัดการสื่อนี้จากผูฟง 

 
“เทาท่ีทราบ ไมเคยมีโทรศพัท หรือจดหมายเสนอแนะเร่ืองวิทยุชุมชนเขามาเลย อาจจะ
เพราะไมรูวาจะติดตอไดทางไหนกับใคร อีกอยางกําลังสงเรานอยไปไดไมคอยไกล รับ
ฟงก็ไมคอยชัด ท่ีสําคัญ ชาวบานแถวน้ีกไ็มคอยแสดงความคิดเห็นอะไรอยูแลว 
อยากจะทําอะไรก็ทําไป ไปถามวาชอบหรือไมก็บอกวาชอบทุกคน ใหชวยแสดงความ
คิดเห็นแตไมเคยมีความคิดเห็นเขามา” (คุณเอมอร  บางนิ่มนอย, มกราคม2548) 

 
 
 “ในชวงแรกวทิยุชุมชนไมอนุญาตใหมีการเปดเพลงและไมมีโฆษณา ทําใหนักจัด
รายการไมรูจะพูดอะไร เพราะพูดไดอยางเดียว และ คนฟงสวนใหญ ก็ชอบฟงเพลง
มากกวา” (คุณวิระศักดิ์  ฮาดดา, มกราคม 2548) 
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“ปจจุบัน มีปญหาดานการใชไฟฟาเพิ่มมาอีก เพราะใชไฟจากวัดพระธรรมกาย ซ่ึง

สายไฟท่ีสงมามีกําลังสงนอย ไฟตกบอยมาก” (คุณเอมอร  บางนิ่มนอย, มกราคม 2548) 

เนื่องจากหลังจากที่วิทยุชุมชนคนเมืองปทุมไดต้ังข้ึนมาระยะหน่ึงแลว  ปรากฏวาไดมี
สถานีวิทยุชุมชนเกิดข้ึนตามมาหลายสถานี และดวยกําลังสงท่ีแรงกวาไดทับคลื่นวิทยุชุมชนคน
เมืองปทุม อีกทั้งมีรูปแบบการดําเนินงานเปนเชิงธุรกิจ ใชผูจัดรายการมืออาชีพ ทําใหมีผูฟงมากมาย 
ผูวิจัยจึงไดมาศึกษาคนกลุมนี้ดวยเพื่อการเทียบเคียง 

2. กลุมผูที่ไมเคยฟงวิทยุชุมชนคนเมอืงปทุม แต รบัฟงวิทยุชุมชนของสถานีขางเคียง
อื่นๆ เชน สถานีวิทยุชุมชนราชภักด ี ( ตําบลคลองหน่ึง)  Fm 91.25 เมกะเฮิรท (MHz) จ-อา เวลา 
6.00-24.00 น. , วิทยุชุมชนกลาตะวัน (ตําบลคลองสาม) Fm 105.75 เมกะเฮิรท (MHz)  จ-อา เวลา 
9.00-22.00 น. , วิทยุชุมชนคูคต , วิทยุชุมชนตลาดรังสิต  , วิทยุชุมชนวังนอย เปนตน จํานวน 28 คน 
ไดแก 

 
หมู 1 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

  1. ผูใหญบานบัญญัติ   สดุชานัง (ม.1) 
  2. คุณสมนึก  แกวชะมอย (ผูชวยผูใหญบาน/อปพร./ม.1) 
  3. คุณสําริด  เสนเพชร(รับจางทั่วไป/กองทุนหมูบาน/ม.1) 
  4. คุณสมพงษ  กลิ่นเรงจิว (คาขาย/ม.1) 

 
หมู 2 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 
1. ผูใหญบานสมชาย  ชนุวัฒนะ (กองทุนหมูบาน/ม.2) 
2. คุณสมทรง  ทองจาด (พนักงานสงน้ํา/อปพร. /ม.2) 
3. คุณสมชัย  ชัยบญัฑิต ( ขับรถรับ-สงนักเรียน /ม.2) 
4. คุณสมศักด์ิ  กลิ่นรอด(รับจางทั่วไป/ม.2) 
5. คุณธูป   ถนอมทอง (รับจางทั่วไป/ม.2) 
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6. คุณเสนห  ชมชื่น (รับเหมากอสราง/ม.2) 
7. ผูใหญสมนึก  ชมชื่น (กองทุนหมูบาน /ม.2) 
8. คุณเจือ  ทองจาด (คาขาย/ม.2) 
9. คุณสําเริง  เขตเจริญ (รับจาง/ม.2) 
10. คุณวิไล  ชมชื่น( รับจาง/ม.2) 
หมู3  ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 
1. คุณจํานงค  นอยนนท (เกษตร/อปพร.  ) 
 
หมู4  ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 
1. คุณเดนนภา    กลิ่นสวัสดิ์ ( อบต./อสม./อปพร.) 
2. คุณประสิทธ    อยูกลิน่ (รับจางทั่วไป/อปพร.) 
3. คุณประเสริฐ  อยูกลิ่น (รับจาง/อปพร.)  
4. คุณสมหมาย  แขกซอง ( รปภ.ยาม/อปพร. )  
 
หมู 5  ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ( ไมไดสงคนเขามา) 
 
หมู6 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 
1. คุณบดินทร  วงษศิริ (พนักงานขับรถ ) 
2. คุณสิริวุฒิ     ธรรมไพศาล ( พนักงานดับเพลิง) 
 
หมู 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 
1. คุณทุเรียน  บัวพุด   ( อบต./ออมทรัพย/กลุมสตร ี) 
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หมู 8-9  ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ( ไมไดสงคนเขามา) 
 
หมู10 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 
1. คุณมารุต หวานฉํ่า (อาสาสมัครมูลนิธริวมกตัญู/เจาหนาท่ีศูนยวิทยุ ) 
2. คุณมนตรี   เจ่ิงฤทธิ์ ( พนักงานดับเพลิง )  
 
หมู 11-13  ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ( ไมไดสงคนเขามา) 
 
หมู 14 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 
1. ผูใหญประเทือง    เสนาะคํา (กองทุนหมูบาน/ม.14) 
  
นักจัดรายการวิทยุชุมชนราชภักดี(คลองหน่ึง) 
1. คุณศิริพร      จิรโชติปญญา 
2. คุณขวัญเรือน   เสือโภชน 
3. คุณภาณุวัฒน     สุมาลยั 
 
ผูวิจัยใชเกณฑการมีสวนรวมของยูเนสโกเปนกรอบการวิเคราะห คือ การเขาถึงส่ือ ( 

Accessibility )   ,การมีสวนรวมในส่ือ (Participation) และ การบริหารจัดการสื่อดวยตนเอง ( Self  
management)  โดย การมีสวนรวมของประชาชนและความคิดเห็นในวิทยุชมุชนมี 2 มิติ คือ มิติของ
ผูผลิต และผูฟง 

 
( ก )   การเขาถึงส่ือ ( Accessibility )   
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การเขาถึงส่ือวิทยุชุมชนขางเคียงอื่นๆ  ในฐานะผูผลิต เนื่องจากวิทยุชุมชนขางเคียงอ่ืนๆ
ดําเนินงานแบบธุรกิจชุมชนคือมีการลงทุน มีคาดําเนินงาน ดังน้ัน ประชาชนสามารถเขาถึงส่ือน้ีได
โดยตองเสียคาใชจาย เปนคาเชาเวลา ซึ่งรูปแบบรายการจะข้ึนอยูกับผูผลิตรายการท่ีแตกตางกัน โดย 
เจาของสถานีวิทยุชุมชนฯใหนักจัดรายการมืออาชีพมาเชาเวลาไปจัด หรือ ประชาชนทั่วไปเริ่มจาก
การเขาถึงส่ือในฐานะผูฟง แลวสนใจเปนผูผลิตรายการ ก็ติดตอขอเชาเวลารายเดือน ตามอัตราที่ทาง
สถานีกําหนด เชน วิทยุราชภักดี กําหนดราคา 5,000 บาทตอชั่วโมง เปนตน 

 
“พอกับเพื่อนฟงกอนคะ แลวก็มาคุยใหฟง หนูก็เลยลองฟงดู พอดีอยูใกลบาน เลยลองมา

สมัครงานท่ีนี้ ตอนแรกก็มาสมัครเปนพนักงานประจําสถานีวิทยุกอนคะ” (คุณขวญัเรือน   
เสือโภชน , มกราคม 2548) 

 
“เคยผานตา เห็นปายบอกวามีวิทยุชุมชน แลวมีเบอรใหโทรศัพทไดดวย ลองฟงดกูช็อบ
นะเปดเพลงถูกใจ แลวก็จัดดี คุยเกง มีแซวไปแซวมา เคยโทรไปคุยหลายหน กจ็ะขอ
เพลง ขอใหฝากเพลงถึงเพื่อนบาง เสียงเราก็ไดออกมาในวิทยุ ดีนะ ชอบ จัดสดๆโทรไป
คุยได” (คุณสมหมาย   แขกซอง , สัมภาษณ 2548) 

  
การเขาถึงส่ือวิทยุชุมชนขางเคียงอื่นๆ  ในฐานะผูฟง         กลุมผูที่ไมเคยฟงวิทยุชุมชน

คนเมืองปทุมแตรับฟงวิทยุชุมชนของสถานีขางเคียงอ่ืนๆ สวนใหญจะมีสวนรวมในฐานะผูฟง และ
เปนผูที่เปดรับฟงสื่อวิทยุเปนประจํา โดยทราบเรื่องวิทยุชุมชน และสนใจจะฟงเพราะมีรูปแบบท่ี
ตนเองชื่นชอบ เชน สถานีวิทยุชุมชนราชภักดี เปดเพลงลูกทุง , สถานีวิทยุกลาตะวัน เปดธรรมะ, 
สถานีวิทยุชุมชนคูคต ใชศิลปนตลก ยอด นครนายกมาเปนผูจัดรายการ เปนตน อีกทั้งชวงเวลาที่
ออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนขางเคียงอ่ืนๆก็ตรงกับเวลาที่สะดวกจะรับฟง เชน เวลาหลังเลิก
ทํางาน และเวลาขับรถ  บางสวนรับฟงจากเสียงตามสาย หรือ เครื่องวิทยุของเพ่ือนๆท่ีเปดในที่
ทํางาน   
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“เพื่อนมาคุยใหฟงวามีวิทยชุุมชนเกิดข้ึนแลว  เลยอยากลองฟงดู ฟงแลวกด็ีนะ เห็นวา
เปดเพลงไดโดนใจ ขอเพลงก็ได บางทีกจ็ะโทรไปขอเพลง เหงาๆกโ็ทรไปคุยกับคนจัด
รายการไดดวย” (คุณมารุต  หวานฉํ่า,มกราคม 2548) 

 
“ท่ีทํางานเขาฟงกัน เขามาที่นี่ (ศูนยวิทยฯุอปพร.)เขาก็เปดฟงกนั เพลงเพราะดี เดก็ๆเปด
ฟงท้ังวัน บางทีเขาคุยถึงคนท่ีเรารูจัก กรู็สึกดีใกลชิดกันด”ี (คุณมนตรี  เจิ่งฤทธ์ิ, 
มกราคม 2548) 

 
วิทยุชุมชนอ่ืนๆจะมีปายโฆษณา หรือทําการประชาสัมพันธ มีของรางวัลมอบให และ

สามารถโทรศัพทเขาไปรวมจัดรายการ พูดคุยกับนักจัดรายการได  
 
“เพื่อนบอกตอกันมา อยากฟงก็ลองเปดฟงดู เห็นปายหนาถนน มีเบอรใหโทรก็ลองโทร

ไปขอเพลง ดนีะเปดเพลงตามคําขอ” (คุณสําเริง  เขตเจริญ, มกราคม 2548) 
 
“ท่ีนี้มีแจกทองดวยนะ ตอนปใหมแจกของเพียบ โทรไปก็มี สงจดหมายก็มี สนกุด ีแลวก็
คุยถึงคนท่ีรารูจัก ไปแถวตลาดไทสิ ฟงทุกแผง” (คุณสมนึก  แกวชะมอย, มกราคม 
2548) 

 

การไมเขาถึงส่ือวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมในฐานะผูผลิตและผูฟง สาเหตุที่สําคัญ คือ การ
ประชาสัมพันธที่ไมครอบคลุม จึงไมทราบวามีการออกอากาศวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ไมทราบวา
อยูคลื่นไหน ออกอากาศเวลาอะไร มีใครจัดรายการและ มีรูปแบบรายการอยางไร ซึ่งเม่ือผูวิจัย 
สอบถามสวนใหญบอกวา ถาเวลาและหมายเลขของคลื่นที่ออกอากาศแลว จะทดลองฟงดู  อีกทัง้  
สถานที่ต้ังของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม อยูดานในของถนนทางเขาโครงการเมืองแกวมณี  ซึ่งไม
สะดวกในการพบเห็นของชุมชน อีกทั้งไมมีรถโดยสารผานและไมติดถนนใหญ ทาํใหเขาถึงยาก 
เมื่อขาดประชาสัมพันธ บางคนจึงคิดวาปดสถานีฯไปแลว 

 
“มีดวยเหรอ วทิยุชุมชนคนเมืองปทุม ไมเห็นเคยไดยิน อยูคล่ืนท่ีเทาไรละ มีนานหรือยัง 

ใครจัดละ แลวจะลองฟงดูนะ” (คุณสิริวุฒิ  ธรรมไพศาล, มกราคม 2548) 
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“เคยไดยินวามีแตไมรูวาอยูคล่ืนไหน ปกติไมคอยไดฟงวิทยุนะ เปดแตเทปเพลง แลว
เวลาขับรถจะลองฟงดู (ฟงจากวิทยุในรถยนต)นึกวาเลิกจัดไปแลว” (ผูใหญประเทือง 
เสนาะคํา, มกราคม 2548) 

 
“วิทยุชุมชนคนเมืองปทุมอยูไกลจากชุมชนนะ ไมมีรถก็ไปลําบากแลวไปตั้งอยูแถววดั
ดวย คนไมเคยไปวดัก็ไมกลาเขา  เขาก็นึกวาเปนของวัด  อีกอยางแถวบาน ก็ฟงไมได 
คล่ืนมาไมถึง เคยจะลองฟง แตหาคล่ืนไมเจอ แลวท่ีสําคัญ ตอนเชาๆ งานยุง ไมมีเวลา
มาฟง กวาจะวางก็โนนนะ บายๆแตเขาก็เลิกจัดกนัแลว” (คุณทุเรียน  บัวพุด, มกราคม
2548) 

 
 “มีออกอากาศดวยเหรอ คล่ืนไหน ละ แลวจะลองฟงดูนะ ถามีเปนของเราเองไมตองเสีย

เงินไปจดั  ถามาใหความรูกจ็ะไปจดันะ” (คุณสําริด  เสนเพชร, มกราคม 2548) 
 
“ไมรูจะติดตอใคร โทรไดไหมละ อยูคล่ืนไหน จดัรายการอะไรบาง มีเปดเพลงไหม 
ออกอากาศกี่โมง จะฟงไดกต็องโนน 2 ทุมไปแลวหลังเลิกจากงาน”(คุณสมพงษ  กล่ิน
เรงจิว, มกราคม 2548)  

 
( ข )   การมสีวนรวมในส่ือ (Participation)   

 
การมีสวนรวมในวิทยุชุมชนขางเคียงอื่นๆ ในฐานะผูผลิต       

กลุมผูที่ไมเคยฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมแตรับฟงวิทยุชุมชนของสถานีขางเคียงอ่ืนๆ  
ประชาชนทัว่ไปจะไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในฐานะผูผลิตได นอกจากซ้ือเวลามาผลิตรายการ
เอง 

 
“ถาเราซ้ือเวลามา เราก็จะจัดตามแบบท่ีเราชอบ แตก็มีท่ีทางสถานีจะแจงใหเราทราบวา
ตอนนี้ขอความรวมมืออะไร อยางเชน ตอนน้ีเลือกตั้งกใ็หพูดใหคนออกมาใชสิทธิ แตก็
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แลวแตเราจะพูดหรือเปลา สวนใหญก็พูดใหนะ” (คุณขวัญเรือน  เสือโภชน , มกราคม 
2548) 

“ลูกๆผมเคยโทรไปขอเพลง แตผมไมเคย ฟงอยางเดยีว ก็ฟงไปเร่ือยๆ เห็นคุยถึงคนที่เรา
รูจักอยางพดูถึงกํานันหรืออปพร. มีแซวๆกันก็รูสึกด”ี (ผูใหญบานสมชาย  ชุนวัฒนะ, 
2548) 

 
การมีสวนรวมในวิทยุชุมชนขางเคียงอื่นๆ ในฐานะผูฟง           

 
ประชาชนทัว่ไปสามารถเขาไปมีสวนรวมในรายการตางๆในฐานะผูฟงและไดดวยการ

ติดตอโดยตรง คือเดินเขาไปหาผูจัด หรือโทรศัพท สงจดหมาย ซึ่งถาผูฟงที่มีอายุอยูในชวงวัยรุน 
สวนใหญจะเคยโทรศัพทเขาไปขอเพลงหรือพูดคุยกับนักจัดรายการ  ซึ่งสวนใหญจะเปนนักจัด
รายการมืออาชีพ จัดสดและใหขอเพลงพรอมพูดคุยออกอากาศได แตหากมีวัยที่มากข้ึนจะแครับฟง
เฉยๆ มากกวาจะโทรศัพทเขาไปรวมในรายการ สําหรับการแจงขาวสาร ยินดีโทรแจงถาเปนเรื่อง
เกี่ยวกับสิ่งท่ีตนเองรับผิดชอบเชน อปพร. ยินดีโทรแจงเรื่องรถติด  เปนตน แตบางทานไมกลาโทร
แจงเพราะไมรูจักกับนักจัดรายการ 

 
“เขาจัดท่ีโนนแบบมืออาชีพนะ เพลงก็เปดดีคุยเกง แลวแซวเกงดวย บางรายการ    เปด
โอกาสใหโทรไปคุยไดตลอดก็ตลกดี คุยมาก็รูจัก ชอบฟง ฟงทุกวันเลยละ” (คุณสําริด
แสนเพชร, มกราคม 2548) 

 
“โทรไปขอเพลงทุกวันละครับ โทรไปขอเพลงใหเพื่อน ไปคุยกับดีเจ  เขาจัดดนีะ ท่ีนี ้
(ศูนยวิทยุอปพร.) เปดคล่ืนนี้ท้ังวนั ชอบเพลงลูกทุง ขอเพลงอะไรก็ได” (คุณคุณ
บดินทร วงษศิริ, มกราคม 2548) 

 
“ลูกๆผมเคยโทรไปขอเพลง แตผมไมเคย ฟงอยางเดียว ก็ฟงไปเร่ือยๆ เห็นคุยถึงคนท่ีเรา

รูจักอยางพดูถึงกํานันหรืออปพร. มีแซวๆกันก็รูสึกด”ี (ผูใหญบานสมชาย  ชุนวัฒนะ, 2548) 
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การไมมีสวนรวมในวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมในฐานะผูผลิต  
บางสวนไมทราบวามีสถานีวิทยุแหงนี้จึงไมทราบวาจะเขามามีสวนรวมไดอยางไร หรือ 

ไมชอบแนวการจัดรายการท่ีมีแตพูดๆไมมีเปดเพลง คนจัดบางครั้งไมมีความรูเพียงพอ จัดรายการ
ไมเกง ไมเปนมืออาชีพ และไมทราบวาจะมามีสวนรวมไดทางไหน  

“ไมรูวามีวิทยชุุมชนคนเมืองปทุม อีกอยางเวลาท่ีออกอากาศผมก็ไมวางจะวางก็หลัง
เลิกงานตอน1ทุมไปแลว” (คุรสมทรง  ทองจาด , มกราคม 2548) 

 
“ไมอยากมาฟงคนพูดๆๆ อยากฟงเพลงมากกวา จัดรายการไมเกงก็ไมอยากฟง ผมชอบ

ดูทีวีมากกวานะ แตถาจะใหนาฟง นาจะมีเปดเพลงดวย” (คุณสมชัย  ชัยบัญฑิต, 
มกราคม 2548) 

 

การไมมีสวนรวมในวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมในฐานะผูฟง 
สวนใหญเปนเพราะไมทราบวามีสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้ และไมทราบวาอยูคลื่นอะไร 

อีกทั้งรายการของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมเปนรายการที่ไมไดจัดสด ไมสามารถตอสายพูดคุยกันได
แจงขาวสารกันได เวลาที่ออกอากาศไมตรงกับเวลาที่สะดวกฟง แลวยิง่ในปจจุบันการรับฟงวิทยุ
ไดรับความนิยมนอยกวาการดูโทรทัศน โดยเฉพาะวิทยุชุมชนยิ่งมีผูที่รับทราบนอยมาก 

 
“ท่ีทํางานเขาเปดฟงอะไร ผมก็ฟงแบบนั้น ปกติเดีย๋วนี้ไมคอยไดฟงวทิยุแลว  สวนใหญ

ชอบดูทีวีมากกวา ไมเคยรูเลยวามีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ไมเคยไดยินคนพูดถึงเลย” (คุณ
สมนึก แกวชะมอย, มกราคม 2548)  

 
 
“เคยมีคนบอกวา มีวิทยุชุมชนนะท่ีแบบวาจัดไมเกง พดูๆๆอยางเดียว สงสัยจะเปนท่ีนี่
แหละ ผมเลยไมสนใจจะฟง ไมชอบแบบนี้ ชอบฟงเพลงมากกวา” (คุณสําริด เสนเพชร, 
มกราคม 2548) 

 
( ค )   การบริหารจัดการส่ือดวยตนเอง ( Self  management) 
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การบริหารจดัการส่ือดวยตนเอง ในวิทยุชุมชนขางเคียงอื่นๆ   
กลุมผูที่ไมเคยฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมแตรับฟงวิทยุชุมชนของสถานีขางเคียงอ่ืนๆ  

จะไมไดมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy Maker/Planner )เพราะวิทยุ
ชุมชนขางเคียงอ่ืนๆเชนวิทยุชุมชนราชภักดี , วิทยุชุมชนกลาตะวันเปนตน จะดําเนินงานแบบธุรกิจ
ชุมชน คือ ตองเสียคาใชจาย เปนคาเชาเวลา มีการบริหารงานโดยกลุมตัวแทนท่ีเปนนายทุน ซึง่
รูปแบบรายการจะข้ึนอยูกับผูดําเนินรายการท่ีมาซ้ือเวลาไปผลิตรายการโดยผูดําเนินรายการสามารถ
เปดเพลงและมีโฆษณาประจํารายการซ่ึงผูฟงสามารถขอใหผูดําเนินรายการเปดเพลงหรือพูดคุยกัน
ในรายการได 

 
“วิทยุชุมชนราชภักดเีปดใหเขาไปจัดรายการได แตก็ตองชวย คาสถานี ก็คิดเดือนละ 

5000บาท ตอช่ัวโมง เราก็ตองไปหาโฆษณามาเอง” (คุณศิริพร  จิรโชติปญญา นักจัด
รายการของวทิยุชุมชนราชภักด,ีกุมภาพันธ 2548) 

 
 
 “สถานีวิทยุชุมชนราชภักดีเปดโอกาสใหทุกคนสามารถมาจัดรายการไดโดยตอนแรก
หนูมาสมัครงานเปนคนเปดเทปรายการ เปนเจาหนาท่ีคุมเคร่ืองเสียง มีอยูวนัหนึง่ผู
ดําเนินรายการติดธุระ หนูเลยตองมาจัดแทน ตอนหลังหนูเลยมาซ้ือเวลาจัดรายการเอง ก็
ชวยคาน้ํา คาไฟ คาเส่ือมของเคร่ือง คาสถานี 5,000บาท หนูก็ตองไปหาโฆษณามาอยาง
รายการท่ีหนูทําก็จะคิด โฆษณาละ 2,000 บาท คะ” (คุณขวัญเรือน เสือโภชน , 
กุมภาพนัธ 2548) 

 
 
“คุณภาคภูมิ ภวูรัชนันท เปนคนชวนมาจัดรายการที่นี่คะ ปกติดิฉันจัดท่ี 1 ปณ. จัดรายการ
วิทยุมา 10กวาปแลวคะ จดัรายการขาว กเ็อาขาวท่ีออกอากาศท่ี 1 ปณ. มาเปดท่ีนี่ดวย แลว
ก็มีเปดเพลงสตริงคตามคําขอบาง” (คุณศิริพร จิรโชติปญญา, มกราคม 2548) 

 
“สวนใหญอยากใหจัดรายการแบบวิทยุชุมชมราชภักด ี  Fm 91.25 เมกะเฮิรท (MHz) 
ท่ีตั้งอยูคลองหน่ึง  ท่ีเปดเพลงใหความบันเทิง  และใชนักจดัรายการมืออาชีพ โดย
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สามารถมีโฆษณาไดถาใหไปจัดรายการเชนนี้กย็ินด”ี (ผูใหญสมนึก  ชมช่ืน, มกราคม 
2548) 

 
“สวนใหญทราบเร่ืองวิทยุชุมชนจากเพื่อนๆ เคยขับรถผานแลวเห็นปายของวิทยุชุมชนท่ี
อยูขางเคียงอ่ืนๆ  มีความสนใจจึงเปดฟง และโทรศัพทไปรวมสนุกตอบปญหา ขอเพลง
เปนตน โดยไมสนใจวาจะมีโฆษณาหรือไม สวนใหญเขาใจวามีความจําเปนเร่ือง
คาใชจาย” (คุณวิไล  ชมช่ืน, มกราคม 2548) 

 

การไมไดเขามาบริหารจัดการส่ือดวยตนเองในวิทยุชุมชนคนเมอืงปทุมดานผูผลิต-ผูฟ ัง  
เพราะสวนใหญไมทราบวาจะสามารถมาบริหารจัดการสื่อ หรือ สามารถวางแผนกําหนดนโยบาย 
และ แจงขอมูลขาวสาร โดยผานตัวแทนขององคกรที่มีบทบาทในชุมชน ในวิทยุชุมชนน้ีได แตเมื่อ
ผูวิจัยไดเขาไปศึกษาและแจงใหทราบวาสามารถนําเสนอรูปแบบรายการท่ีตองการได สวนใหญได
เสนอใหเนนในเรื่องการเปดเพลง โดยแทรกขาวสารในชุมชน มากกวาจะเปนการมาคุยกัน หรือ 
แจงแตขาวสาร ในลักษณะรายการ เชน รายการรวมดวยชวยกนัของ สวพ.91หรือ จส.100 

 
 
“ผมไมรูวาสามารถเขาไปบริหารจัดการดวยได ถาทําไดก็ดีนะสิ ผมอยากใหจัดรายการ

แบบรวมดวยชวยกัน ถาทําแบบน้ันได ผมก็จะเขาไปชวย จะเปดฟง ทําแบบนีไ้ดจะชวย
ชุมชนไดมากทีเดียว” ( คุณธูป ถนอมทอง, มกราคม 2548) 

 
 
“ถาจะใหผมไปจัดหรือโทรไปแจงขาวก็ไดนะ แลวจะใหโทรไปท่ีไหนละ ตองบอกให

คนเขารูดวย ท่ีนี่ไมมีใครรูสักคน แตเร่ืองของเวลาผมก็ไมคอยวาง อยากจะชวย ถาเรามี
วิทยุของเราเองไดมันกด็ี นาจะมีเปดเพลงดวยคนจะไดฟง ถาไมมีเพลง คนหนีหมดนะ” 
(คุณจํานงค นอยนนท, มกราคม2548) 

สรุปเปรียบเทียบ  สถานีวิทยุชุมชนที่อยูขางเคียงอ่ืนๆแตกตางจากวิทยุชุมชนคนเมือง
ปทุมโดย ใชปจจัยเปรียบเทียบดังนี้ คือ สถานที่ บุคลากร งบประมาณ กําลังสง เนื้อหารายการ การ
วางแผนงาน และการประเมินผล  

DPU



 
ปจจัยเปรียบเทียบ วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม วิทยุชุมชนท่ีอยูขางเคียงอ่ืนๆ(วิทยุราช

ภักด)ี 
สถานท่ี ตั้งอยูดานในถนน เปนซอยทางเขา

โครงการเมืองแกวมณี เขาถึงและหา
ยาก ปายชื่อดานหนาไมแจงเบอร
โทรศัพท  หองอัดเสียงและหอง
ประชุมมีขนาดเล็ก อุปกรณยังไมได
มาตรฐาน มีท่ีจอดรถ แต ไมมีหองน้ํา 
เดินทางมาลําบากถาไมมีรถสวนตัว 

ตั้งอยูริมถนนใหญ ทางเขา สังเกตงาย มี
ปายบอกรายละเอียดดานหนาพรองเบอร
โทรศัพท สถานท่ีสะดวกสบาย หอง
อัดเสียงขนาดมาตรฐานขนาดใหญ
พรอมหองประชุม มีหองน้ําและท่ีจอด
รถ สะดวก 

บุคลากร เปนอาสาสมัครจากตัวแทนประชาชน 
ท่ีผานกระบวนการใหความรูเร่ืองการ
ผลิตรายการวทิยุชุมชนมา 1-2 คร้ัง 

นักลงทุน ประชาชนท่ัวไป นักจัด
รายการมืออาชีพ 

งบประมาณ ไดมาจากการขอรับทุนจากหนวยงาน
ตางๆและขอรับบริจาค ซ่ึงไมไดมี
อยางตอเนื่อง 

ธุรกิจชุมชน คาโฆษณา คาเชาเวลาและ
สถานท่ี 

เนื้อหารายการ
และเวลาการ
ออกอากาศ 

ขอมูล ความรูจากองคกรในทองถ่ิน 
จัดรายการโดยใชการอัดเทป  บางคร้ัง
นําเทปเกาๆมาเปดวน  โดยออกอากาศ
วันจนัทรถึงวนัเสารเวลา8.00-13.00 น 

เนนดานบันเทิง และขาว(จากสวนกลาง) 
จัดรายการสด เปดสายโทรศัพทเขาใน
รายการ สามารถโทรศัพทขอเพลงได 
แจงขาวสารและพูดคุยกับผูจัดรายการ
ได ออกอากาศทุกวัน เวลา 6.00-24.00น. 

กําลังสง เสาสูง 8 เมตร รัศมีกําลังสง 3 
กิโลเมตร 

เสาสูง 30 เมตร รัศมีกาํลังสง 10 
กิโลเมตร 

การวางแผน ระยะส้ัน ระยะยาว และ ระยะส้ัน 
ประเมินผล ไมมี ประเมินจากผูฟงท่ีโทรศัพทเขามาใน

รายการ 

สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ซึ่งมีผูแทนของชุมชนเขารวมมีสวนในการดําเนินงานเปน
คณะกรรมการบริหารและผลิตรายการตางๆ โดยมีบทบาทเปนทั้งผูผลิต และผูฟง แตสิ่งท่ีสําคัญใน
การบริหารงานใหประสบความสําเร็จ หรือทําใหรายการบรรลุวัตถุประสงคของการเปนศูนยกลาง
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ขอมูลขาวสารของชุมชนและเปนสถานีที่ประชาชนเปนเจาของ โดยประชาชน เพ่ือประชาชน คือ 
ตองมีการประเมินผลงานท่ีผานมา  แตปรากฏวา ต้ังแตมีการจัดทําวิทยุชุมชนแหงน้ีข้ึนมา ยังไมเคย
มีการทําประเมินผลงานเลย หลังจากท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาและไดลงไปเก็บขอมูล จึงทําให
คณะกรรมการฯไดรวมศึกษาและประเมินผลงานวิทยุชุมชนแหงน้ีไปดวย 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
การศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชน กรณีศึกษาวิทยุชุมชนคน

เมืองปทุม ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีจุดมุงหมาย 2 ประการ คือ 
 

1.   ศึกษาความเปนมาและการบริหารจัดการองคกรของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ต. คลองสาม  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

2.    ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม  
  

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดศึกษาวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ออกอากาศในระบบเอฟ.เอ็ม ใช
คลื่นความถี่107.75 MHz  กําลังสง 1 กิโลวัตต ปจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร ถึง วันเสาร  ระหวาง
เวลา 8.00น.ถึง 13.00น. สถานที่ต้ังปจจุบัน คือ อาคารชั่วคราวดานขางของโครงการเมืองแกวมณี  
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  มีรายการท่ีออกอากาศ 13 รายการ คือ (1). 
เสียงธรรมนําชีวิต , (2). ขาวฝากจากชุมชน  ,(3). เกษตรสัมพันธ  ,(4).  สืบสานวัฒนธรรม  ,(5). โลก
ของเด็ก  ,(6). ความรูเรื่องกฎหมาย, (7).สุขภาพเพื่อชีวิตท่ีดี , (8).มืออาชีพ  , (9).อบต.พบประชาชน  
,(10). องคกรการเงิน ,(11)การเมืองเรื่องนารู, (12).องคกรการเงิน (ออมทรัพย) และ (13).  การศึกษา 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมเปนสถานีวิทยุชุมชนที่จัดต้ังข้ึนจากขอกําหนดในกฎหมาย

มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่สงผลใหประชาชนสามารถมีสถานี
วิทยุโทรทัศนชุมชนได  โดยแบงสัดสวนของคลื่นความถี่ใหภาคประชาชนรอยละ 20 เม่ือประชาชน
ในจังหวัดปทุมธานี  ที่เปนตัวแทนขององคกรท่ีมีบทบาทในชุมชนไดเล็งเห็นประโยชนและ
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ความสําคัญของการมีสื่อ เพ่ือประชาชน โดยประชาชน ของประชาชน ดังน้ี  จึงไดรวมตัวกันจัดต้ัง
สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม  

 
สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมมีความเปนมาและการบริหารจัดการองคกร ตลอดจนการ

มีสวนรวมของประชาชน ตามวัตถุประสงคงานวิจัยดังน้ี 
 
1.   ความเปนมาและการบริหารจัดการองคกรของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 

วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม เปนรูปแบบของ สื่อบริการ สาธารณะ ที่คนในชุมชนรวมตัวกัน
เปนนิติบุคคล ขอใบอนุญาตในการเปนเจาของคลื่นวิทยุ เมื่อไดใบอนุญาตแลวลงมือดําเนินการ
ตางๆและผลิตรายการเอง โดยใชเงินทุนตํ่า ไดรับจากการบริจาค หรือ เงินกองทุนเพ่ือชุมชน  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบริการชุมชนขนาดเล็ก กาํลังสงครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่  โดยเปด
โอกาสใหประชาชนในชุมชน รวมคิดรวมวางแผน รวมจัดรายการและสามารถเขาไปบริหารจัดการ  
การเปลี่ยนแปลงใดๆในวิทยุชุมชนเปนไปตามแนวคิดและความตองการของประชาชนในชุมชน ยึด
หลักกระบวนการทางประชาธิปไตย  

 
ที่มาของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 

วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม เปนรูปแบบการบริหารวิทยุทองถิ่น เพ่ือมุงเนนเปนศูนยกลาง
ขอมูลขาวสาร เปนวิทยุชมุชนที่เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน กอต้ังข้ึนจากการรวมตัวกันของ
ตัวแทนประชาชนจากองคกรที่มีบทบาทในชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2545 โดยเชญิวิทยากรมาอบรมใหความรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหชุมชน โดยผานกระบวนการบอก
สิทธิ  กติกา วัตถุประสงค โครงสรางการผลิตรายการและการผลิตรายการ   

ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมมีปจจัยที่ทําใหเกิดการปญหา
อุปสรรคมากมาย ผูวิจัยไดแบงระยะการเปลี่ยนแปลงของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมเปน 3 ระยะดังนี้ 

1.1  ระยะท่ี1  ยุคเริ่มตน เดือน มิถุนายน 2545- กุมภาพันธ2546 (8 เดือน) 
1.2  ระยะท่ี2  ยุคปรับปรงุ เดือนพฤษภาคม2546 - มิถุนายน2547 (13 เดือน) 
1.3  ระยะท่ี3  ยุคเปลี่ยนแปลงเดือนพฤศจิกายน2547-กุมภาพันธ2548 (3เดือน) 
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แผนผัง : แสดงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของวิทยุชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 

ระยะท่ี 1 ยุค
เร่ิมตน 

หยุด ระยะท่ี 2 ยุคปรับปรุง หยุด ระยะท่ี3ยุค
เปล่ียนแปลง 

เดือน มิ.ย45 
- ก.พ.46 
(8 เดือน) 

 
 

 
3เดือน 

เดือน พ.ค46 - ส.ค.47 
(15 เดือน) 

 
 
 

2เดือน 

เดือนพ.ย.47- 
ก.พ.48 

(3 เดือน) 

ออกอากาศ
ทุกวัน 
06.00-19.00 
น. 

คร้ังท่ี1 
30พ.ค-
20 มิ.ย    
46 
ทุกวัน 
7.30-
12.30 
น. 

คร้ังท่ี
2 
ก.ค.4
6-
ก.พ.4
7 
ทุกวัน 
8.00-
12.00
น. 

คร้ังท่ี 
3 
มี.ค-
ส.ค.4
7 
ทุกวัน 
9.00-
12.00
น. 

(ปจจุบัน) 
ออกอากาศ จ-
ส 
8.00-13.00 น. DPU



จากการดําเนินงานของสถานีวิทยุชมชนคนเมืองปทุม สามารถสรุปปจจัยที่มีสวนทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงไดดังน้ี  

1.สถานท่ีต้ัง  
สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ต้ังอยูที่อาคารชั่วคราว ของโครงการเมือง แกวมณี ซึ่งเปน

โครงการอาคารชุดที่พักอาศัยที่กําลังดําเนินการกอสราง ยังไมแลวเสร็จ  จึงยังไมมีความพรอมใน
หลายดาน ทําใหตองมีการยายสถานท่ี หรือ ตัดกระแสไฟฟา อีกทั้งทําเลท่ีต้ังไมอยูในแหลงชุมชน  
การเดินทางไปมาไมสะดวก มีบริเวณไมกวางพอที่จะข้ึนเสาสงสัญญาณ  

2.  บุคลากร   
คณะกรรมการวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม คัดเลือกมาจากตัวแทนประชาชนที่ทํางานในกลุม

ตางๆ ในชุมชน และความสนใจในการทํางานดานวิทยุชุมชน อยากใหมีวิทยุชุมชนเกิดข้ึน โดย
คณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชน เปนอาสาสมัคร ซึ่งการทํางานจะไมมีรูปแบบและมาตรฐานท่ี
แนนอน ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ  การทํางาน ข้ึนอยูกับความสามารถหรือความรับผิดชอบเฉพาะ
ตน  

3.การวางแผนงาน  
คณะกรรมการวิทยุชุมชนไดวางแผนงาน โดยใหตัวแทนของแตละกลุมองคกรเปน

ผูรับผิดชอบเนื้อหาและรูปแบบรายการ ใหแตละกลุมรับไปผลิตรายการแลวนํามาออก อากาศตาม
ผังรายการท่ีกําหนดดวยกัน โดยการวางแผนงานอ่ืนๆจะข้ึนอยูกับบุคลากร งบประมาณ สถานการณ
และความจําเปน โดยสวนมากคณะกรรมการฯติดตอและประชุมตัดสินใจกันทางโทรศัพทหรือนัด
ประชุมสัญจร ซึ่งจะข้ึนอยูกับความเรงดวน โดยเปนการวางแผนงานระยะส้ันมากกวาระยะยาว 

4.งบประมาณ  
เนื่องจากวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมมีกฎหามโฆษณาในเชิงธุรกิจ และไมมีการเก็บคา

สมาชิก จึงไมมีรายไดมาใชในการดําเนินงาน จําเปนตองของบประมาณ หรือ ขอรับบริจาค จากที่
ตางๆ มาสนับสนุน เชน คาอุปกรณเครื่องสงสัญญาณ ไดรับจากงบประมาณของทางกองทุนเพ่ือการ
ลงทุนทางสังคม (SIF)  , คาสถานท่ีและคาไฟฟาไดรับความอนุเคราะห โครงการเมืองแกวมณี  , 
และคาใชจายอ่ืนๆ ไดรบัจากงบประมาณท่ีลงมาในชุมชนตามท่ีจะหาได เชน กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ , กรมการปกครอง เปนตน 
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5. ความไมแนนอน  
ดวยปจจัยตางๆท่ีกอใหเกิดความไมแนนอนในการดําเนินงานวิทยุชุมชน  เชน ดาน

กฎหมาย ดานงบประมาณ เปนตน ทําใหวิทยุชุมชนแหงน้ีมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ 
ดวยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่มีความหลากหลายทําใหการเขามามีสวนรวมของคน
ในชุมชนมีความแตกตางอยางเห็นไดชัด 
 
2.  การมีสวนรวมของประชาชนในวทิยุชุมชนคนเมืองปทุม 

เนื่องจากการดําเนินงานวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมยังเปนการลองผิดลองถูก  การท่ีใหคน
ในชุมชนออกมามีสวนรวมจึงเปนสิ่งท่ีตองทําอยางตอเน่ือง และตองสรางใหชุมชนรูสกึเปนเจาของ
ใหไดอยางแทจริง สําหรับงานวิจัยนี้มุงศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนโดยใชเกณฑ การมี
สวนรวมของยูเนสโกเปนกรอบการวิเคราะห ซึ่งสรุปผลงานวิจัยไดดังนี้  คือ  

 
2.1   การเขาถึงส่ือ ( Accessibility)  วิทยุชุมชนคนเมืองปทุมเปดโอกาสใหตัวแทนจาก

กลุมองคตางๆเขาไปมีสวนในการผลติรายการ แสดงความคิดเห็นและจัดการไดตามท่ีตองการเชนที่
ผูวิจัยสามารถนําเสนอรูปแบบรายการและผลิตรายการได 

 
2.2   การมีสวนรวมในสือ่ (Participation)  วิทยุชุมชนเปดโอกาสใหตัวแทนกลุมองคกร

เขามามีสวนรวมหรือมีโอกาสไดทุกๆข้ันตอน ต้ังแตเริ่มคิด ไปจนถึงการผลิต การจัดการ 
 
2.3    การบริหารจัดการส่ือดวยตนเอง ( Self management)  วิทยุชุมชนเปดโอกาสใหมี

การตัดสินใจดวยตนเองต้ังแตเริ่มคิด วางแผน ไปจนกระทั่งการกําหนดนโยบาย การบริหาร ลงมือ
ผลิตส่ือดวยตนเอง 

 การมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมใน2มิติคือ ในฐานะผูผลิตและ
ผูฟง 

สรุปไดวาประชาชนเขามามีสวนรวมในวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมไดตามข้ันตอนตางๆ
ดังน้ี 
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1.  การเขาถึงส่ือ ( Accessibility )  พบวา ประชาชนเขาถึงส่ือในลักษณะผูฟงเปนสวน

ใหญ และมีเพียงตัวแทนขององคกรท่ีมีบทบาทในชุมชนเทานั้นที่สามารถเขามาเปนผูผลิตรายการ
ไดซึ่งในชวงแรกผูผลิตยังมีความกระตือรือรนในการมาผลิตรายการแตหลังจากพบปญหาตางๆทํา
ใหกลุมผูผลติขาดกําลังใจสงผลใหการทํางานไมตอเนื่อง ผลกระทบนี้สงผลตอเนื่องไปถึงผูฟงทําให
จํานวนผูฟงลดลงไปเรื่อยๆ  

 
1.1 การเขาถึงสื่อ ในฐานะผูผลิต ประชาชนสามารถเขาถึงส่ือดานการผลิตได โดยผาน

ตัวแทนขององคกรท่ีมีบทบาทในชุมชน หรืออาสาสมัครเขามา  การดําเนินรายการวิทยุชุมชนฯเปน
การจัดรายการใหความรู โดยผูจัดรายการในแตละกลุมจะมีความรูเฉพาะเรื่องในสวนงานของตน 
หรือไปหาขอมูลจากหนวยงานองคกร หรือในหนังสือ มาบันทึกเปนเทปรายการ 

1.2 การเขาถึงสื่อในฐานะผูฟง ประชาชนสามารถเขาถึงส่ือในฐานะผูฟงได โดยเปด
โอกาสใหผูฟงสามารถแสดงความคิดเห็นผานมาทางตัวแทนกลุมองคกรตางๆ หรือ แจงโดยตรงกับ
ทางสถานี จากการศึกษาพบวาประชาชนจะมองวิทยุชุมชนแหงน้ีเปนการแจงขอมูลขาวสาร 
มากกวาใหบริการดานบันเทิง โดยยังเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงไดไมมาก เพราะขาดการ
ประชาสัมพันธในวงกวางและตอเนื่อง ดวยปญหาทางดานเทคนิคทําใหการออกอากาศยังไม
ครอบคลุมพ้ืนที่เทาท่ีควร 

 
2.  การมีสวนรวมของประชาชน (Participation)  สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม เปด

โอกาสใหผูแทนชุมชนทีม่าจากหนวยงาน องคกร และประชาชนไดเขามาเปนคณะกรรมการวิทยุ
ชุมชน อาสาสมัคร โดยพยายามขยายใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขามาเปนผูผลิตรายการ วางแผน
งาน โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ มาอบรมใหความรู ซึ่งจากการศึกษา พบวา ประชาชนทั่วไปยัง
ไมเขาใจเรื่องการส่ือสารแบบมีสวนรวม ประชาชนยังเคยชินกับการเปนเพียงผูบริโภคสื่อ ไมเคยชิน
กับการเปนผูผลิต ซึ่งจะแบงการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม เปน 2 มิติ 
ดังน้ี   
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2.1 การมีสวนรวมในฐานะผูผลิต  การดําเนินงานวิทยุชุมชนเปดโอกาสใหตัวแทนของ
องคกรท่ีมีบทบาทในชุมชน โดยผานการคัดเลือกมาจากองคกรน้ันๆเขามามีสวนในดานการผลิต
รายการ จัดทําในส่ิงที่เอ้ือประโยชนใหแกชุมชนโดยไดรับการสนับสนุนขอมูลจากหนวยงานตางๆ
และประชาชนท่ัวไป หากประชาชนท่ัวไปอยากจะเขามามีสวนรวมในดานการผลิตก็สามารถทําได
โดยสมัครมาเปนอาสาสมัครชวยงานและเสนอรายการโดยคณะกรรมการจะพิจารณาเปนรายๆ 

 
2.2  การมีสวนรวมในฐานะผูฟง ประชาชนจะมีสวนรวมในฐานะผูฟง เหมือนผูฟงวิทยุ

รายการปกติ เพียงแตยังไมสามารถจะพูดคุย หรือ เสนอแนะความคิดเห็นผานการจัดรายการทาง
โทรศัพทได แตยังสามารถแจงผานทางตัวแทนขององคกรตางๆ อีกทั้งชวงเวลาการออกอากาศและ
เนื้อหารายการยังไมหลากหลาย กาํลังในการสงสัญญาณยังไมมากและไมครอบคลุม จึงทําให
สัญญาณไมชัด ผูฟงมีจํานวนนอย  

 
3.  การบริหารจัดการสื่อดวยตนเอง   ( Self  management)  สถานีวิทยุชุมชนคนเมือง

ปทุมไดพยายามใหตัวแทนกลุมองคกรตางๆท่ีมีบทบาทในชุมชน อาสาสมัครและประชาชนเขามา
วางแผนและกําหนดนโยบายโดยใชการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการวิทยุชุมชน เพ่ือใหเปน
สถานีวิทยุชุมชนที่สอดคลองกับแนวคิดวิทยุชุมชนใหมากท่ีสุด ซึ่งจากการศึกษาพบวา วิทยุชมชน
แหงนี้สามารถบริหารจัดการไดดวยตนเองในระดับหน่ึง และ มีทิศทางที่จะพัฒนาใหดียิ่งๆข้ึน 

3.1 การบริหารจัดการสื่อดวยตนเองในฐานะผูผลิต คณะกรรมการวิทยุชมุชนจะเปนผูคิด
รูปแบบการจัดผังรายการ บริหารจัดการ กําหนดนโยบายและใหตัวแทนของแตละรายการไป
รับผิดชอบในการดําเนินงาน 

 
3.2 การบรหิารจัดการสื่อดวยตนเองในฐานะผูฟง ผูฟงยังไมสามารถเขามารวมบริหาร

จัดการโดยตรงได ดวยปญหาดานเทคนิคที่ยังไมพรอม แตผูฟงสามารถแจงผลการรับฟง เสนอแนะ
ความคิดมากับตัวแทนขององคกรในชมุชนเพ่ือใหนํามาเปนขอมูลในการบรหิารจัดการ วางแผน
และกําหนดนโยบายได 
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การมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชมุชนขางเคียงอื่นๆใน 2 มิติคือ ในฐานะผูผลิตและ
ผูฟง 

สรุปไดวาประชาชนเขามามีสวนรวมในวิทยุชุมชนขางเคียงอ่ืนๆไดตามข้ันตอนตางๆ
ดังน้ี 

 
1.  การเขาถึงส่ือ( Accessibility)   วิทยุชุมชนขางเคียงอ่ืนๆเปนวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการ

แบบธุรกิจชมุชน ประชาชนสามารถเขาถึงส่ือไดเชนเดียวกับการเขาถึงส่ือวิทยุกระแสหลักทั่วไป 
สถานที่ต้ังหางาย เขาถึงไดงาย เนนจัดรายการใหความบันเทิง ชิงโชคมอบของรางวัลและจัดรายการ
สด เปดสายโทรศัพทใหเขารายการได จึงเปนจุดดึงดูดประชาชนทั่วไปเขาถึงและสนใจส่ือน้ี 

 
1.1 การเขาถึงส่ือในฐานะผูผลิต เนื่องจากการดําเนินงานของวิทยุชุมชนที่อยูขางเคียง

อ่ืนๆเปนลักษณะการลงทุนทางธุรกิจ  ประชาชนท่ัวไปเขาไปมีสวนในดานการผลิตรายการดวยการ
เชาเวลาในอัตราที่ทางสถานีกําหนด  

 
 1.2 การเขาถึงสื่อในฐานะผูฟง ประชาชนเขาถึงส่ือวิทยุชุมชนที่อยูขางเคียงอ่ืนๆไดงาย

เพราะที่ต้ังอยูในแหลงชมุชน มีปายโฆษณาประชาสัมพันธ ชองสัญญาณคลื่นและเบอรโทรศัพท
ของทางสถานี  อีกทั้งมีเสาสงสัญญาณที่สูง สัญญาณที่ชัดเจนและเวลาออกอากาศท่ีครอบคลุมต้ังแต 
6.00-24.00น ซึ่งผูฟงสามารถเขาถึงไดในหลายชวงเวลา และสามารถติดตอกลับไดงาย 

 
2.  การมีสวนรวมของประชาชน  (Participation)  สถานีวิทยุชุมชนขางเคียงอ่ืนๆ

ดําเนินงานในเชิงธุรกิจ โดยเจาของท่ีเปนกลุมนักลงทุน ที่เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปเขาไปเชา
เวลามาผลิตรายการ โดยมีกฎเกณฑและการวางแผนงานจากเจาของสถานี ซึ่งประชาชนไมสามารถ
เขาไปมีสวนในการทํางานหรือตัดสินใจได 

2.1 การมีสวนรวมในฐานะผูผลิต วิทยุชุมชนที่อยูขางเคียงเปดโอกาสใหประชาชนทัว่ไป
สามารถเชาเวลามาผลิตรายการโดยอนุญาตใหกําหนดรูปแบบและโฆษณาได 
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2.2 การมีสวนรวมในฐานะผูฟง ผูฟงรายการวิทยุชุมชนสามารถพูดคุยกับเจาหนาท่ีสถานี 
หรือ ผูจัดรายการ โทรศพัทเขามาขอเพลง หรือ แจงขาวสารในชุมชน โดยสามารถตอสายโทรศัพท
เพ่ือออกอากาศสดๆได อีกทั้งรายการในวิทยุชุมชนอ่ืนๆยังเปดโอกาสใหผูฟงสามารถรวมเลนเกมส 
ทายปญหาชิงรางวัลอีกดวย  

 
3.  การบริหารจัดการสื่อดวยตนเอง  ( Self management) วิทยุชุมชนขางเคียงอ่ืนๆ

ดําเนินงานโดยกลุมของนายทุนที่มาลงทุนมากกวาจะเปนตัวแทนของประชาชน ฉะน้ัน การท่ี
ประชาชนทัว่ไปจะเขาไปบริหารจัดการ กําหนดนโยบายจึงไมสามารถทําได 

 
3.1 การบริหารจัดการสื่อดวยตนเองในฐานะผูผลิต ผูเชาซ้ือเวลาซึ่งอาจจะเปนนักจัด

รายการอาชีพ หรือ ประชาชนท่ัวไปจะเปนผูกําหนดรูปแบบรายการ วางแผน และดําเนินการผลิต
รายการ โดยทางสถานีจะมีอัตราคาเชาเวลากําหนดไว ซึ่งทางผูผลิตรายการสามารถเปดเพลงหรือ 
โฆษณาได 

 
3.2 การบรหิารจัดการสื่อดวยตนเองในฐานะผูฟง ประชาชนท่ัวไปไมสามารถเขาไปมี

สวนในการบริหารจัดการโดยตรงได แตการตอบรับของผูฟง จะถือเปนการกําหนดรูปแบบรายการ
ไดบาง เพราะจะมีผลสําหรับผูสนับสนุนใหโฆษณาในรายการ 

 
ปจจัยการมสีวนรวม 

การมีสวนรวมของประชาชนในข้ันตอนตางๆมากนอยตางกันน้ันมีปจจัยเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ 

 
1. ปญหาท่ีเกิดจากความสามารถของประชาชน ประชาชนท่ีจะสามารถเขามาผลิต

รายการไดจะตองใชความสามารถสวนตัว เชนเปนคนท่ีประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานใน
ระดับหน่ึง  จึงจะสามารถมาถายทอดประสบการณตรงได ถึงแมนวาจะมีการฝกอบรมในดานการ
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จัดรายการ แต การพูดใหนาสนใจและนาฟงก็ยังเปนทักษะเฉพาะตัว ที่สําคัญประชาชนที่สมัครใจ
เขามามีสวนรวมในดานน้ีมีในวงจํากัด เพราะตองอาศัยเวลาและความเสียสละ 

 
2. ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ  ปจจุบันเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจที่มีผลทําใหเกิด

ความยากลําบากตอการดํารงชีพ  ทําใหมีผลตอการเขามามีสวนรวมเปนผูผลิตรายการในวิทยุชุมชน 
เพราะนอกจากจะไมมีงบประมาณสนับสนุน ยังตองออกคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการทํางานกันเอง 
เชน คาเทปบันทึกเสียง เปนตน อีกทัง้ในชุมชนจะเลือกรับชมสื่อกระแสหลักมากกวา ซึ่งอาจจะเปน
เพราะคนในชุมชนเคยชนิตอการรับขาวสารแบบเดิม แบบบนลงลาง ไมเคยชินตอการรับขาวสาร
แบบแนวนอน หรือ เคยชินกับสภาพแบบตางคนตางอยู แบบสังคมเมือง จึงไมคุนกับการตองเขามา
ทํางานแบบมีสวนรวมกัน ทําใหเปนอุปสรรคสําคัญของการเขามามีสวนรวมของประชาชนในวิทยุ
ชุมชน 

 
3. กฎหมายและกฎระเบยีบของกรมประชาสัมพันธ รัฐธรรมนูญมาตรา 40 ระบุใหคลืน่

ความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรส่ือสาร
ของชาติ เพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยใหองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ แต 
กฎหมายลูกรองรับการจัดสรรคลื่นความถี่และการขออนุญาตประกอบกิจการ กลับยังไมสามารถ
นํามาบังคับใชได เพราะอยูในระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร และอยูในข้ันตอนแกไขที่
คณะกรรมการกฤษฎีกา เชน พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ พระราชบัญญติัองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ รวมทัง้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติหรือ กสช. ที่ตองทําหนาท่ีจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีอยูอยางจํากัดใหกระจาย
สูประชาชน ภาคธุรกิจ และหนวยงานราชการอยางเหมาะสมเปนธรรม รวมถึงตองเปนผูออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการ เมื่อยังไมเกิดความแนนอนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ(กสช.) ซึ่งเปนผูกําหนดหลักเกณฑของวิทยุชุมชน ซึ่งเม่ืออาศัยชองวาง
ของชวงเวลาท่ีรอใหเกิดการจัดต้ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
(กสช.) ทําใหมีนักลงทุนเลือกที่จะจัดต้ังวิทยุชุมชนแบบธุรกจิชุมชนข้ึน ทําใหลักษณะการทํางาน
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ของวิทยุชุมชนมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด  จึงทําใหเกิดวิทยุชุมชนในรูปแบบตางๆท่ีเปน
แบบธุรกิจชมุชน และ แบบวิทยุชุมชนท่ีจัดต้ังโดยชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“อํานาจรัฐ” 
รัฐ / กสช. 

กรมประชาสัมพันธ 
- กฎหมาย , ขอบังคับ 
- ระบบอุปถัมภ 

รายการวิทยุชมุชนของ 
- สถานีกรม
ประชาสัมพันธ 
- องคการส่ือสารมวลชน
แหงประเทศไทย 

“สถานีวิทยุชมุชนคน
เมืองปทุม” 

- ท่ีมา (ศูนยกลาง
ขอมูลขาวสาร) 

ิ ั

“วิทยุชุมชนท่ีอยู
ขางเคียงอ่ืนๆ” 

- ท่ีมา (ธุรกิจชุมชน) 
- การบริหารจดัการ 
( ั )

“ส่ือกระแสหลัก” 
- วิทย ุ
- โทรทัศน 
- อ่ืนๆ  

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อํานาจภาค
ประชาชน” 

ประชาชนในชุมชน 
- การเขาถึงส่ือ 
- การเขามีสวนรวม 
- การบริหารจดัการ
ส่ือดวยตัวเอง 
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อภิปรายผล 
 
“วิทยุชุมชน” เปนผลมาจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2540 ในมาตรา 40 เรื่อง

การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุใหเปนทรัพยากรของชาติ และตองนํามาใชเพ่ือสาธารณะประโยชน โดย
ระหวางที่ยังไมเกิดความแนนอนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ (กสช.)ซึ่งเปนผูกําหนดหลักเกณฑตางๆ และดูแลวิทยุชุมชน  ทางกรมประชาสัมพันธได
อนุมัติโครงการ “วิทยุชุมชนกับคน อปม.”เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2541 ในการจัดทํารายการวิทยุใน
ลักษณะวิทยุชุมชน เปนโครงการนํารอง 19 สถานี เพ่ือเปนการเสนอโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดรายการท่ีสนองตอบชุมชนทองถิ่น ตามข้ันตอนของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงาน
ดานนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ  ซึ่งนอกจากน้ันกรมประชาสัมพันธยังไดเปดโอกาสให
เกิดวิทยุชุมชนท่ีสามารถมีโฆษณาข้ึน โดยออกกฎเกณฑใหวิทยุชุมชนมาข้ึนทะเบียนกับกรม
ประชาสัมพันธโดยเก็บคาสมัคร คาลงทะเบียน  จากผูที่มีความประสงคจะต้ังวิทยุชุมชน ซึ่งอาจจะ
ไมใชตัวแทนจากชุมชน เปนเพียงนักลงทุน หรอืนักธุรกิจชมุชน ซึ่งสงผลใหวิทยุชมุชนที่เกิดจาก
ตัวแทนของประชาชนจริงๆ ตองโดนรังแกจากธุรกิจชุมชนที่มาจากวิทยุชุมชน   

วิทยุชุมชนเปนกลไกและกระบวนการในการพัฒนาชุมชนที่ยงัไมมีบทสรุป  ดวยความ
ไมแนนอนของการกําหนดมาตรฐานการทํางาน  ขอบเขตการใหบริการ และ รูปแบบการจัดการ
ของวิทยุชุมชนอีกทั้งปจจัยภายนอกท่ีรุมทํารายการเติบโตของวิทยุชุมชน จึงทําใหวิทยุชุมชนทีม่า
จากแนวคิดเดิม เปนเสมือนตนไมแคระแกรนที่พยายามจะเติบโตดวยขาผอมๆของตนเอง เมื่อกรม
ประชาสัมพันธอนุญาตใหมีการเก็บคาโฆษณาได จึงอาจเปนการทําลายอุดมการณการทํางาน ของ
วิทยุชุมชน ทําใหคนท่ีอาสาสมัครเขามาทํางานเพ่ือสังคม เพ่ือชุมชนดวยใจ ตองไปตอสูกับคนท่ีเขา
มาเพ่ือแสวงหาผลประโยชน และสุดทาย วิทยุชุมชนอาจจะถึงจุดสิ้นสุด 

 
วิทยุชุมชนนัน้เปนแนวคิดที่เกิดข้ึน เพ่ือปดชองวางของระบบวิทยุสาธารณะและวิทยุ

ธุรกิจ ซึ่งในสังคมเราใชวิทยุสาธารณะเพ่ือทําสาธารณะประโยชน  แตเนื่องจากมีขอบเขตกวางขวาง
ครอบคลุมกลุมเปาหมายหลากหลายกลุม จึงเอาใจหรือตอบสนองคนทุกกลุมไมได หรอื “เกาไมถูก
ที่คัน” สวนวิทยุธุรกิจน้ัน ก็จําเปนตองถือเอาเปาหมายทางธุรกิจเปนตัวต้ัง การเกิดมาของวิทยุชุมชน
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นั้นเพ่ือเก็บเปาหมายท่ีมุงเนนทําประโยชนเพ่ือสวนรวมเอาไว แตลดขอบเขตของกลุมเปาหมายหรือ
พ้ืนที่ครอบคลุมใหแคบเขามา โดยจุดเดนของวิทยุชุมชนคือ เปนสื่อเพ่ือประชาธิปไตยซ่ึง
หมายความวา ประชาชนจะไดใชสื่อตัวนี้เพ่ือเปนวิถีทาง (means) ในการกาวเขาไปรวมในชีวิต
สาธารณะของสังคม ซึ่งก็คือวิทยุชุมชนตองเปนสื่อท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง 
(Participatory  media) โดยสื่อวิทยุชุมชนนั้นจะตองเปนสื่อ “โดย”  “ของ”  “เพ่ือ”ประชาชน 
กลาวคือ วิทยุชุมชนตองเปนสื่อ “โดย”ประชาชนเปนอันดับแรก ตองเปนประชาชนที่เขามารวมคิด 
รวมวางแผน รวมทํา รวมรับผลท่ีเกิดข้ึน และหากประชาชนไดเขามามีสวนรวมดังกลาว ความรูสึก
เปนเจา “ของ” จึงจะตามมา แลวจะเปนหลักประกันวาสื่อวิทยุชุมชนจะทําผลประโยชน “เพ่ือ” 
ประชาชน ซึ่งหากมีรายการวิทยุชุมชนบางแหงท่ีประกาศตัววาเปนวิทยุชุมชนเพียงเพราะไดจัด
เนื้อหาที่มีประโยชนเพ่ือประชาชนแลวแตขาดองคประกอบอีก 2 ตัว ก็จะไมนับเปนวิทยุชุมชน 

 
จากบทสัมภาษณในหนังสือพิมพมติชนรายวัน( 24 มีนาคม 2548) ของ ภัทรียา สุมะโน 

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธและเลขาธิการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจาย เสียงและกิจการวิทยุ
โทรทัศนแหงชาติ ไดกลาววา สาเหตุของปญหาท่ีทําใหวิทยุชุมชนแปรจากหลักการที่ควรจะเปน 
เพราะการมีโฆษณา ซึ่งกรมประชาสัมพันธไดทําจดหมายตักเตือนในเรื่องการนําธุรกิจเขามา
เกี่ยวของกับการทํางาน โดยขอใหหยุดดําเนินการแตก็ไมไดรีบความสนใจจึงจะนําเสนอไปท่ี
กกช.(คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศนแหงชาติ)เพ่ือหามาตรการที่
จะมาควบคุมความเรียบรอย ซึ่งตองติดตามกันตอไป 

 
จากการศึกษาถึงท่ีมาของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม พบวา สถานีวิทยุชุมชนแหงนี้เกิดจาก

ความตองการของประชาชนตามแนวคิดวิทยุชุมชน ที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการ โดยยึดถือแนวทางในการเสนอรายการใหมีเนื้อหาเพ่ือชุมชนในทองถิ่นเปนหลัก โดย
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนซ่ึงเปนที่ยอมรับของชุมชน วิทยชุุมชนแหงน้ี
เปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนรวมกันคิด รวมวางแผน รวมจัดรายการและสามารถเขาไปบริหาร
จัดการหรือปฏิบัติในสถานีได  โดยยึดหลักการที่วา วิทยุชุมชนเพ่ือประชาชน โดยประชาชน ของ
ประชาชน 
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จากการวิจัยนี้ ทําใหทราบวา การดําเนินงานจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชน ในตําบลคลองสาม 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2545 โดยใชชื่อวา สถานีวิทยุชุมชนคน
เมืองปทุม ในระบบเอฟ.เอ็ม. ความถี่ 107.75 MHz เปนการดําเนินงานโดยคณะกรรมการวิทยุชุมชน 
ที่มาจากอาสาสมัคร และตัวแทนกลุมองคกรท่ีมีบทบาทในชุมชน ดังน้ัน คณะกรรมการชุดนี้จึงถือ
ไดวาเปนตัวแทนของประชาชน   การจัดรายการระยะแรกออกอากาศทุกวัน  ต้ังแต เวลาระหวาง 
6.00น.ถึง 19.00น. จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2546 ทางสถานีตองหยุดออกอากาศไป 2 เดือนเพ่ือทําการ
ยายสถานี   ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2546 ไดเปดทําการอีกครั้ง โดยลดเวลาการออกอากาศ เปน
ระหวางเวลา ระหวาง 8.00น.ถึง 12.00น. ซึ่งเม่ือผูวิจัยเขาไปศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม เปนเวลา 15 
วัน คือต้ังแต วันที ่ 30 พฤษภาคม- 20 มิถุนายน 2546 ซึ่งคณะกรรมการวิทยุชุมชนไดมอบหมายให
ผูวิจัยจัดรายการสําหรับเด็ก เนื่องจากเห็นวาผูวิจัยมีประสบการณดานน้ีมากอน โดยในระยะนี้ได
เพ่ิมเวลาออกอากาศของทางสถานีข้ึน คือระหวางเวลา7.30 น.ถึง 12.30 น. เพ่ือใหตรงกับชวงเวลาท่ี
กลุมเด็กนักเรียนจะสามารถรับฟงรายการสําหรับเด็กๆได  ระยะตอมาไดมีการปรับเวลาออกอากาศ
อีกหลายครั้ง เนื่องจากปญหาตางๆ จึงทําใหทราบวา สถานีวิทยุชุมชนแหงน้ีดําเนินงานดวยความไม
มั่นคงและไมแนนอน มีความเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตางๆ เชน งบประมาณ บุคลากร เปนตน 

 
สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม เปดโอกาสใหประชาชนทัว่ไปสามารถเขามามีสวนรวม

ในวิทยุชุมชนแหงนี้ไดทุกข้ันตอน โดยเฉพาะการเขาไปเปนอาสาสมัคร รวมคิดรวมวางแผน รวม
จัดรายการ และบริหารจัดการดวยตนเองตามแนวคิดของวิทยุชุมชน จากการศึกษาวิจัยนี้ สรุปไดวา
สถานีวิทยุชุมชนแหงน้ีเปนของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 

รูปแบบรายการของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมมีการนําเสนอท่ีหลากหลายในชวงระยะเวลา
เริ่มตน เทานั้น เพราะประชาชนต้ืนเตนและกระตือรือรนอยากเขามามีสวนรวมในรายการ ผลิต
รายการ แตหลังจากไดทดลองออกอากาศไประยะหนึ่ง พบวา ผูผลิตรายการเกิดปญหาดานการ
นําเสนอขอมูล ที่มีความซํ้าซาก และนาเบื่อ เปนการพูดเรื่องเดิมๆวนไปวนมา ทั้งๆที่มีความสามารถ
ทางดานการปฏิบัติหรือเชี่ยวชาญทางดานอาชีพ แต ไมมีทักษะทางดานการพูด จึงเปนปญหาสําคัญ
ทําใหการนําเสนอหลายรายการตองงดออกอากาศไปเนื่องจากไมมีผูมาดําเนินรายการ การจัด
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รายการจึงไมมีรูปแบบท่ีแนนอนตายตัว ข้ึนอยูกับความสามารถเฉพาะตัวของผูผลิต  โดย
คณะกรรมการวิทยุชุมชนพยายามแกไขดวยการเชิญวิทยากรมาอบรมใหความรู เพ่ือใหสื่อวิทยุ
ชุมชนแหงน้ีเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน หรือเปนกระบอกเสียงใหชุมชน และใชเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน  ดังน้ัน วิทยุชุมชนแหงน้ีจึงเปนบริการสาธารณะ ไมแสวงหากําไร หรือผลประโยชน
ของคนกลุมใดกลุมหน่ึง ซึ่งพยายามใหขอมูลที่มีประโยชนตอทางชุมชนทั้งประสานความคิดที่
แตกตางในเชิงสรางสรรค รูปแบบการนําเสนอรายการจึงยืดหยุนตามสถานการณ และความ
ตองการของกลุมองคกรในชุมชน 

 
สวนการส่ือสารแบบมีสวนรวมของยูเนสโก ที่เนนการมีสวนรวมของประชาชน  ในการ

เขาถึงส่ือวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม มีการเขาถึงท้ังดานของผูผลิตและผูฟง ประชาชนทั่วไปสามารถ
เขาถึงส่ือน้ีไดโดยเขามาเปนอาสาสมัครรวมผลิตรายการ ซึ่งตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิทยุชุมชนเปนรายๆไปแต สวนใหญจะไมมีขอขัดของ  ปญหาสําคัญท่ีทําใหชุมชนเขาถึงส่ือน้ีได
ยากเพราะการประชาสัมพันธของสถานีวิทยุชมชนแหงนี้มีนอย และไมตอเน่ือง อีกท้ังประชาชน
สวนใหญไมเขาใจถึงความเปนมาของวิทยุชุมชนวาชุมชนสามารถเขามามีสวนในดานตางๆได จึง
ทําใหประชาชนเขาถึงส่ือนี้ในดานผูฟงมากกวา   การเขาถึงในลักษณะของผูฟง โดยการติดตามรับ
ฟงจะไมตอเนื่องดวยปญหาดานสัญญาณไมครอบคลุม ไมชัดเจน  มีการยายสถานีวิทยุ ปรับเวลา
ออกอากาศบอยแตไมมีการประชาสัมพันธแจงใหทราบ  อีกทั้ง รูปแบบรายการ ไมสนองตอบความ
ตองการดานความบันเทิงซึ่งเปนประเด็นสําคัญในการเลือกรับฟงวิทยุ 

ประชาชนจึงไมไดแสดงความคิดเห็น หรือ รองทุกขในปญหาที่เดือดรอนผานมาทาง
สถานีหรือ หวังพ่ึงส่ือน้ี โดยตรง แตจะเปนการแจงทางตัวแทนองคกรในชุมชนเพ่ือหาทางประสาน
การแกไข ซึ่งสวนใหญผูจัดรายการจะนําประเด็นปญหาตางๆในชุมชน มาเปนหัวขอสนทนาใน
รายการเพื่อแจงขาวสารใหทราบมากกวาจะเปนผูฟงแจงรองทุกขเขามาเอง 

 
นอกจากน้ีประชาชนสามารถใชสื่อน้ี เพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆท่ีเปน

ประโยชนในชุมชนได ลักษณะการเขาถึงส่ือวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมจึงถือเปนการเขาถึงสื่อท่ี
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สอดคลองกับแนวคิดวิทยุชุมชนที่ใหประชาชนเปนผูสงสาร และแนวคิดการสื่อสารแบบมีสวนรวม
ของยูเนสโก ในระดับแรกท่ีเนนการเขาถึงของประชาชนในสื่อวิทยุชุมชน 

 
การดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมใน

คณะกรรมการวิทยุชุมชน หรืออาสาสมัคร โดยมาทําหนาท่ีเปนผูจัดรายการ ผูดําเนินงานตางๆหรือ
วางแผน จัดผังรายการได ซึ่งถือวาวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขามามี
สวนรวมไดในทุกข้ันตอน 

 
การผลิตรายการของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม จะเปนการนําเทปบันทึกเสียงมาออกอากาศ 

มากกวา จัดรายการสด ซึ่งการผลิตรายการของแตละชวงเวลา ถือเปนความรับผิดชอบของตัวแทน
กลุมองคกรที่มีบทบาทในชุมชน  ในการหาขอมูลมาผลิตรายการ และสงเทปรายการใหทางสถานี
ตามผังตารางเวลาท่ีกําหนดไวแลวลวงหนา  ซึ่งขอมูลตางๆสามารถหาไดจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ทั้งของรัฐ และเอกชน หรือในเอกสาร หนังสือท่ีใหความรู 

 
การประชุมวางแผนดําเนินงานของสถานวิีทยุชุมชนคนเมืองปทุม เปนหนาท่ีรับผิดชอบ

โดยตรงของ คณะกรรมการวิทยุชุมชนท่ีตระหนักในการทําหนาท่ีแทนประชาชนในชมุชน ดังน้ัน 
การประชุมวางแผนงานจึงถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานวิทยุชุมชนดวย 

 
นอกจากน้ัน  หลังจากที่ใหความเขาใจในเรื่องวิทยุชุมชนกับประชาชนในชุมชนแลว 

ประชาชนสวนใหญรับปากวาจะชวยกันขยายโอกาสใหเกิดการเขามามีสวนรวมใหมากข้ึน โดยจะ
ชวยบอกตอๆใหเพ่ือนๆไดทราบและจะชวยสนับสนุนสงเสริมใหวิทยุชุมชนดําเนินงานตอไป 

 
สําหรับ การบริหารจัดการดวยตนเองของประชาชน ในการดําเนินงานของสถานีวิทยุ

ชุมชนคนเมืองปทุม สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง โดยพยายามแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหกับ
ตัวแทนของกลุมองคกรตางๆท่ีมีบทบาทในชุมชน โดยกระตุนใหเกิดอาสาสมัคร ในชุมชนเพ่ิมมาก
ข้ึน เพ่ือการทํางานของสถานีวิทยุชุมชน จะไดหลากหลายและสามารถพัฒนาใหเกิดความเขมแข็ง 
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ยั่งยืน โดยชวยกันของบประมาณและรับบริจาคจากองคกรตางๆในชุมชน  ซึ่งถือไดวาเปนการ
บริหารจัดการดวยตนเองอยางแทจริง 

 
นอกจากน้ัน คณะกรรมการวิทยุชมุชนคนเมืองปทุม ที่ประกอบดวยคณะกรรมการ

บริหารจัดการ คณะกรรมการดานการจัดรายการ อาสาสมัคร ไดมีการประสานงานทํางานดวยกัน 
อยางใกลชิด และ ใหความสําคัญกับ อาสาสมัครที่มาดําเนินงานผลิตรายการ หรือเปนผูจัดรายการท่ี
ยังไมเปนมืออาชีพ โดยสงเสริมใหไดรับการพัฒนา อบรมใหความรูจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ใน
เรื่อง การเขียนขาว รายงานขาว การเปนผูประกาศทางวิทยุ เปนตน 

 
การบริหารจัดการดวยตนเองของประชาชนในการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนคน

เมืองปทุมนี้ เปนแนวทางหน่ึงท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนในทุกระดับ 
ต้ังแต การเขาถึงส่ือ การมีสวนรวมผลิตรายการ การวางแผน และการบรหิารจัดการดวยตนเอง ของ
ประชาชนตามแนวคิด การส่ือสารแบบมีสวนรวมของยูเนสโก  โดยเปนการพัฒนาการบริหาร
จัดการ ของประชาชนอยางคอยเปนคอยไป แบบประชาธิปไตย 

 
จากการศึกษาพบวางานวิจัยนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในสถานีวิทยุ

ชุมชนที่เกิดข้ึนโดยประชาชน เพ่ือประชาชน ของประชาชน อยางแทจริง โดยเปนตามหลักการ
สากลของวิทยุชุมชนซึ่ง ผูวิจัยไมพบวามีงานวิจัยอ่ืนๆที่ศึกษาในสถานีวิทยุชุมชนในระดับ หก ที่
คณะกรรมการ ผูปฏิบัติงานลวนเปนอาสาสมัครทั้งหมด(จุมพล  รอดคําดี, 2541: 23) 

 
อุปสรรค ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชน 

 
1. ประชาชน ชมุชน ขาดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับ สิทธิ หนาที่ การรับรูขาวสาร 
2. ประชาชน ชุมชน ขาดความเขาใจในหลักการมีสวนรวมของประชาชนและยังไม

เขาใจแนวคิดวิทยุชุมชน 
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3. ประชาชน ชุมชน ยังไมมีสํานึกการมีสวนรวมในส่ือสารมวลชน ตามท่ีรัฐธรรมนูญ
กําหนดไว 

4. ประชาชน ชมุชน มีความปรารถนาเขาไปมีสวนรวมในการจัดรายการวิทยุชุมชนแต
มีอุปสรรคเรื่อง การเขาไปฝกอบรมหรือฝกทักษะดานการจัดรายการซ่ึงเปด
โอกาสใหไมเพียงพอตอความตองการ และไมตอเน่ือง  

5. ระเบียบการเปนผูจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ยังคงตองใหมีใบผูประกาศ โดยผาน
การทดสอบ การออกเสียงภาษาไทยจากคณะกรรมการสอบใบผูประกาศ ดังน้ัน 
ประชาชนจึงมีโอกาสเปนผูจัดรายการวิทยุไดนอยลง 

6. ประชาชน ชุมชน ยังมีปญหาดานรายไดในการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงไมมีเวลา
หรือเงินทุน สําหรับการเสียสละทํางานวิทยุชุมชนเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

 
อุปสรรค ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 

 
1. ขาดการประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบและเชิญชวนใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมอยางทั่วถึง 
2. ระยะเวลาออกอากาศของวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ไมตรงกับชวงเวลาท่ีสะดวกตอ

การรับฟง และรวมผลิตรายการของประชาชนสวนใหญ  
3. รูปแบบของรายการไมตรงกับความสนใจของประชาชนสวนใหญที่เนนความ

บันเทิง 
4.  รัศมีการสงของคลื่นวิทยุ ยังไมครอบคลุม สงผลใหการรับฟงไมชัดเจน มีคลื่นที่มี

กําลังสงมากกวา มาแทรก  
 

ขอจํากัดในการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้ใชเวลาในการเก็บขอมูล หลังจากท่ีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมไดเริ่มลงมือ

ผลิตรายการไปแลว  2 ป ซึ่งผานชวงเริ่มตนของวิทยุชุมชนแหงนี้ และ เปนชวงท่ีประชาชนสนใจ

DPU



อยากเรียนรู แตหลังจากท่ีพบปญหาดานตางๆวิทยุชุมชนแหงน้ี ก็ เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
และกําลังมีความหวังในการเติบโตตอไปโดยได หาสถานท่ีต้ังแหงใหม ซึ่งทราบมาวากําลังจะมีการ
ยายสถานีวิทยุชุมชนไปที ่ ทําการองคการบริการสวนตําบลคลองสาม (อบต.คลองสาม) ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2548  ซึ่ง ผูวิจัยเก็บขอมูลถึงเดือนกุมภาพันธ 2548 ดังน้ัน การวิเคราะหปรากฏการณที่
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานวิทยุชุมชน อาจจะไมสมบูรณในแงมุมตางๆซ่ึงยังไมไดทราบวาหาก ยาย
สถานีวิทยุชุมชนไปต้ังในท่ีแหงใหมที่มีการต้ังเสาใหสูง มีสัญญาณชัดเจน และ เขาถึงไดงายกวาน้ี 
วิทยุชุมชนของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน แหงน้ีจะสามารถทําใหประชาชนเขามามี
สวนรวมไดมากข้ึนหรือแข็งแรงพอจะเปนสื่อเพ่ือการเรียนรูของชุมชน 

 
1. ขอเสนอแนะตอภาครัฐ 

 
1. ควรใหความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 40 และพระราชบัญญัติองคกรอิสระจัดสรรคลื่นความถี่และ 
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2546ที่เปดโอกาสให
ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น มีสวนรวมบริหารจัดการสื่อวิทยุดวยตนเอง เพ่ือประโยชนสาธารณะ 
รวมทั้ง กสช. เปนหนวยงานสนับสนุนเพ่ือใหภาคประชาชนมีโอกาสใชคลื่นความถี่ในสัดสวนท่ี
กําหนดอยางชัดเจน  

 
2. กฎเกณฑใหมของวิทยุชุมชนโดยกรมประชาสัมพันธ ควรจะเอ้ือประโยชนใหชุมชน

มากกวาจะเปนกลุมนายทุน โดยใหมีโฆษณาไดตามสมควร ทําใหเกิดการแขงขันระหวางวิทยุ
ชุมชนดวยกนั ซึ่งเทากับเปดโอกาสใหอํานาจทางธุรกิจ รังแกวิทยุชุมชนโดยประชาชน 

 
3. ควรมีหนวยงานท่ีศึกษาประเมินผลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทราบถึงความตองการของ

ชุมชนอยางแทจริง เพ่ือ รูปแบบการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนจะไดเปนวิทยุชุมชนของ
ประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชนอยางแทจริง 
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2.  ขอเสนอแนะตอสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ทําใหผูวิจัยมองวาการจะทําใหชุมชนพัฒนาอยางยั่งยืนดวยการนํา
วิทยุชุมชนเขามาชวยแกปญหา จําเปนตองใหคนในชุมชนเขามามีสวนในทุกๆข้ันตอนของการ
ทํางานในวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมมากข้ึน โดยหลังจากที่ยายสถานีวิทยุชุมชนไปที่ทาํการองคการ
บริหารสวนตําบลคลองสาม (อบต.คลอง3)แลว ควรมีการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานที่
สนใจในการผลิตรายการ เพ่ือหาแนวทางและวิธีการ ในการทํางาน โดยควรแบงเปน ฝายผลิต
รายการ ฝายประสานงาน ฝายจัดการ เมื่อไดคณะทํางานแลว ก็จัดผังรายการใหม จัดแบงเวลาการ
ออกอากาศใหครอบคลุมมากข้ึนและขอความรวมมือไปยังกลุมองคกรตางๆอีกครั้ง 

ควรนําหลักธรรม ในพระสูตร เรื่อง “กูฏทันตสูตร” ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ี
ตรัสเรื่องนี้ไว มาใชในการพัฒนาใหคนในชุมชนมคีวามเขมแข็ง และเขามามีสวนรวมมากย่ิงข้ึน คือ 
พยายามขอความรวมมือไปยัง 4 กลุมหลักคือ 1. กลุมนักธรุกิจขนาดใหญ เชน เจาของโรงงาน 
เจาของหมูบาน เปนตน 2. กลุมขาราชการระดับสูงในพ้ืนที่ เชน นายอําเภอ นายตํารวจ เปนตน 3. 
กลุมศาสนา ผูนําทางความคิด เชน พระสงฆมูลนิธิธรรมกาย นักวิชาการ ครูอาจารย  4.กลุม
นักการเมือง เชน กํานัน นายกอบต. เปนตน ใหชวยใหความสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชน ดวยปจจัย
ในทุกๆดาน เพ่ือเปนแรงกระตุนให กลุมลางอีก 3 กลุม คือ 1.กลุมผูใชแรงงาน ชาวสวน ชาวไร 2. 
ชาวบานท่ีคาขายขนาดเล็ก 3.ขาราชการชั้นผูนอย ทีมีหัวใจในการทํางานดานชุมชน มีแรงในการ
ขับเคลื่อน และ ควรขอรับบริจาคเงินกองทุนจากกลุมหลัก 4 กลุม มาต้ังเปนกองทุนสวนกลางเพ่ือ
ชวยใหความสะดวกในการทํางานและเปนคาใชจาย ควรมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง 
เพ่ือปรับปรุงรายการใหมีความหลากหลาย เปนสื่อท่ีตรงความตองการของชุมชน และ ใหประโยชน
กับชุมชนใหมากท่ีสุด โดย ควรต้ังเปนศูนยประสานงานรับเรื่องราวรองทุกข และ หาทางแกไขให 
ดวยการติดตอเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ 

ควรเพ่ิมรายการแนวรวมดวยชวยกัน รายการบริการสังคม หรือ(City Radio)ในเวลาชวงเชา
และเย็น เพราะในชวง เวลาไปและกลับจากท่ีทํางาน บริเวณตําบลคลองสามจะมีรถติดหนาแนน
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มาก เพ่ือรายงานการจราจร ใหในชุมชนไดรับทราบโดยประสานกับกลุมอปพร.  หรือ หา
อาสาสมัครมารวมรายงาน 

 
 
 

3.  ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชมุชนคนเมืองปทุม

หลังจากที่มีการยายสถานีและการปรบัปรุงเสาสงสัญญาณ ในเดือนเมษายน 2548
เพ่ือดูพัฒนาการของวิทยุชุมชนที่เปนวิทยุชุมชนตามหลักการสากลแหงน้ี 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยขอมูลแบบเปรียบเทียบกับสถานีวิทยุชุมชนเชิงธุรกิจ เชนสถานี
วิทยุชุมชนราชภักดี (คลองหนึ่ง)ที่สามารถเปดเพลงจากคายเพลง มีโฆษณา และ
สถานีวิทยุกลาตะวัน (คลองสาม) ทีม่ีกลุมเปาหมายท่ีเนนเรื่องศาสนาการพัฒนา
ดานจิตใจ เพ่ือดูการทํางานดานการบริหารจัดการ  การมีสวนรวมของชุมชนใน
ดานตางๆ 

ควรมีการศึกษาติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ เพ่ือนําผลท่ีไดมาพัฒนาวิทยุชุมชน
ใหไดดียิ่งๆข้ึน 
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คําถาม (คณะผูบริหาร) 
1. วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม กอต้ังข้ึนเม่ือใด มีความเปนมาอยางไร มีแรง

บันดาลใจมาอยางไร 
2. ใครเปนผูรวมกอต้ัง และใชหลักเกณฑอะไรในการคัดเลือกผูรวมงาน 
3. นโยบายเกี่ยวกับรายการวิทยุชุมชน ในระยะส้ัน ระยะยาว 
4. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
5. รูปแบบโครงสรางการดําเนินงาน 
6. การมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
7. ข้ันตอนในการผลิตรายการ 
8. ความคิดเห็นเกี่ยวการส่ือสารแบบมีสวนรวมของประชาชน 
9. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการหรือแนวทางที่เปนไปไดของการบริหาร

จัดการดวยตนเอง 
10. รูปแบบเน้ือหาที่ผูฟงรายการสวนใหญแสดงความคิดเห็นเขามาใน

รายการ 
11. การประสานเพ่ือตอบคําถามและชี้แจงปญหาจากผูฟง 
12. การตรวจสอบความชัดเจนของขอมูลในการจัดรายการ ตลอดจนการ

บริหารจัดการดวยตนเองในการดําเนินรายการ 
13. การสนับสนุนงบประมาณและแหลงเงินทุน 
14. การหาบุคลากรในการบรหิารจัดการใชเกณฑอยางไร 
15. ใครเปนผูประเมินผลและใชเกณฑอะไร 
16. ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
17. แนวทางในการแกไขปญหาตางๆเหลาน้ัน 
18. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
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คําถาม (ตัวแทนกลุมองคกรท่ีเขารวม 10 กลุม) 
1. ข้ันตอนในการผลิต การบริหารจัดการ การมีสวนรวมในวิทยุชุมชนเปน

อยางไร 
2. การรับฟง และความสะดวกในการแจงขอมูลเพ่ือออกอากาศ 
3. รายการวิทยุชุมชนตอบสนองความตองการของชุมชนแลวหรอืไม 
4. ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
5. แนวทางแกไข 
6. ขอเสนอแนะในการจัดรายการ 

 
คําถาม (อาสาสมัคร) 

1. ทําไมถึงมาเปนอาสาสมัคร เริ่มทํางานต้ังแตเมื่อไร ใครแนะนําใหมาทํา
อาสาสมัคร 

2. แบงเวลาในการทํางานอยางไร 
3. ทํางานในสวนไหน มีหนาที่ทํางานอยางไร 
4. ความสะดวกในการติดตอรายการ 
5. การรับขาวสารมีความถูกตองเพียงใด 
6. การมีสวนรวมในการจัดการ 
7. รายการตอบสนองความตองการของชุมชนแลวหรือไม 
8. ใชวิธีอะไรในการติดตอเครือขายชุมชน (ตัวตอตัว,โทรศัพท , จดหมาย ,

อีเมล ,ใชวิทยุชุมชนเปนตน) 
9. ปญหาที่ไดรับมีอะไรและแกไขอยางไร 
10. ขอเสนอแนะ 
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คําถามเรื่องการมีสวนรวม 
1) ผูฟง รับฟงอยางสม่ําเสมอ 
2) รายงานผลการฟงใหทางผูจัดรายการทราบ 
3) ติชม/เสนอแนะ/ประเมินผลรายการ 
4) โทรศัพทเขามารวมแสดงความคิดเห็นในรายการ 
5) จดหมายมาเสนอแนะหัวขอ/ประเด็นเนื้อหา/ประเด็นปญหา 
6) เปนตัวแทนสงขาวสาร/รวมแจงขาวสาร/ตรวจสอบขาวสารกับพ้ืนที่ 
7) รองทุกข/รองเรียนปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
8) รวมงานเวทีสัญจร/กิจกรรมตางๆของวิทยุชุมชน/ชวยหาทุนสนับสนุน 
9) เสนอแนะรูปแบบรายการ 
10) ชวยประชาสัมพันธวิทยุชุมชน 
 
 
 
การมีสวนรวมในระดับผูผลิตรายการ/ผูดําเนินรายการ 
1. เปนอาสาสมัครทําหนาท่ีเปนผูสื่อขาวทองถิ่น สงขาวสาร โดยคัดเลือกเนื้อหา

ขาวสารท่ีนาสนใจมาให 
2. ชวยเปนแหลงขอมูลประจําสําหรับการแนะนําวิทยากร/แขกรับเชิญในพ้ืนที่ 
3. ทําหนาท่ีเปนแขกรับเชิญ/วิทยากร/ผูใหสัมภาษณแบบบางโอกาสหรือแบบ

ประจํา 
4. เขามาเปนผูผลิตรายการในแงของการชวยเลือกประเด็น เลือกแงมุมชวยรวบรวม

ขอเท็จจริง ซึ่งจะมีบทบาทท้ังในข้ันตอนกอน/ระหวาง/หลังการผลิต ซึ่งอาจอยูใน
ฐานะอนุกรรมการ/คณะกรรมการการผลิตเนื้อหารายการ 

5. หากมีความถนัด/มีความสนใจ/มีประสบการณและมีเวลาเอ้ืออํานวยก็อาจจะเขา
มาเปนผูดําเนินรายการ 
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คําถาม                                                                                                              เลขที่...... 
1. ชื่อ ........................................................................................................................ 
2. นามสกุล................................................................................................................ 
3. อาชีพ / ตําแหนง.................................................................................................... 
4. ที่อยู.....................................................................โทร............................................ 
5. ทานเคยไดรับฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมหรือไม อยางไร บอยแคไหน( อดีต/

ปจจุบัน)................................................................................................................. 
6. ทานมีสวนรวมในข้ันตอนไหน การผลิต การบริหารจัดการวิทยุชุมชนคนเมือง

ปทุม ....................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
7. ทานเคยแจงขอมูลขาวสาร หรือ มีสวนในการผลิตรายการกับทางวิทยุชุมชนคน

เมืองปทุมหรือไม..........อยางไร..ทานคิดวารายการอะไร ที่นาสนใจที่สุดในวิทยุ
ชุมชนคนเมอืงปทุม................................................................................................ 

8. ทานคิดวาชวงเวลาไหน เหมาะสมท่ีใชในการออกอากาศ หรือ ที่ทานสะดวกใน
การฟงวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมมากท่ีสุด................................................................ 

9. ทานคิดวาเพ่ือนของทานรับฟง วิทยุชุมชนคนเมืองปทุมหรือไม อยางไร.............. 
10. ทานคิดวาคนกลุมไหนท่ีเขาถึงส่ือน้ี ( วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม)มากท่ีสุด............. 
..................................................................................................................................... 
11. ทานคิดวาอะไรเปนปญหาและอุปสรรค ของ วิทยุชุมชนคนเมอืงปทุม................. 
...................................................................................................................................... 
12. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข  วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม.................................... 
......................................................................................................................................  
13. ทานอยากใหวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม  ตามท่ีทานตองการเปนอยางไร  
..................................................................................................................................... 
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ประวัติผูเขียน 

ชื่อ                                          นางสาวลีลาวดี   วัชโรบล 

วัน เดือน ปเกิด                       23  มกราคม  2510 
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โรงเรียนจิตรลดา 

               พ.ศ. 2532         ศึกษาศาสตรบัณฑิต (กศ.บ)วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา
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