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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธเร่ือง “การบริหารสถานวีิทยุชมุชนในจังหวดักาญจนบุรี” สําเร็จลงไดดวยดี

ก็ดวยพระคุณและความรวมมือของบุคคลหลายๆ ทาน 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาอันมคีา

มารวมเปนกรรมการสอบ ใหคําแนะนาํและชี้แนะส่ิงดีๆ จนผูวิจยัประสบความสําเร็จในการศึกษาคร้ัง

นี้ อันประกอบดวย  อ.อรุณ งามดี  ผศ.ดร.กุลทิพย ศาสตระรุจิ ผศ.ดร.อุษา บิกกิ้นส และ รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภ

ดิลก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เสียสละเวลาอยางมากมายในการใหคําปรึกษา ชวยตรวจ

งานอยางละเอียดและคําแนะนาํที่ดีๆ มปีระโยชนที่สุดตอวิทยานพินธเลมนี ้

ขอขอบพระคุณคณาจารย นักวิชาการและนักวจิัยทกุทานที่ไดเขียนตํารา บทความ

และงานวิจยัอันมีคาตอการทําวิทยานิพนธในคร้ังนี ้

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชนกาญจนบุรีทุกทาน อาสาสมัคร

จัดรายการ และชาวบาน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี จนทําใหผูวิจัยได

ขอมูลทีม่ีคาอยางมากมายตอการทําวิจัย 

ขอขอบพระคุณคุณพอ คุณแม ที่เปนผูอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จทกุๆ อยาง 

ขอขอบคุณ พ.ต.ต.วชิรพงษ  แกวดวง  ที่แนะนาํใหผูวิจัยไดเขามาศึกษาตอยัง

สถาบันอันทรงเกียรติแหงนี ้ อีกทัง้ยงัมีสวนชวยสนับสนนุใหผูวิจัยไดเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา 

และสุดทายนีต้องขอขอบคุณเพื่อนอีกหลายๆ คน ที่เปนแรงใจ และใหความชวยเหลือ

จนทาํใหมีวนัแหงความสําเร็จ 

อนึ่ง หากวิทยานพินธนี้ไดกอใหเกิดคุณคาตอผูที่สนใจ นักเรียน นกัศึกษา และ

กอใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการสถานวีทิยุชุมชนในทองถิ่นอ่ืนๆ ผูวิจยัขออุทิศความดี

ทั้งหมดนี้แด บุพการี ครู อาจารย และผูมีพระคุณตอวิทยานิพนธเลมนี้ทุกทาน และพรอมที่จะ

นอมรับความผิดพลาดไวแตเพียงผูเดียว 

    สรัญรัส สมศรีร่ืน 

    เมษายน 2548 
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หัวขอวิทยานพินธ การบริหารสถานีวิทยชุุมชนในจังหวดักาญจนบุรี 
ชื่อนักศึกษา สรัญรัส  สมศรีร่ืน 
อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.บุญเลิศ  ศุภดิลก 
สาขาวิชา  นิเทศศาสตร (สารสนเทศ) 
ปการศึกษา 2547 
 

บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี” มีวัตถุประสงค
ของการศึกษาคือ 
 

1. เพื่อศึกษาความเปนมาและลักษณะการบริหารจัดการองคกรสถานวีิทยเุสียงชุมชน
กาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาถึงเครือขายในการดําเนินการสถานีวิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรี 
3. เพื่อศึกษาถึงกลยุทธท่ีสถานวีิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรีนาํมาใชเพื่อใหคนในชุมชน

เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 

 โดยผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ และการสังเกตแบบมีสวนรวม 
โดยมีกลุมตัวอยาง คือ คณะกรรมการกลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชน จ.กาญจนบุรี อาสาสมัคร และ
ชาวบานในเขตพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

 
 จากการศึกษาพบวา สถานีวิทยุเสียงชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เปนสถานีวิทยุชุมชนแหงแรก

ท่ีกอต้ังข้ึนอยางเปนทางการในประเทศไทย เม่ือป 2544 ดวยเงินกองทุนท่ีไดรับจากกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาสังคม (SIF) โดยมีชาวบานในชุมชนรวมกนักอตัง้ บริหาร และเปนเจาของ 

 
  ปจจุบันสถานีตั้งอยูท่ีไรจันทรสองรัศมี เลขท่ี 103 หมู 2 ต.ทามะขาม จ.กาญจนบุรี 
ทําการออกอากาศโดยใชคล่ืนความถ่ีระบบ F.M.100.75 MHz  ตั้งแตเวลา 06.30 – 19.00 น. 
รวมทั้ง เผยแพรผานทางอินเตอรเน็ต www.thailandkid.com  
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 การบริหารจัดการสถานีวิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรี มีการบริหารจัดการโดยตัวแทนของ
ชาวบานท่ีมีความรูเกีย่วกับเร่ืองของส่ือ มารวมตัวกนัเปนกลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชน  มีโครงสราง
การบริหารจัดการตามข้ันตอนของการดําเนินงาน กลาวคือ คณะกรรมการของสถานี ประกอบดวย 
ตัวแทนชาวบานจากกลุมตางๆ ท่ีเขามามีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง กลยุทธ และมาตรการในการ
ปรับปรุงพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ตลอดจนจัดทํารูปแบบผังรายการ
ของสถานี รวมท้ัง ดําเนนิการพิจารณาคัดเลือกผูดําเนนิรายการจากชาวบานกลุมตางๆ ท่ีสนใจเปน
อาสาสมัครเขามาจัดรายการ 

 
 ตอมา คณะกรรมการสถานฯี ไดจดัทําโครงสรางการทํางานของคณะกรรมการสถานีฯ
ใหม ใหมีความชัดเจนมากข้ึน ดวยการแบงอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการออกเปนฝาย
ตางๆ  จํานวน 7 ฝาย คือ ฝายกิจกรรมระดมทุน ฝายประชาสัมพนัธ ฝายพัฒนาผังรายการ ฝาย
สถานท่ี ฝายเทคนิค ฝายติดตามและประเมินผล และฝายกิจกรรม 

 
สําหรับหลักท่ีใชในการบริหารจัดการ คือ ใชหลักการประชาธิปไตย หลักการมีสวนรวม 

และหลักการบริหารอยางเปนอิสระปราศจากการครอบงําของอิทธิพลใด ๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
ความหมายท่ีแทจริงของวิทยุชุมชน 

 
 สวนการศึกษาเร่ือง เครือขายในการดาํเนินการของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 
พบวา  มีการวางแผนในการดําเนินงานในการสรางเครือขายอยางเปนระบบ เร่ิมต้ังแตกอนท่ีจะมีการ
กอต้ังสถานีไดมีการลงพื้นท่ีจัดเวทีเสวนาเพ่ือสรางการเรียนรูตามชุมชนตาง ๆ ของ 13 อําเภอ ใน
จังหวดักาญจนบุรี เปนการสรางเครือขายแบบแนวรวมในการทํางานของกลุมปฏิรูปส่ือฯ และเม่ือ
มีการจัดต้ังสถานีฯ ไดมีการสรางเครือขายท่ีเปนแนวรวมในระดับประเทศจากกลุมองคกร 
ตัวแทนภาคประชาชนจากท่ัวประเทศ เพื่อชวยกันผลักดันใหเกิดการยอมรับสิทธิของประชาชน
ในการเปนเจาของส่ือ เม่ือดําเนินการในระดับนโยบายและปฏิบัติการจนเกิดความเขมแข็งแลว 
จึงไดขยายเครือขายทางแนวความคิดและการดําเนินงานออกไปยังพืน้ท่ีใกลเคียงภายในจังหวดั ท่ีมี
ความพรอมในการจัดต้ังสถานีวิทยชุุมชนเพื่อใหบริการแกชาวบานในชุมชนของตนเอง รวมท้ังยัง
เนนการสรางเครือขายในกลุมเยาวชนภายในทองถ่ินดวย ท้ังนี้เนื่องจาก ผูจัดรายการในปจจุบันของ
สถาน ี มีอายคุอนขางมาก การฝกหดัใหเขามาเรียนรู มาบริหารจดัการ สามารถทําไดในระดับหนึ่ง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของการใชเทคโนโลยีใหม ซ่ึงทางคณะกรรมการจึงไดมีการเตรียมความ
พรอมใหกับสถานีในอนาคต ดวยการเปดใหเยาวชนไดเขามาฝกฝนและเรียนรู 

ง
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 นอกจากน้ัน การศึกษาในประเด็นของ กลยทุธท่ีสถานีวทิยุเสียงชุมชนกาญจนบุรีนํามาใช
เพื่อผลักดันใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงานของสถานี พบวา มี 3 ลักษณะ คือ  

 
1. ใชการจูงใจเปนแรงผลักดัน โดยแสดงใหชาวบานไดเห็นประโยชนของการจัดต้ังสถานี

วิทยุของชุมชน ประกอบกบัผูท่ีชักชวนเปนคนในชุมชนเดียวกนั ทําใหชาวบานสนใจ
และเขามามีสวนรวมในสถานี   

2.  เปดโอกาสใหทุก ๆ คน และทุก ๆ กลุม ในชุมชนไดมีโอกาสเขารวมในการพัฒนา
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  โดยในการเขารวมอาจอยูในรูปของการมีตัวแทนหรือเขา
รวมโดยตรงก็ได ซ่ึงทางคณะกรรมการสถานีฯ จะไดจัดสรรเวลาท่ีแนนอนใหตามท่ี
ผูเขารวมสามารถมารวมในการดําเนินงานของสถานีได  

3. เม่ือเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสถานี ท้ังมีสวนรวมในการจัดรายการ และหรือ 
เขามามีสวนรวมในฐานะเปนผูรับฟง ทางสถานีฯ ไดเปดโอกาสใหชาวบานไดมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน ดวยการแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอรายการตางๆ ของสถานีเพื่อจะได
นําไปปรับปรุง ตลอดจนนําเสนอวิธีการ หรือกิจกรรมของสถานีท่ีจะเปนตอชุมชนดวย  
ซ่ึงกอใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง 

 
 ดังนัน้ จากการศึกษาผูวจิยัจงึพบวา การทีชุ่มชนมีสถานีวิทยเุปนของตนเองน้ัน สามารถ
ชวยใหชาวบานไดเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ  ไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เหมาะสม เปนประโยชน
และสอดคลองกับความตองการของชุมชนไดอยางชัดเจนมากข้ึน เนื่องจากวิทยุกระแสหลักสามารถ
ทําไดเพยีงนาํเสนอขอมูลในภาพรวมเทานั้น ไมสามารถเจาะจงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกชุมชน
ใดชุมชนหนึ่งได 
 

จ
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Abstract 
 

The objectives of the thesis “The Administration of 
Community Radio Station in Kanchanaburi Province” were: 

1) To study the background and the management of 
Kanchanaburi radio station as an organisation 

2) To learn about its network of the Kanchanaburi radio 
station 

3) To find the strategy that the community’s radio station 
in Kanchanaburi has applied to convince people in the 
community to participate in its operation 

 
Date were collected by means of the in-dept interview and 

participation observation. Samples were Kanchanaburi media 
renovation committee – people part,volunteers and villagers 
from the province’s Muang District. 
           

The study found that Kanchanaburi community radio 
station was the first radio station, established for peple within 
the community in 2001 from the fund obtained from            SIF 
(SIF will fund projects that encourage the involvement of local 
people in their community in collaboration with other partner 
organisations. SIF will not support projects that merely deliver a 
service – the project must be designed to develop the local 
community. ) by villagers in the community who also 
administered and thus owned it. 
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          Currently, the radio station is situated at “Chan Song 
Rasami Farm”, 103 Moo.2, Tambon Thamakarm, Muang 
District, Kanchanaburi. It is broadcast on FM 100.75 MHz from 
6.30 to 19.00 and on the www.thailandkid.com.. 

ช 

 

          The radio station was first run by villagers’ representatives 
– possessing knowledge media who formed the media 
renovation team from people party – in a set process. The 
committee of the station consisted of villagers’ representatives 
from different groups. Together they set the direction, the 
strategy and the measure in developing radio programmes that 
responded to the community’s needs, including the radio 
programme’s chart and the selection of radio announcers from 
villagers of different groups who were interested in being radio 
announcers of the station. 
 
          The committee was later divided into 7 divisions 
according to its responsibility, namely the division of fund 
raising, the division of public relations, the division of the 
programme chart, the division of place, the division of tracking 
and evaluation, and the division of activity. 
 
          The principles of the organisation’s administration are 
democracy, participation, independent administration – without 
any influencers, to match directly to the real meaning of 
“community radio”. 
 
          The study of the network of Kanchanaburi found that the 
network construction had been systematically planned. Before 
the station was established, there were talks held on stage to 
educate people in 13 district communities in Kanchanaburi. The 
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network was built and coordinated with the media renovation 
group. 
 
          When the station was built, the network was expanded to 
different organisations’ groups from representatives of people 
throughout the country in the national level, to help put forward 
the acceptance of people’s right to own media. When the policy 
and the operation was run until it was strong, the network of the 
concept and the operation was expanded into other areas within 
the province. It also emphasised on building the  
network among the local youth, as current radio programme 
runners were relatively senior. Although they were able to learn 
and run the radio station in a certain level, their  

ซ 

 

ability in using new technology might have been limited. The 
committee thus prepared the station for the future by allowing 
the youth to practice and learn. 
         In addition, the study of the strategy that the radio station 
of Kanchanaburi applied to convince villagers to partake in the 
station’s operation could be divided into 3 types: 

1. Using motivation as the drive by showing villagers the 
benefits of the radio station establishment. As the 
pursuaders were people within the community, villagers 
were interested and involved in the station. 

2. Allowing everyone and/or every group in the 
community to participate in the development. They were 
able to partake by having representatives or directly. 
The station committee arranged the certain time as of 
partakers’ convenience. 

3. When people were involved in the station’s activities – 
be it programme running or being listeners of the 
programme, the station allowed them to join in the 
operation by giving opinion to the station programme so 
that the it could improve, present methods or activities 
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that the station could contribute to the community. This 
resulted in the real participation. 

 
         Consequently, from the study, the researcher found that 
that a community had its own radio station enabled villagers in 
the community to learn new technology, in getting appropriate 
and beneficial information that matched the need of the 
community more directly, as the national radio presented 
general information but  did not provide specific information 
that is of that particular community’s benefits. 

 DPU



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
  
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน  ทําใหมนุษยมีการติดตอสื่อสารและ
สามารถใกลชิดกันมากข้ึนอยางท่ีไมเคยเปนมากอน  จนอาจกลาวไดวา  เปนการปฏิวัติการส่ือสาร
ของมนุษยโดยส้ินเชิง  ดวยการที่ไมมีขีดกั้นของพรมแดนมาเปนอุปสรรคขวางกั้นการส่ือสาร  หรือท่ี
เรียกอีกอยางวา  “การส่ือสารไรพรมแดน”  ซ่ึงการส่ือสารแบบไรพรมแดนนี้มิใชวาจะเกิดข้ึนไดกับทุก
คน  เนือ่งจากยังคงมีชองวางและความไมเสมอภาคทางขาวสารเกิดข้ึนท้ังในระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ  ชองวางทางขาวสารนี้เองท่ีสะทอนใหเห็นถึงชองวางทางเศรษฐกิจและสังคม  เช้ือชาติ
และเพศ 

 
 ถึงแมวาจะมีความพยายามในการลดชองวางดังกลาวลง  ดวยการเพิ่มเคร่ืองมือและ
พัฒนาระบบใหสามารถครอบคลุมพืน้ท่ีไดมากยิ่งข้ึน  หรือแมกระท่ังมีการพัฒนาคุณภาพของขาวสาร
ใหมากข้ึน  แตกลับกลายเปนวายิง่พัฒนามากข้ึนเทาใด  การส่ือสารมวลชนก็ยิ่งมีแนวโนมเขาสู
ลักษณะในเชิงพาณิชยมากข้ึน  ตลอดจนถูกผูกขาดจากบริษัทขามชาติขนาดใหญ  ทําใหเกิดการเอ้ือ
ประโยชนสาธารณะและประชาชนสวนใหญ  ยกตัวอยางเชน คล่ืนความถ่ีวิทยุโทรทัศน หรือคล่ืน
โทรคมนาคม 
 
 เหตุการณลักษณะเชนนีไ้ดเกดิข้ึนท่ัวโลก  และสอดคลองกับสถานการณในประเทศไทย  
กลาวคือ  ภายหลังจากท่ีรัฐธรรมนูญฉบับใหม  หรือ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  ไดประกาศใช
เม่ือป พ.ศ.2540  ไดเกดิการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบการส่ือสารและการโทรคมนาคม  ใหเปนไป
ตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญมาตรา 40  ท่ีระบุเอาไววา  
 
 “คล่ืนความถ่ีท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม 
เปนทรัพยากรส่ือสารของชาติ เพื่อประโยชนสาธารณะ” 
 
 นับเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุกสวน  โดยเฉพาะประชาชนในระดับรากหญาได
เขามามีโอกาสและสวนรวมในการใชชองทางการส่ือสารมากกวาในอดตี  จึงทําใหเกดิความ
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พยายามในการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบของการสื่อสารเพื่อสาธารณะมากข้ึน ไมวาจะเปน ส่ือ
โทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือกระจายเสียง และส่ืออินเตอรเน็ต   
  
 ในประเทศไทย  ส่ือกระจายเสียงหรือท่ีนยิมเรียกกนัท่ัวไปวา “วิทยุชุมชน” นับเปนการ
ส่ือสารเพ่ือสาธารณะท่ีถือกําเนิดข้ึนอยางชัดเจนท่ีสุด  เนื่องจากเปนส่ือท่ีลงทุนไมมากและมีคล่ืน
ความถ่ีหลายรอยสถานี ซ่ึงสามารถใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาชุมชนตามทองถ่ินท่ัวประเทศ 
 
 “วิทยุชุมชน” ท่ีเกิดข้ึนนี้  มีปรัชญาและแนวคิดในการดําเนินการเลียนแบบคําขวัญ
ของหลักการประชาธิปไตยท่ีวา  เปนวิทยุโดยชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน  กลาวคือ  ประชาชน
เปนผูดําเนินการ  ประชาชนเปนเจาของ  และเนือ้หาของรายการเปนไปเพื่อผลประโยชนของชุมชน  
ภายใตเง่ือนไขและขอจาํกดัดานจรรยาบรรณ  ความรับผิดชอบ  และกติการวมกันของชุมชน  แนวคิด
ของวทิยุชุมชนจึงถือเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารแบบมีสวนรวม  ทําใหเกดิความเปนประชาสังคม
ข้ึนในสังคมไทย 
 

 ภายหลังจากท่ีรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชจนกระท่ังปจจุบัน  ในเชิงปฏิบัติ และกระบวนการ
ท่ีจะนําไปสูการนําคล่ืนเหลานี้ใหประชาชนสามารถนําไปใชไดจริงตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติ  
องคการจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกจิการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ.2543 ยังเปนเร่ืองท่ียากอยู  สงผลใหวิทยุชุมชนไมสามารถถือกําเนิดข้ึนไดอยางชัดเจน  ท้ัง ๆ ท่ี
การใชส่ือวิทยุชุมชนโดยกระแสภาคประชาชนเร่ิมต่ืนตัวมากข้ึน  แตสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีอยูใน
ปจจุบันยังคงเปนเพียงสถานีเรียนรูวิทยุชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยหนวยงานของรัฐ เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับประชาชนในชุมชนตาง ๆ โดยมีรูปแบบในการดําเนินการอยู 2 ลักษณะ คือ  

 
 แบบท่ีหนึ่ง  ใหชุมชนนําเสนอเนื้อหา หรือเขาไปมีสวนรวมในรายการ  สวนอํานาจ
การตัดสินใจเลือกเร่ือง และเลือกคนรวมรายการอยูท่ีผูผลิตรายการ   

 
 แบบท่ีสอง ใหประชาชนไดเขาไปจัดและผลิตรายการ หรือเปนเจาของรายการวิทยุเพยีง
ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง  และหากสถานใีหหยดุหรือเลิกผลิตรายการเม่ือไรก็ได  ตามแตความพอใจหรือ
ตามการพิจารณาความเหมาะสมของสถานี   
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 ท้ัง 2 รูปแบบนี้เปนเพียงสวนหนึ่งในปรัชญาของสถานีวิทยุชุมชนในสวนของ “โดย
และเพื่อชุมชน” เทานั้น สวน ”ความเปนเจาของโดยประชาชน” คงตองรอจนกวาจะมีการจัดต้ัง 
คณะกรรมการจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ข้ึนในอนาคต 

 
 อยางไรก็ตาม  ยังมีสถานีวิทยุชุมชนอีกแหงหนึ่งท่ีอาจกลาวไดวา  สามารถดําเนินการ
ตามปรัชญาและแนวคิดหลักของวิทยุชุมชนไดคอนขางครบถวน  เนื่องจากสถานวีิทยุชุมชนแหงนี้
กอต้ังข้ึนจากการรวมตัวของคนในพื้นท่ี จ.กาญจนบุรี หลายสาขาอาชีพ และจากเครือขายงานพัฒนาท่ี
อยูในจังหวัด  ประกอบไปดวย 

 

 1. เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกและพลังงานยั่งยืน ซ่ึงมีพื้นท่ีปฏิบัติงานอยูใน
เขต อ.ทามะกา อ.ทามวง 

 2. เครือขายงานพัฒนาและอนุรักษลุมน้าํแมกลอง  ซ่ึงมีพื้นท่ีปฏิบัติงานอยูในเขต  
อ.เมือง อ.ทามะกา และ อ.ทามวง 

  3. เครือขายงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก 

3.1 กลุมอนุรักษกาญจน  เปนกลุมสนับสนุนการทํางานภาคประชาชนและ
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐในพื้นท่ี จ.กาญจนบุรี 

3.2 เครือขายปาตนน้ํา  เปนการทํางานกับชาวกะเหร่ียง  มีพื้นท่ีปฏิบัติงานอยูในเขต
พื้นท่ีปาตนน้ํา คือ อ.สังขละบุรี อ.ไทรโยค อ.ศรีสวัสดิ์ และ อ.ทองผาภูมิ 

3.3 เครือขายปาชุมชน มีพื้นท่ีปฏิบัติงานในเขต อ.พนมทวน อ.หนองปรือ อ.ศรี
สวัสดิ์ และ อ.สังขละบุรี 

 4. เครือขายงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูทองถ่ิน โดยสํานักวิจัยฯสถาบันราชภัฏ
กาญจนบุรี 

 5. เครือขายพระสงฆ 

 6. เครือขายเยาวชน 

 7. เครือขายสุขภาพ 
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รวมท้ังตัวแทนจากกลุมสาขาอาชีพตาง ๆ ไดแก 

  1. กลุมสมาชิกขับรถจักรยานยนตรับจาง 

  2. กลุมผูประกอบอาชีพคาขาย แผงลอย 

  3. กลุมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ 

  4. กลุมหมอยาพื้นบานและสมุนไพร 

  5. กลุมออมทรัพยหมูบานตาง ๆ 

  6. กลุมผูนําชุมชนเมืองในเขตเทศบาล 

  7. กลุมเกษตรกรรายยอยตาง ๆ 
 

การรวมตัวของเครือขายเหลานี้  ไดเกดิข้ึนภายใตช่ือกลุมวา “กลุมปฏิรูปส่ือภาค
ประชาชน  จ.กาญจนบุรี” กิจกรรมแรกท่ีปฏิบัติคือ การจัดประชุมใหความรูกับประชาชน ในอําเภอ
ตาง ๆ ทุก ๆ อําเภอ รวม 13 อําเภอ เกี่ยวกับเร่ืองการเตรียมความพรอมภาคประชาชน ในการเปน
เจาของคล่ืนความถ่ีสถานีวิทยุและโทรทัศน  เร่ืองสิทธิของประชาชนในการใชเคร่ืองมือในการส่ือสาร
ตามรัฐธรรมนูญ  เร่ืองการเตรียมความพรอมในการสื่อสาร จัดการและบริหารสถานีวิทยุชุมชน  
ตลอดจนแสวงหาแกนนําในระดับอําเภอเพื่อรวมเรียนรู ผลักดันเร่ืองการปฏิรูปส่ือใหเปนประโยชน
ตอประชาชนตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญ  

 
 หลังจากนั้น  ก็ไดมีการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนนํารองข้ึน  โดยใชเงินลงทุนท่ีไดรับมา
จากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม หรือ SIF  เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2544 ใชช่ือวาสถานีวิทยุ
เสียงชุมชนกาญจนบุรี  ออกอากาศทางคล่ืนความถ่ีระบบ F.M.100.75 MHZ. ตั้งแตเวลา 06.00-
20.00 น. ใชกาํลังสง 10 วัตต ตอมาไดเปล่ียนเปน 40 วัตต และ 80 วัตตในปจจุบัน มีวตัถุประสงคใน
การจัดต้ังเพื่อเปนศูนยสาธิตและเรียนรู  รวมท้ังฝกหัดการจดัรายการสถานีวิทยชุุมชน เพื่อให
ประชาชนไดรวมอบรมในพื้นท่ีดวยการทดลองปฏิบัติจริง และรูสึกวาเร่ืองสถานีวิทยุชุมชนไมใช
เร่ืองไกลตัว  และสามารถกระทําไดดวยตนเอง  โดยสถานีจะมีลักษณะเปดใหกลุมผูสนใจเขามา
จัดรายการไดตลอด  และมีกรรมการสถานีวิทยุชุมชนคอยจดัสรรเวลาใหกับบุคคลท่ีเขามาจดัรายการ
วาจะอยูในชวงเวลาใด  ซ่ึงทางกรรมการ ฯ จะมีการประชุมเร่ืองทิศทางการทํางานของกลุม ฯ การ
ขยายผลในพืน้ท่ี และการปรับผังรายการใหเหมาะสมกับผูฟงทุกเดอืน  นอกจากนัน้  ยังไดมีการ
เตรียมการจัดต้ังสถานีนํารองในพื้นท่ี จ.กาญจนบุรี เพิ่มข้ึนอีก 3 แหง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ
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ฝกฝน แลกเปล่ียนการเรียนรูภายในชุมชน และระหวางชุมชน เปนการเชื่อมตอระหวางภาคประชาชน
ไปสูภาคีอ่ืน ๆ อันจะนํามาซ่ึงความเขมแข็งของชุมชน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 
 จากการดําเนินงานของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรีดงักลาว  สงผลใหผูวิจยัเกิด
ความสนใจท่ีจะศึกษาวา  สถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี มีลักษณะการบริหารจัดการองคกร
และเครือขายการส่ือสารในการดําเนนิงานวทิยุชุมชนอยางไร  มีความแตกตางจากวิทยุชุมชนอ่ืน ๆ 
หรือไม  ท้ังนี้จะไดนําผลการวิจยัท่ีไดไปใชเปนแนวทางหรือประกอบการศึกษาเร่ือง การบริหาร
จัดการวิทยุชุมชนท่ีอ่ืน ๆ  ตอไป   
 
วัตถุประสงคท่ีศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความเปนมาและลักษณะการบริหารจัดการองคกรสถานวีิทยเุสียงชุมชน   
กาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาถึงเครือขายในการดําเนินการสถานีวิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรี 

3. เพื่อศึกษาถึงกลยุทธท่ีสถานวีิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรีนาํมาใชเพื่อใหคนในชุมชน
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

 
ปญหานําวิจัย 

  1.  สถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี มีความเปนมา และมีการบริหารจัดการองคกรอยางไร 

 2.  เครือขายท่ีนํามาใชในการดําเนินการสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี มีอะไรบาง 

 3. กลยุทธใดท่ีสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรีนํามาใชเพ่ือใหคนในชุมชนเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวจัิย 
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 การวิจยัในคร้ังนี้  ผูวิจยัไดทําการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองคกร  และเครือขาย
การส่ือสารของสถานีวิทยุชุมชน  โดยการวจิัยจะศึกษาเฉพาะวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรีเทานัน้ 
เนื่องจากมีระดบัของความเปนวทิยุชุมชนในระดับ 6 ตามที่ อ.จุมพล รอดคําด ีไดทําการแบงระดับไว 

 
นิยามศัพท 
  
 วิทยุชุมชน  หมายถึง  วิทยุกระจายเสียงของทองถ่ิน  ท่ีประชาชนเขามาเปนผูดาํเนินงาน  
ประชาชนเปนเจาของ  และมีลักษณะเนื้อหาของรายการท่ีเปนไปเพื่อผลประโยชนของชุมชน 
  
 วิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี  หมายถึง  สถานีวิทยุชุมชนของชาวเมืองกาญจนบุรี  ออกอากาศ
ดวยคล่ืนความถ่ีระบบ FM 100.75 MHZ  ตั้งแตเวลา 08.00 - 20.00 น. ใชกําลังสง 80 วัตต ครอบคลุมพื้นท่ี
รัศมี  80  กิโลเมตร  สถานท่ีตัง้สถานีอยูท่ี เลขท่ี 103 หมู 2 ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
  
 การบริหารจัดการวิทยุชุมชน  หมายถึง  ลักษณะ รูปแบบ และวิธีการ ท่ีนํามาใชในการ
ดําเนินงานของวิทยุชุมชน 
  
 เครือขายการส่ือสาร  หมายถึง  การเกดิกลุม  ลักษณะการรวมกลุม  การติดตอส่ือสารกัน
ภายในกลุมและนอกกลุมของวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 
  
 กลยทุธ  หมายถึง  วิธีท่ีนํามาใชในการทําใหเกดิการรวมกลุมของคนในชุมชน  ท่ีเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 
  
 การมีสวนรวม  หมายถึง  การท่ีประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารจดัการ  
การผลิต  และการนําเสนอเนื้อหา ในวิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรี 
 
 
 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
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1. ทําใหทราบถึงความเปนมา วัตถุประสงค และลักษณะการบริหารจัดการสถานีวิทยุ
เสียงชุมชนกาญจนบุรี 

2. ทําใหทราบถึงเครือขายการส่ือสารท่ีนํามาใชในการดําเนนิงานสถานีวทิยุเสียงชุมชน
กาญจนบุรี 

3. ทําใหทราบวา สถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี มีสวนทําใหประชาชนไดมี
ความรู ความเขาใจในเร่ืองของวิทยุชุมชนมากข้ึน 

4. สามารถนําผลงานวิจัยท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิทยุชุมชน
อ่ืน ๆ ตอไป 
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บทท่ี 2 
แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การบริหารสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี”  ไดอาศัยแนวคิด 
และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของมาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดเพือ่ประโยชนตอการวิจยั  ดังนี้ 

 
 แนวคิด   

1. แนวคิดวิทยุชุมชน 

2. แนวคิดเร่ืองการบริหารจัดการวิทยุชุมชน 

3. แนวคิดเร่ืองเครือขายการส่ือสาร 

4. แนวคิดการส่ือสารแบบมีสวนรวม 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 

1. แนวคิดวิทยุชุมชน 
 

 วิทยุชุมชน มีอีกชื่อหนึ่งวา “วิทยุทองถ่ิน”  ถือกําเนิดข้ึนคร้ังแรกโดยสถานี KPFA ใน
เมืองเบิรกเลย รัฐแคลิฟอรเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา  เม่ือป พ.ศ.2491  โดยมีกลุมผูดาํเนินงานเปน
กลุมท่ีเรียกตัวเองวา ผูแสวงสันติและรักอิสระ  ลักษณะสําคัญของวิทยุทองถ่ินนี้  แตกตางวิทยุ 2 
รูปแบบที่มีอยูคือ วิทยุสาธารณะ (Public radio) และวิทยุธุรกิจ (Commercial radio) ในหลาย
ลักษณะ เชน สงกระจายเสียงดวยกําลังสงต่ํา ประมาณ 1 กิโลวัตต  ครอบคลุมพ้ืนท่ีจํากัด ประมาณ 6-
10 กิโลเมตร  ซ่ึงจะแตกตางจากวิทยุสาธารณะระดับชาติ  และดําเนินงานโดยไมแสวงหากําไร (Non-
commercial) ซ่ึงจะแตกตางจากวิทยุธุรกจิ  เงินท่ีใชดําเนนิการสวนใหญไดมาจากสมาชิกในชุมชน 
หรือมาจากการบริจาคของมูลนิธิ องคกรการกุศล และการระดมทุนของกลุมผูดําเนินงาน   

 
 นอกเหนือจากเร่ืองกําลังสง  พื้นท่ีครอบคลุม และการไมแสวงหาผลกําไรแลว  ลักษณะ
ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของสถานีวิทยุทองถ่ิน KPFA ก็คือ  กรรมสิทธ์ิและการควบคุมวิทยุเปนของ
ประชาชน  รวมท้ังเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการและการดําเนินการ  ใน
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สวนของการทํางานจะทําโดยใชอาสาสมัครท่ีเปนตัวแทนของชุมชนเปนหลัก  มีเจาหนาท่ีประจํา
สถานีเปนผูชวยเหลือทางดานเทคนิค 

 
 วิทยุชุมชนในสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางกวางขวาง  จากเม่ือป พ.ศ.2518 ท่ีมี
การจัดต้ังสหพนัธนักวิทยกุระจายเสียงชุมชนแหงชาติ  ในขณะน้ันมีสมาชิกเพยีงจํานวน 60 สถานี 
ปจจุบัน มีสถานีวิทยชุุมชนถึง 788 แหง ( http://www.gumbopages.com/other-radio.html Updated 
October 12, 2004 )  

 
 จากสถานีวิทยุชุมชนแหงแรกในอเมริกา  ปจจุบันนี ้  แนวคิดและการดําเนินงานวิทยุชุมชน
ไดแผขยายออกไปทั่วโลก  ท้ังในทวีปยุโรป  เชน  อังกฤษ  เยอรมัน  สวีเดน ในทวีปลาติน
อเมริกา อัฟริกา รวมท้ังทวีปเอเชีย เนื่องจากวิทยุชุมชนถือเปนระบบการส่ือสารท่ีสามารถตอบสนอง
ความสนใจและความตองการของชุมชนไดอยางตรงจุด  ตัวอยางเชน  สถานีวิทยุชุมชนเอฟเอ็ม
นาพาสะ  ท่ีเมืองฮิวะทสึดะ  ประเทศญ่ีปุน ท่ีตั้งอยูหางจากกรุงโตเกยีวไป 60 กิโลเมตร  ผลจากการ
เปดโอกาสใหคนในทองถ่ินเขามาทํางานเปนอาสาสมัครซ่ึงสวนใหญเปนวัยรุนท่ีแตเดิมมองเห็นแต
เมืองหลวงเปนศูนยกลางแหงความเจริญและทันสมัย  แตเม่ือไดเขามาทํางานเปนอาสาสมัครทํา
รายการวทิย ุ  ทําใหวยัรุนเหลานั้นตองศึกษาเร่ืองราวของทองถ่ิน  จึงบังเกดิความเขาใจและเห็นคุณคา
ของทองถ่ินตนเองมากยิ่งข้ึน  ผลจากการท่ีประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ีใน
วิทยุชุมชน  ทําใหคนในชุมชนไดมีสวนเกื้อหนุนวิทยุ  ชวยเหลือชุมชน  และอาสาสมัคร เชน
กลุมวัยรุนก็ไดเกิดความภาคภูมิใจในตนเองดวย 

 
 ความแพรหลายของวิทยุชุมชนในปจจุบัน  ทําใหเกิดมีวทิยุชุมชนเกือบทุกแหงท่ัวโลก  
ในป พ.ศ.2526  เปนปท่ีกลุมผูช่ืนชอบวิทยชุุมชนไดมารวมตัวกันท่ีเมืองมอนเทรออล ประเทศแคนาดา  
และจัดต้ังองคกรนานาชาติช่ือ  AMARC  ซ่ึงเปนองคกรท่ีไมเกี่ยวของกับรัฐบาลใด  เปนองคกรท่ี
จัดต้ังข้ึนเพื่อการเคล่ือนไหวของวิทยุชุมชน  มีสมาชิกจํานวนประมาณ 30,000 คน และเช่ือมโยงเปน
เครือขาย 106 ประเทศท่ัวโลก จุดมุงหมายของ AMARC  คือ  ใหการสนับสนุนและกระตุนการ
พัฒนาของชุมชนและวิทยุชุมชน 
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วิทยุชุมชนในประเทศไทย 
 

 วิทยกุระจายเสียงของประเทศไทย  เกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ.2470  โดยเร่ิมตนจากการ
เปนวิทยุของรัฐท่ีสงกระจายเสียงในพ้ืนท่ีแคบ ๆ กอน  เนื่องจากเทคโนโลยีของเคร่ืองสงยังไม
กาวหนา  แตในระยะตอมา  ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหกาวหนาข้ึน  จึงมีการดําเนินการในลักษณะ
ของวิทยุสวนกลาง  คือพยายามจะสงกระจายเสียงใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใหกวางไกลท่ีสุด  แตก็ยังมี
ปญหาเร่ืองรัศมีการสงและการรับฟง  จึงไดมีการจัดต้ังสถานีวิทยุในทองถ่ินข้ึนในท่ีตาง ๆ แตมี
ลักษณะเปนการถายทอดรายการจากสวนกลาง  พรอมท้ังเร่ิมมีการทํารายการจากทองถ่ินเขามาผสม
บาง 

 
 นอกจากนั้น  วิทยุทองถ่ิน อีกรูปแบบหนึ่งในระยะเร่ิมแรกของไทย คือ “วิทยุประจํา
ถ่ิน”(วปถ.) ของกรมการทหารส่ือสาร กองทัพบก  และ ”สถานวีิทยปุชส.” (เปล่ียนเปน สวท.ในเวลา
ตอมา) ของกรมประชาสัมพันธ  ซ่ึงมีกําลังสงคล่ืนครอบคลุมเฉพาะภูมิภาค หรือเฉพาะพื้นท่ีไมกี่
จังหวัด  แตทุกสถานีก็ยังมีหนวยงานราชการเปนเจาของและดําเนินงานโดยเจาหนาท่ีรัฐ  ถึงแมจะ
พยายามใหบริการขาวสารหรือจัดรายการเพื่อประชาชนในทองถ่ินก็ตาม  แตก็ยังไมถือวาเปนวิทยุ
ชุมชนตามหลักสากล  เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกเนื้อหาและความเปนเจาของยังไมไดเกิดจาก
ความคิดร่ิเร่ิมและการบริหารจัดการของประชาชนในชุมชนโดยตรง 

  
 ในระยะตอมา  ก็ไดเกิดมี “วิทยุของภาคธุรกิจ” ท่ีมีเปาหมายหลักในการดําเนินงานทาง
วิทยุเพ่ือแสวงหากําไรเปนหลัก  ไดแก สถานีวิทยุขนาดเล็กในทองถ่ินท่ีไดรับอนุญาตใหจัดต้ังข้ึน
หลังป พ.ศ.2492  ซ่ึงสวนใหญมีบริษัทธุรกิจดานบันเทิงหรือโฆษณาเขามาดําเนินการกิจการ
ตั้งแตการลงทุนปลูกสรางอาคาร จัดหาเคร่ืองสง อุปกรณ บํารุงรักษาอุปกรณ  ขายเวลา  หา
โฆษณา และจัดทํารายการ  หรือซ้ือเวลาจากสถานีของรัฐแลวมาขายเวลาตอในลักษณะของโบรกเกอร
คนกลางตามระยะเวลาที่กําหนดเอาไว 

 
 จนกระท่ังในป พ.ศ.2534  คนกรุงเทพ ฯ ก็เร่ิมไดรูจักกับโฉมหนาใหมของวิทยุ
ชุมชนในอีกรูปแบบหน่ึง  คือ  สถานวีิทย ุจส.100 และสถานีวทิยุสวพ.91  โดยท้ัง 2 สถานีมีการจดั
รายการโดยมีประชาชนผูใชรถใชถนนเปนผูรายงานสถานการณการจราจรใหทราบ  เปนการให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมคิด  รวมจัด  รวมเปนสมาชิกอยางเปนทางการ  ซ่ึงถือวาไดเขาถึงส่ือ
และมีสวนรวมในการจัดรายการดวย อยางไรก็ด ี กลุมคนท่ีเขาถึงส่ือนั้นเปนเพียงคนกลุมหนึ่งและ
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ในการคัดเลือกเนื้อหารายการ  สวนการกล่ันกรองออกอากาศ  ยังเปนอํานาจของผูจัดรายการ  
และพนักงานของบริษัท  หรือเจาหนาท่ีสถานี  สวนเจาของสถานีนั้นยังเปนของกองทัพบกและ
กรมตํารวจมิใชชุมชน 

 
 การริเร่ิมจัดวทิยุกระจายเสียงชุมชนในประเทศไทยจึงมีลักษณะคลายคลึงกับของ
ประเทศออสเตรเลีย  เนื่องจากรูปแบบและการดาํเนินงานยังไมไดกาวลึกลงไปถึงความรวมมือและ
การมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง  แตยังคงเปนลักษณะงานบริการแบบใหเปลาท่ีรัฐจัดใหแก
ประชาชนท่ีมีเปาหมายเฉพาะ และมีการเตรียมการบางสวนเทานั้นท่ีอยูในลักษณะของวิทยกุระจายเสียง
ชุมชน  แตในภาพรวมแลว  สถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนในอุดมคติยงัไมเกดิข้ึนสําหรับประเทศไทย 

  
 ตอมาในป พ.ศ.2540  ประเทศไทยไดมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีมีลักษณะปฏิรูป
ทางการเมือง  และสงเสริมประชาธิปไตยแกประชาชนเปนอยางมาก  ซ่ึงในสวนท่ีเกีย่วกบั ส่ือมวลชน
โดยเฉพาะส่ือประเภทท่ีใชคล่ืนความถ่ีแมเหล็กไฟฟาเชนวิทยนุั้น  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญได
เล็งเห็นความจาํเปนท่ีจะใหมีการจัดสรรคล่ืนความถ่ีอยางเปนธรรม  ใหแกหนวยงานท้ังของรัฐ 
องคกรเอกชน  ไปจนถึงประชาชนในตําบลหมูบานท่ีอยูหางไกลออกไปในทุกท่ีของประเทศไทย  
โดยมีความหวงัวา  คล่ืนความถ่ีเหลานีจ้ะไมเพยีงถูกใชเพือ่สงขาวสารจากรัฐไปสูประชาชนทางเดียว
เชนท่ีเคยเปนมา  แตจะถูกนํามาใชเพื่อใหประชาชนสงขาวสารกลับมายังรัฐ  และใหประชาชนได
สงขาวสารถึงกันเองในแนวระนาบ  เพื่อใหขาวสารที่แพรกระจายหลากหลายน้ี  มีบทบาทในการ
ชวยสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

 
 หัวใจสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ก็คือ  ขอความในมาตรา 40 ท่ีระบุเอาไววา 
“คล่ืนความถ่ีท่ีใชในการสงวิทยกุระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และวิทยโุทรคมนาคม  เปนทรัพยากร
ส่ือสารของชาติ เพื่อประโยชนสาธารณะ”  ขอความดังกลาวเปนการกรุยทางใหวิทยุชุมชนใน
ความหมายท่ีแทจริงมีโอกาสท่ีจะถือกําเนดิไดในสังคมไทย  และรัฐบาลในขณะน้ันไดขานรับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญดวยการมอบนโยบายใหกรมประชาสัมพนัธและองคการส่ือสารมวลชน
แหงประเทศไทย (อสมท.) จัดทําโครงการวิทยุชุมชนต้ังแตป พ.ศ.2541  

 
 ในสวนของกรมประชาสัมพนัธไดมีการริเร่ิมจัดทําโครงการนํารอง 2 โครงการ
ประสานกันคือ  โครงการนํารองวิทยุชุมชนในจังหวัดทดลอง 19 จงัหวัด และโครงการคน อปม. 
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(การอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบาน)  โดยหวังใหอาสาสมัครดังกลาวไดเขามามีสวน
รวมในการใชส่ือวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบของวิทยุชุมชน 

 
 สําหรับโครงการทดลองวิทยชุุมชนใน 19 จังหวดันั้น แตละจังหวัดตางก็มีรูปแบบและ
วิธีดําเนนิงานท่ีแตกตางกนัไปตามสภาพความเปนจริงของทองถ่ิน และไดมีบทเรียนอันหลากหลาย
จากการทดลองดังกลาว  ซ่ึงสามารถพอสรุปไดวา  การดาํเนินงานของแตละสถานีจะเปนรูปแบบท่ี
ไมตายตัวข้ึนอยูกับความสนใจของผูฟง  หลายสถานีจะเนนการใชภาษาทองถ่ินเพื่อการส่ือสารท่ี
เขาใจงาย  กระตุนการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็หรือเชิญวิทยากรผูทรงคุณวฒุิสาขาตาง ๆ 
เขารวมสนทนาในรายการ  มีการเปดโอกาสใหผูฟงทางบานโทรศัพทเขารวมแสดงความคิดเหน็
และซักถามเปนตน  สวนใหญแลวการดําเนินงานตามโครงการไดรับความนิยมจากประชาชนใน
ทองท่ีเปนอยางมาก 

 
 รูปแบบการนําเสนอรายการวิทยุชุมชน 

 
1. นําเสนอโดยผูดําเนินรายการซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของสถานี เปนผูจัดรายการ แตจะให

ผูเกี่ยวของกับรายการหรืออาสาสมัครติดตอทางโทรศัพทเขามารวมออกอากาศใน
รายการหรือบนัทึกเทปการสัมภาษณแหลงขอมูลที่ตองการนําเสนอมาออกอากาศใน
รายการ  หรือบันทึกเทปการสัมภาษณแหลงขอมูลท่ีนําเสนอมาออกอากาศในรายการ 

2. นําเสนอรายการโดยผูดําเนนิรายการที่เปนเจาของสถานี  รวมกับอาสาสมัครวิทยุชุมชน  
ซ่ึงจะมีท้ังขาราชการ ผูนําทองถ่ิน  หรือผูท่ีประกอบความสําเร็จในสาขาอาชีพ
ดานส่ือสารมวลชนในทองถ่ินนัน้ ๆ เปนผูดาํเนินรายการแลวมีการสัมภาษณ
วิทยากรที่เขารวมรายการตามแตเนื้อหาหรือหัวขอของรายการท่ีจะนําเสนอในแตละ
วัน 

3. การนําเสนอรายการในลักษณะท่ีใหอาสาสมัครวิทยุชุมชน  เนนการใชภาษาทองถ่ิน
ในการนําเสนอรายการ  หากทองถ่ินนั้นมีภาษาถ่ินก็จะใชภาษาถ่ินเปนเหลัก  ท้ังนี้เพื่อ
สรางความใกลชิดกับชุมชน  และสวนใหญประชาชนจะมีโอกาสเขารวมรายการดวย
การซักถามแสดงความคิดเหน็ดวยการโทรศัพทเขามาในรายการ 
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ขอไดเปรียบและขอเสียเปรยีบของการมีวทิยุชุมชนในประเทศไทย 
 
 จากการศึกษากรณีตัวอยางของวิทยุชุมชนในประเทศไทยจากเอกสารและการลงพื้นท่ีศึกษา  
ของ อ.กาญจนา แกวเทพ และคณะ พบวา   

 
 ขอไดเปรียบ คือ  วิทยุชุมชนเปรียบเสมือนเวทีกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
ประชาสัมพนัธขององคกรชาวบานโดยตรง  นอกเหนือไปจากการแกไขปญหาความตองการของ
ชุมชน  อีกท้ังยังกอใหเกิดมิติทางดานความรวมมือกับประชาชนข้ึนในหลาย ๆ ดาน  นอกเหนือจาก
การสงขาวสารเขารายการและการขยายผลโดยการถายทอดสดผานหอกระจายขาว  อาทิ มีการ
รวมตัวของผูสนใจเขารับการฝกอบรมความรู ดานขาวและการจดัรายการ  พรอมท้ังต้ังเปนชมรม
อาสาสมัครวิทยุชุมชนข้ึน  มีการฝกอบรมอาสามสมัครสงขาว หรือการฝกอบรมอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธหมูบาน  โดยชาวบานเปนผูริเร่ิมข้ึนและขอความสนับสนุนจากสถานี  นอกจากนั้นยงั
มีการจัดสรางหองบันทึกเสียงในหมูบานเพื่อผลิตรายการของชุมชน  การบริจาคทรัพยเขาสูรายการ  
รวมไปถึงการรวมตัวกันแจงขอมูลขาวสารเพื่อชวยเหลือกันในภาวะวิกฤต เปนตน 

 
 วิทยุชุมชนจัดเปนส่ือที่มีความเรยีบงายและสะดวกในการดําเนินการ จึงเหมาะท่ีจะใชเปน
ส่ือประชาสัมพันธแหงรัฐท่ีจะเปนศูนยกลางในการประสานทําความเขาใจระหวางรัฐบาลกับประชาชน  
รวมท้ังแกไขปญหาในสังคมไดอยางรวดเร็ว 

 
 ในประเด็นของการพัฒนาชุมชนน้ัน  ส่ือวิทยุชุมชนมีบทบาทในการสรางความเขมแข็ง
และเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได  ยิ่งไปกวานั้นมีความใกลชิดกับประชาชนเพราะมีพืน้ท่ี
บริการแคบ   จึงสามารถสะทอนปญหา สรางองคความรู  รวมท้ังกระตุนเรงเราใหเกดิการเปล่ียนแปลง
ไปสูการพัฒนาไดงาย  จึงเปนส่ือสําคัญในกระบวนการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 

 
 ขอเสียเปรยีบ คือ วิทยุชุมชนในประเทศไทยยังคงตกอยูภายใตกรอบนโยบายแหงรัฐ ไม
สามารถดําเนินการไดอยางเปนอิสระอยางแทจริง  และไมไดมาจากความตองการของชุมชนอยาง
แทจริง  จึงเปนผลใหบทบาทในการเปนเวทีกลางของชุมชนเปนไปไดไมเต็มท่ี บางแหงตกอยู
ภายใตอํานาจของกลุมอิทธิพล และกลุมธุรกิจจนกลายเปนเคร่ืองมือของกลุมเหลานั้นในการแสวงหา
ผลประโยชนจากชุมชน 
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 ยิ่งไปกวานัน้  การท่ีภาครัฐและประชาชนในชุมชนขาดความรูความเขาใจในหลักการ
ของวิทยุชุมชนอยางแทจริง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของหลักการและแนวทางการบริหารจดัการ  
ทําใหขาดการสนับสนนุและพัฒนาวทิยุชุมชนอยางมีเอกภาพ  นอกจากน้ันในการดําเนนิการบางคร้ัง  
ยังเกิดขอขัดแยงเพราะเน้ือหาบางประเด็นไปกระทบตอบคุคลหรือองคกร  ทําใหไมมีการใชวทิยุ
ชุมชนในการแกปญหารวมกันหรือการสรางความสัมพันธอันดขีองทุกฝายในชุมชน  ซ่ึงโดย
หลักการแลววทิยุชมชนจะประสบผลสําเร็จเต็มท่ีตอเม่ือเปนท่ียอมรับของคนในชุมชนเอง  ดังนัน้ 
วิทยุชุมชนจึงตองยึดหลักในการดําเนนิงานตามท่ีไดมีการกําหนดไว 

 
 จากหนังสือคูมือมาตรฐานวทิยุชุมชน หรือ COMMUNITY RADIO HANDBOOK 
(Colin Fraser and Sonia Restrepo Estrada . UNESCO,2001) ไดกลาวถึงหนาท่ีของวทิยุชุมชนไวใน
บทท่ี 2 ดังนี้ 
 

1. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีสะทอน  สงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน  หรือภูมิปญญาชาวบานซ่ึง
สําคัญมากท่ีสุด  และในเร่ืองเอกลักษณของตนเอง  เชน วิทยุชุมชนจังหวัดตราด
แสดงใหเห็นถึงความมีเอกลักษณท้ังในดานภาษาและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของ
ตนเอง โดยเฉพาะภาษาเปนวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเห็นไดชัดเจนมาก 

2. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีสรางความหลากหลายทางดานความคิดเห็นและสงเสริมให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวม สงเสริมใหคนรูจักคิด  เปดเผย 

3. มีความหลากหลายทางดานเน้ือหาของรายการหลักท่ีอยากจะเนนเปนรูปราง เชน 
การอภิปรายโตะกลม การสัมภาษณสด เปนตน มีเนื้อหามุงเนนท่ีขาวทองถ่ินและ
ขาวในประเทศเพ่ือประโยชนของชุมชน 

4. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีสงเสริมการเปดเวทีสาธารณะ  และกระตุนใหมีการพูดคุยแบบ
เปดเผยเปนไปอยางประชาธิปไตยโดยแทจริง 

5. วิทยุชุมชนตองมีการสงเสริม พัฒนาใหมีการเปล่ียนแปลงในสังคม เชน ปญหายาเสพติด 
6. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีสงเสริมใหสังคมเปนสังคมท่ีด ี มีความเจริญ มีความเปนผูดใีน

สังคม  เปนสังคมที่มีวินัย อยูรวมกันอยางสงบสุข 
7. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนการจัดการเร่ือง “ธรรมาภิบาล” หรือใชธรรมะ

ในการปกครอง  เปนสังคมที่โปรงใส ไมคอรัปช่ัน ทุกคนมีสวนรวม 

8. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนในเร่ืองการมีสวนรวม เกิดการต่ืนตัว และมี
การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกันเพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ 
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9. ใหโอกาสกับผูท่ีไมมีสิทธิมีเสียงไดลุกข้ึนมามีสิทธิมีเสียง ตัวอยางเชน  กรณีเหมืองแร
ในละติน- อเมริกาท่ีอาศัยวิทยุชุมชนในการเรียกรองสิทธิเสรีภาพ 

10. วิทยุชุมชนทําหนาท่ีเสมือนโทรศัพทบริการสังคม เพราะไมตองเสียคาใชจาย  จะเปน
บริการสังคมเพื่อทดแทน เชน โทรศัพท ซ่ึงในประเทศไทยไมมีทุกหมูบาน 

11. ทุกคนมีสวนรวมในการเปนเจาของ มีความหลากหลาย คือ วิทยุชุมชนตองเปนของ
ชุมชนแมแต NGO ก็ไมมีสิทธิ 

12. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหประชาชนในชุมชนเกิดการต่ืนตัว
เพ่ือใหทุกคนมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการผลิตรายการวิทยุ 

 
 สําหรับในสวนของเร่ืองนโยบายการดําเนินรายการ  ในบทท่ี 6 ไดกลาววา  การดําเนิน
รายการตองใหชาวบาน คนในทองถ่ิน ไดเขามามีสวนรวมและเขามาริเร่ิมวางแผน  รวมถึงการนําเสนอ
เอง  ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดของวิทยุชุมชนอยูท่ีรายการ หรือเนื้อหา  แตในประเทศไทยจะไมเนนดาน
รายการ  ซ่ึงเปนซอฟแวร  ซ่ึงจริง ๆ แลว  ดานรายการถือเปนหัวใจหลักของ ของวิทยุชุมชน  และส่ิง
สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ  การท่ีชาวบานและชุมชนสามารถวางแผนเขียนสคริปเอง  ดําเนินรายการเอง 
ผลิตและนําเสนอเอง  และลักษณะเดนท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของวิทยุชุมชนคือ 

 
 ความเปนทองถ่ิน (Locally) ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงความเปนอยูของชุมชน  เชน  การรูเร่ือง
เกาะชางเพราะมีการโฆษณาถึงทองถ่ิน คือเกาะชาง ดวยการใชภาษาพูดและสําเนยีงท่ีเปนเอกลักษณ
ของชุมชน เปนตน 

 
 รูปแบบรายการ (Functionally)  มีลักษณะรายการที่เปนรายการทองถ่ินซ่ึงเปนประโยชนตอ
ชาวบาน  โดยมีชาวบานจัดทํารายการเองท้ังหมด  เชน การทํามาหากิน การศึกษา เปนตน 

 
 ความสัมพันธ (Relevant) เปนการผลิตรายการที่มีเนื้อหาใกลชิดเกี่ยวเนือ่งในแงของพื้นท่ี  
ใหความสําคัญกับรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับชุมชน  และเปนประโยชนตอชุมชน  เนนใหคนในชุมชนได
เขามามีสวนรวมในการผลิตรายการ  โดยท่ัวไปจะตองมีการสํารวจความตองการและความชอบของ
คนในชุมชนเปนอันดับแรก  ซ่ึงประเทศไทยไมคอยไดทํา 
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 การผลิตรายการ (Product Using Program) คือ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ผลิตรายการ  โดยใหคนในทองถ่ินมานําเสนอขาวเอง  เม่ือรายการไดออกอากาศไปแลว  จะตองมีการ
ประเมินโดยคนในทองถ่ิน  เพ่ือดูวามีขอดีขอดอยตรงไหนจะไดนํามาแกไขปรับปรุง 

 
 ขาวชุมชน (Community News) คือ ขาวชุมชนจะเปนเร่ืองท่ีเกดิข้ึนในชุมชนท่ีเปนของชาวบาน  
ขาวท่ีนําเสนอควรเปนขาวท่ีสรางสรรค การสรางความสมานฉันท ขาวเกีย่วกับศาสนา วัฒนธรรม 
ตลอดจนขาวการศึกษา 

 
 การสํารวจผูฟง (Audience Serveys) คือ  การสํารวจผูฟง  ท้ังกอนและหลังรายการ  
เพื่อใหทราบวามีการตอบรับจากผูฟงมากนอยแคไหน  ผูฟงชอบอะไร 

 
 การเร่ิมตนจัดตั้งวิทยุชุมชน 

  
 ในการจัดต้ังวิทยุชุมชนนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองทําการศึกษารายละเอียดตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดต้ังวิทยุชุมชน ดังนี้ 

 
 ดานกฎหมาย 

  
 การออกอากาศระดับชาติ  องคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไรตองศึกษาเกี่ยวกับขอกําหนด
เร่ืองการขอใบอนุญาตในการออกอากาศ  ในบางประเทศวิทยุชุมชนจะมีใบอนุญาตสําหรับการโฆษณาดวย  
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมควรทํา  แตบางสถานการณผลกําไรก็อาจเปนส่ิงสําคัญตอการคงอยูของวิทยุชุมชน  
ในบางกรณีวทิยุชุมชนก็มีการโฆษณาโดยไมมีใบอนุญาต  จึงควรจะมีการควบคุมดูแลท่ีด ี  เพราะ
วิทยุชุมชนหลายแหงละเลยในขอนี้  

 
 
 
 

 การเตรียมพื้นท่ี 
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 การลงพืน้ท่ีในชุมชนจะทําใหไดขอมูลของชุมชน  ในแงของภาพรวมหรือวัตถุประสงค
วา  สถานีวิทยุชุมชนท่ีตั้งข้ึนวา  ควรจะเปนไปในแนวทางใด และมีวัตถุประสงคเพื่ออะไร  มี
ลักษณะการดําเนินการอยางไร  หากลงสํารวจหาขอมูลในพื้นท่ีแลว  ยังไมไดมติท่ีเปนเอกฉันทจาก
ชุมชนจะตองมีการพูดคุยและประณีประนอมกันในทางสายกลางท่ีท้ังสองฝายยอมรับได  อีกท้ังยงั
ตองทําความรูจักกับบุคคลหรือองคกรภายนอกชุมชนดวย  เชน สถานีวิทยุของรัฐ ธุรกิจเอกชน
หรือขาราชการ  เพราะท้ังหมดนี้จะมีสวนชวยในการพฒันาชุมชน 

 
 วิธีการเขาหาชุมชน 

  
 ทําโดยการโฟกัสกรุป เปนการจบักลุมสนทนาท่ีดาํเนนิการโดยคณะผูจัดทําวิทยุชุมชน 
กลาวคือ การจัดสถานีท่ีเปนกันเองเพื่อใหกลุมผูฟงรูสึกผอนคลาย  การพูดคุยของผูดําเนินรายการตองมี
ความเปนกนัเอง และเปดโอกาสใหสมาชิกที่รวมรายการไดแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ ดวย 

 
 กลยุทธในการกํากับการหารือกัน 

  
 กลวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการลวงรูความเห็น และความคิดของประชาชนคือ การจับ
กลุมสนทนา หรือ Focus Group Discussion  ของสมาชิกตั้งแต 6-12 คนข้ึนไป  ซ่ึงมีลักษณะ
คลายคลึงกันทางการศึกษา วถีิชีวิต สถานภาพทางเศรษฐกิจ หรือกลุมท่ีมีปญหาเหมือนกนัมาพูดคุย
แลกเปล่ียนความเห็นกันในประเด็นตาง ๆ 

 
 ผูดําเนินรายการจะเปนผูนําการสนทนา คอยปอนคําถามและใหมีการถกกันหรือ
แสดงความคิดเห็นกนัเองในหมูผูรวมรายการ  ผูดําเนินรายการจะตองคอยกระตุนผูรวมรายการพูด
ความรูสึกลึก ๆ  ออกมา  โดยมีผูสังเกตการณ  คอยจดประเด็นสําคัญของการสนทนาต้ังแตตนจนจบ 

 
 ความสําคัญของการแสดงขอมูลทางกายภาพของวิทยุชุมชน  

  
 อาจออกมาในรูปของเอกสารหรือประกาศ  ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีรางข้ึนส้ัน ๆ และชัดเจน
เกีย่วกับวตัถุประสงคของวิทยุชุมชน  กลาวคือ ตองมีข้ันตอนดงักลาวนี้ในการเร่ิมกอตัง้ วัตถุประสงค
ของวทิยุชุมชนน้ัน  จะไดมาจากการสํารวจความตองการในชุมชน  ซ่ึงสามารถมกีารปรับปรุงแกไขได
ในภายหลัง  เม่ือแกไขปรับปรุงจนถึงข้ันตอนสุดทาย  หลังจากท่ีไดมีการพดูคุยหารือและตกลงกนั
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แลว  ก็จะออกมาเปนขอตกลงท่ีจะตองดําเนินงานตามขอตกลงนั้นตอไป  แตหากเจออุปสรรคใด ๆ 
ก็สามารถแกไขได 

 
 บทบาทของแตละฝายท่ีเก่ียวของกับวิทยุชุมชน 

 
 บทบาทขององคกรศาสนา  ในการดําเนนิการวทิยุชุมชนควรใหความสําคัญกับองคกร
ศาสนาในชุมชน  เพราะในหลาย ๆ แหงความสําเร็จของการกอต้ังวิทยุชุมชน  จะสําเร็จไดดวยการ
ชวยเหลือขององคกรศาสนา  เปนการสรางความเช่ือม่ันวา วิทยุชุมชนท่ีกอต้ังข้ึนมาเปนไปเพื่อ
ผลประโยชนสูงสุดของประชาชน  เพราะองคกรศาสนาเปนศูนยรวมของคนในชุมชน  มีอิทธิพล
สําคัญในการโนมนาวจิตใจใหคนเขามามีสวนรวม  แตขอควรระวังคือ  อยาวางใจวาองคกรศาสนา
จะเปนอิสระจากอิทธิพลตาง ๆ ไมวาจะเปนในทางการเมือง หรือผลประโยชนตาง ๆ ควรจะมีการ
พิจารณาในเร่ืองดังกลาวใหดี 

 
 บทบาทของสถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษามีบทบาทมากในชุมชน  เพราะมีสวนชวย
ใหวิทยุชุมชนเร่ิมดําเนินการไปได  โดยครูสามารถเขามาเปนอาสาสมัครในการทํารายการได  หรือ
ในบางชุมชนก็จะมีการจัดทํารายการโดยเด็กนักเรียน  ออกอากาศสัปดาหละคร้ัง  เปนตน 

 
 ความเกี่ยวของของนักการเมือง  มีหลายประเด็นท่ีนักการเมืองเขามาเกี่ยวของกับวิทยุชุมชน  
เชน ในเร่ืองการถูกกดดันใหผลิตรายการตอบสนองความตองการของนักการเมือง 

 
 การเลือกสถานท่ีตั้งวิทยุชุมชน 

 
 ในการเลือกต้ังสถานท่ีตั้งควรคํานึงถึงเกณฑดานสังคมและเทคนิค ดังนี้ 

 
 เกณฑในเชิงเทคนิค 

- ตําแหนงของเสาอากาศและเคร่ืองสงตองอยูในท่ีเหมาะสม  พลังงานท่ีใชจะตองมีเพียงพอ  
เคร่ืองสงและเสาอากาศตองอยูใกลกันใหมากท่ีสุด คือ หางกันไดไมเกิน 30 เมตร 

- ตําแหนงของเสาอากาศและความสัมพันธระหวางเคร่ืองสงกบัสถานี กลาวคือ หองสตูดิโอ  
สามารถอยูหางจากเสาอากาศไดถึง 1,000 เมตร  แตตองตอกันโดยสายเคเบิล 
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- ตําแหนงของสตูดิโอ  ตองมีแหลงพลังงานท่ีเพียงพอ และหางจากเสียงรบกวนใหมากท่ีสุด 
 

 เกณฑในเชิงสังคม 

- ตองใกลกับจุดศูนยรวมของประชาชน 

- งายตอการเขาถึงของประชาชน 

- ไมเสียคาเชา หรือหากตองเสียก็ควรเสียใหนอยท่ีสุด 
 

 การเลือกตนแบบ 
  

 วิทยุชุมชนโดยสวนใหญหวังวาจะไดเคร่ืองไมเคร่ืองมือ  ตลอดจนสถานทีแ่ละคล่ืน
ความถ่ีท่ีตนเองตองการ  แตอาจไมไดอยางท่ีคิดไวดวยอํานาจทางกฎหมายและปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจ  แตอยางนอยวิทยุชุมชนตองมีทางเลือกใหมไวดวย คือ 

 
- อาจขอชวงเวลาออกอากาศจากสถานีวิทยุของรัฐหรือสถานีวิทยุเอกชนในทองถ่ิน 

- การเชาคล่ืนความถ่ี  ซ่ึงแนวทางนี้สามารถแกไขปญหาโดยท่ัว ๆ ไปในทองถ่ินได 

- ติดต้ังวิทยุชุมชนโดยใชหอกระจายขาวแทนท่ีการกระจายเสียงโดยใชเคร่ืองสง ไมวา
จะเปนแบบไหนก็ตาม  การเร่ิมดําเนนิการควรจะเร่ิมตนจากการกระจายเสียงโดยใช
เวลาไมมากนักแลวจึงคอย ๆ เพิ่มช่ัวโมงข้ึนท่ีละนิด  แนวทางนีจ้ะทําใหมีเวลาใน
การวางแผนจดัเตรียมรายการ  และทีมก็จะสามารถปรับตัวใหเขากบับทบาทและ
หนาท่ีของตน  กลยุทธท่ีดใีนการเร่ิมตนกคื็อ  ควรจะมีการกระจายเสียงในชวงวันหยดุ
เทานั้น  เพราะจะงายตอการอาสาสมัครซ่ึงมักจะมีเวลาวางแตในชวงวันหยุด  
อยางไรก็ตาม จะตองมีการบอกกลาวแกผูฟงดวยวา  จะมีการออกอากาศในชวง
วันหยุด  การประชาสัมพันธแบบนี้อาจทําไดโดยการปาวประกาศโดยใชโทรโขง  
ประกาศโดยผานสถาบันศาสนา หรือติดโปสเตอร 

 
 

 กําลังสง/แหลงพลังงานท่ีใชกับเคร่ืองสง 
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 การกระจายเสียงนั้นหากครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีกวางเกินไปก็จะเปนอุปสรรคตอการจัดต้ังวิทยุ
ชุมชน ตอการเขาถึงชุมชน  การใหวิทยุชุมชนข้ึนอยูกับอาสาสมัครนั้น  จะทําใหยากตอการกระจาย
เสียงในพ้ืนท่ีบริเวณกวาง  ยากตอการทาํงานและยากตอการดํารงอยูของวิทยุชุมชน  ท้ังนี้ควรยึด
หลัก “เล็กแตเจง” (Small is beautiful)  ถามีเคร่ืองสงเล็ก ๆ จํานวนมาก  กระจายเสียงครอบคลุมใน
ชุมชนเล็ก ๆ จะดีกวาการสงกระจายเสียงขนาดใหญท่ีครอบคลุมบริเวณกวาง  ในชนบทนั้นสามารถ
ใชเคร่ืองสงท่ีมีกําลังสงเพียง 20 วัตต ก็เพียงพอแลว  โดยสามารถใชเคร่ืองขยายเสียงใหไปถึง 100 วัตต
ได 

 
 ความเปนเจาของและการจัดการ 

 
 แนวคิดท่ีวา  วทิยุชุมชนนัน้เปนของชุมชนถือวาเปนส่ิงสําคัญ  บางคร้ังชุมชนอาจจะเขา
รวมโดยการเปนตัวแทนของประชาชน  อาจเปนไปในรูปของมูลนิธิหรือสมาคมองคกรตาง ๆ ท่ีจะ
เปนตัวแทนในการรักษาผลประโยชน  ซ่ึงจะนําเสนอประเด็นท่ีนาสนใจในชุมชน  และเร่ิมข้ันตอน
ตาง ๆ ท้ังหมด  ไมวาจะเปนการขออนุญาตจัดต้ังวิทยุชุมชน  ในบางกรณีอาจมีการวางแผนรวมมือ
ของส่ือในชุมชน  ซ่ึงเปดกระจายเสียงใหสมาชิกในชุมชนถือหุนเพื่อจะไดมาดูแลรวมกัน 

 
 หลักการสําคัญก็คือ  วิทยชุุมชนจะตองถูกควบคุมโดยชุมชน  ซ่ึงจะตองมีการแตงต้ัง
ตัวแทนจากหลาย ๆ กลุมในสังคม  ในหลาย ๆ กรณี  คณะกรรมการวิทยุชุมชนจะมีบทบาทในการ
จัดการ  การตัดสินใจในการดําเนินการตาง ๆ จะเปนไปตามหลักการประชาธิปไตย และโปรงใส 

 
 รูปแบบรายการ 

 
 ในการพจิารณานโยบายดานรูปแบบรายการนั้น ควรจะตองมีการสํารวจความตองการ
ของคนในชุมชน ท้ังนี้เพื่อใหสามารถสนองความตองการของชุมชนไดอยางแทจริงตามหนาท่ีหลัก
ของวิทยุชุมชน 

 
 
 
 

 ทีมงาน 
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 มีวิทยุชุมชนเพียงไมกี่แหงท่ีสามารถจายคาจางใหกับทีมงานได  สวนใหญแลวทีมงาน
จะเปนอาสาสมัครมาผลิตรายการ  เปนผูรายงานขาว  และทํางานดานเทคนิค  ซ่ึงวิทยชุุมชนสวนใหญ
ก็ไมไดมีเงินเพียงพอท่ีจะจายคาจางใหแกอาสาสมัครเหลานี้ได 

 
 อยางไรก็ตาม  การหาอาสาสมัครมาทํารายการก็ไมใชเร่ืองงาย เพราะมีขอจํากัดในเร่ืองเงินทุน  
แตในอีกทางหนึ่ง  อาสาสมัครเหลานี้ก็อาจจะเขามาทํารายการวิทยุชุมชนโดยไมหวังผลกําไร
หรือคาตอบแทนเลยก็ได 

 
 ความอยูรอดของวิทยุชุมชน 

 
 ในขณะท่ีวิทยชุุมชนหลายแหงในประเทศพัฒนาแลว  จะไดรับการสนับสนุนเงินบริจาค
จากองคกรระดับชาติ  ซ่ึงผูทําวิทยุชุมชนควรจะเปดใจใหกวางในเร่ืองดังกลาว  เพื่อใหวทิยุชุมชน
สามารถดําเนินการตอไปได  ท้ังนี้มีหลายแนวทางดวยกันคือ 

 
1. การโฆษณา  แตสามารถทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตทางกฎหมาย 
2. โดยผูสนับสนุน 
3. จากการบริจาค 
4. คาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมจากการประกาศ 
5. จากคาสมาชิก 

 
 เร่ืองของการโฆษณา 

 
 ในหลาย ๆ ประเทศมีการเร่ิมออกกฎหมายใหวิทยุชุมชนเปนองคกรท่ีไมแสวงหาผลกาํไร  
แตส่ือโฆษณามีความเขมแข็ง  และมีอิทธิพลท่ีทําใหวิทยุชุมชนตองยอมรับการโฆษณาเพ่ือความอยูรอด 

 
 
 
 
 

DPU



 22 

 ประเด็นขัดแยง 
 

 ในการจดัต้ังวทิยุชุมชนมีหลักสําคัญอยูวาจะตองไมมีการโฆษณา โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ
ผูสนับสนุนเปนองคกรธุรกิจ  แตในอีกทางหนึ่งหากผูสนับสนุนเปนชาวบานในชุมชนไมวาจะ
เปนผูหญิง ชาวนา หรือชาวประมง  ตลอดจนองคกร NGO สามารถใหการสนับสนนุได โดยอาจให
การสนับสนุนในรูปของคาบํารุงหรือเงินบริจาค ดังนั้น การมีผูสนับสนุนรายการจึงนับเปนประเด็น
ขัดแยงท่ีนาสนใจอีกประเดน็หนึ่งของการจัดต้ังสถานีวทิยุชุมชน 

 
 การรักษาทีมงาน 

 
 การคงอยูของทีมงานวทิยุชุมชน  ไมเพยีงแตข้ึนอยูกับเร่ืองเงนิเทานั้น  แตเร่ืองของทีมงาน
ก็มีความสําคัญเทากัน  ทีมงานที่ทํางานกับวิทยุชุมชนสวนมากจะเปนอาสาสมัคร  ไดแก  อาสาสมัครชายที่
ถูกเลิกจางและกําลังมองหางานใหมท่ีไดเงินเดือนอยู  ดังนั้นทีมงานท่ีเปนผูหญิงจะดีกวาเพราะ
ผูหญิงมักไมคอยหางานทํานอกชุมชน  แนวคิดใหมของยูเนสโก  ซ่ึงใหการสนับสนุนโครงการใน
ฟลิปปนส  คือใหนายสถานีหาธุรกิจเล็ก ๆ ใหทีมงานทํา  ในขณะท่ีเปนอาสาสมัครวิทยุชุมชน
เพื่อใหอาสาสมัครเหลานัน้อยูกับวิทยุชุมชนไปนาน ๆ ซ่ึงในทางปฏิบัตแิลวทําไดคอนขางยาก 

 
 การหาแหลงเงินทุนอ่ืน ๆ 

 
 บอยคร้ังท่ีวิทยชุุมชนไดแหลงเงินทุนอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการบริจาค เชน การ
สนับสนุนดานการเงินจากภายในประเทศและองคกร NGO ระหวางประเทศหรือจากหลาย ๆ องคกร
ท้ังนี้เพ่ือซ้ือเคร่ืองไมเคร่ืองมือและอุปกรณดานเทคนิค  และฝกอบรมทีมงาน  ดานผูใหบริจาคเองก็
ใชวาจะใหบริจาคกันไดงาย ๆ องคกรเหลานี้จะพิจารณาแงมุมตาง ๆ ของวิทยุชุมชนอยางละเอียด  ไม
วาจะดานกฎหมาย ท่ีตั้ง คุณสมบัติ และความสามารถในการเผยแพรวิทยุชุมชน  รายละเอียดของ
การจัดต้ังท้ังวัตถุประสงค  และหนาท่ีของวิทยุชุมชนดานเทคนิค ความเปนเจาของ การจัดรูปแบบ
รายการและทีมงาน เปนตน 

 
 นอกจากนั้น ในเร่ืองการแบงระดับของความเปนวิทยุชุมชน อาจารยจมุพล ไดทําการ
แบงวิทยุชุมชนออกเปน 6 ระดบั พอสรุปไดดังนี ้(จุมพล  รอดคําด,ี2542) 
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 ระดับแรก  ผูจดัรายการของ/สถานี นําขอมูลท่ีสมาชิกชุมชนแจง  มานําเสนอในลักษณะ
การประกาศสาธารณะหรือการบริการชุมชน 

 
 ระดับสอง  สถานียังคงเปนเจาของ ดูแล จัดการผลิต และการนําเสนอแตกําหนดกรอบ
และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดและ/หรือ  การนําเสนอเนื้อหาในบางรายการ 
เชน การรายงานสภาพการจราจร 

 
 ระดับสาม  ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระดับการเปนเจาของรายการ  การบริหาร
รายการ  การกําหนดเนื้อหาและวิธีการนําเสนอรายการ  โดยการทํางานในรูปคณะกรรมการ  สวน
สถานียังเปนของหนวยงานท่ีเปนเจาของ  บุคลากรสถานีทําหนาท่ีดูแล  ใหคําปรึกษาดานระเบียบ  
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  และอํานวยความสะดวกในการผลิต และการออกอากาศ 

 
 ระดับส่ี  สถานียังคงเปนหนวยงานรัฐ  งบประมาณมาจากรัฐและการบริจาค  แตตวัแทน
กลุมตาง ๆ ในชุมชนท่ีเปนอาสาสมัครเขามาบริหารสถานแีละดําเนนิการดานรายการ  โดยมีเจาหนาท่ี
สถานีคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ 

 
 ระดับหา  ประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน  ยื่นขอคล่ืนความถ่ีจากรัฐ  และลงทุนจดัต้ัง
สถานีวิทยุเปนของชุมชน  มีการบริหารในรูปคณะกรรมการ  ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและควบคุม
การบริหาร  จางมืออาชีพทํางานในการจัดการสถานี  การจัดและการผลิตรายการ  สวนงานธุรการ  มี
ท้ังท่ีเปนพนักงานและอาสาสมัคร 

 
 ระดับหก  ประชาชนรวมตัวกันจัดต้ัง  และยื่นขอใบอนุญาตเปนเจาของคลื่นความถ่ี  
เชนเดียวกับระดับหา  แตการดําเนินงานของสถานี  ตั้งแตระดับกรรมการไปจนถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  
ลวนเปนอาสาสมัครท้ังส้ิน  แตไดรับความชวยเหลือหรือรวมมือ  ในการพัฒนาทักษาจากหนวยงานรัฐ
หรือหนวยงานวิชาการ 

 
 ความเปนไปไดในอนาคตของวิทยุชุมชน 

  
 เนื่องจากปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในกิจการดานตาง ๆ อยางมากมาย  ไมเวน
แมแตในกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุชุมชนก็เชนเดียวกนั คอมพิวเตอรจะเขามามีประโยชนอยางมาก
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เพราะสามารถทํางานหลายอยางไดในเวลาเดียวกัน อีกท้ัง ระบบอินเตอรเน็ตของคอมพิวเตอร  
จะเปนเคร่ืองมืออีกอยางหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาศักยภาพของทองถ่ิน โดยรัฐบาลไดทําการวางระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตใหตาํบลตางๆท่ัวประเทศ ใหสามารถเขาไปใชอินเตอรเน็ตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงประชาชนสามารถจะเขาไปในระบบอินเตอรเน็ตของคอมพิวเตอร เพื่อคนหา
ขอมูลท่ีเปนปญหาเฉพาะเจาะจงในทองถ่ิน  ท้ังนี้ในขณะเดียวกันทองถิ่นเองก็อาจตองพ่ึงพา
ขอมูลจากท่ัวโลก จากความกาวหนาของเทคโนโลยีในโลกปจจุบันนีเ้อง จึงเปนไปไดวาในอนาคต
อันใกลนี้วทิยชุุมชนอาจมีการนําเทคโนโลยีดิจติอลมาใชในสวนของการออกอากาศผานระบบ
อินเตอรเน็ตของคอมพวิเตอรอีกดวย 

 
2. แนวคิดเร่ืองการบริหารจัดการวิทยุชุมชน 

 
 เพื่อใหวิทยุชุมชนไดเปนเคร่ืองมือในการสรางสรรคประชาธิปไตยและพัฒนาชุมชน
อยางแทจริง การดําเนินงานวิทยุชุมชนจําเปนตองเปนไปตามหลักการที่แทจริงและถูกตองของ
การทํางานวิทยุชุมชน ในท่ีนี้จะกลาวถึงหลักการสําคัญ ๆ ของการดําเนินงานวิทยุชุมชน 4 หลักการ
คือ 

 
2.1 โครงสรางท่ีเหมาะสมของวิทยุชุมชน 
2.2 คณะกรรมการดําเนินงาน 
2.3 การบริหารจัดการ 
2.4 หลักการผลิตเนื้อหาและรูปแบบรายการ 
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ภาพท่ี 1 

แผนภูมิแสดงหลักการดําเนนิงานวิทยุชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 โครงสรางท่ีเหมาะสมของวิทยุชุมชน 
 

 ดังท่ีกลาวมาแลววา ปจจุบันนี้ วิทยุชุมชนของไทยยังอยูเพียงแคระดับเร่ิมตน คือเปน
วิทยุชุมชนระดับท่ีหนวยงานรัฐใหเวลาบางชวงมาจัดทํารายการเทานั้น คงตองถือวา ชวงเวลานี้เปน
ชวงเวลาแหงการฝกซอมของประชาชน ซ่ึงควรจะเรียนรูใหมากท่ีสุด และทุกรายการควรจะมีการ
วางแผนงานเพ่ือการเติบโตไปเปนสถานีของชุมชนเอง 

 
 สําหรับในอนาคตหากรายการวิทยุชุมชนรายการใดมีความพรอม กส็ามารถยกระดับ
การเปนวิทยุชุมชนท่ีชุมชนเปนเจาของสถานี ซ่ึงผลจากการวิจยัเร่ืองวิทยุชุมชนไดใหขอเสนอแนะ
เกีย่วกับอนาคตเอาไวดังนี ้
 • ท่ีตั้งของสถานี ในอนาคตควรกระจายไปอยูระดับอําเภอ เพื่อใหงายตอการเขาถึงและ
มีสวนรวมของประชาชน 

โครงสรางที่เหมาะสมของ

วิทยุชุมชน 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

การบริหาร 

จัดการ 

การผลิตเนื้อหา 

และรูปแบบ 

รายการ 
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 •  ขนาดของสถานี ควรเปนองคกรขนาดเล็ก เพื่อใหมีความคลองตัว 
 
 เนื่องจากธรรมชาติของงานวิทย ุ เปนงานท่ีตองทําอยางเปนประจําสมํ่าเสมอ ตองทําทุก
วัน ดังนั้น จึงควรมีระบบบุคลากร 2 ระบบ คือ พนักงานประจําและอาสาสมัคร เพื่อใหมีท้ังความ
ตอเนื่องและการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะจํานวนอาสาสมัครนั้นตองเปดกวางใหมากท่ีสุด 

 
 สําหรับโครงสรางท่ีเหมาะสมสําหรับวิทยชุุมชนท่ีจะนําเสนอในท่ีนี้นัน้ จะยังคงเปน
โครงสรางท่ีเหมาะสมสําหรับ “วิทยุชุมชนของวันนี”้ เทานั้น คือเปนวิทยุชุมชนในระดับรายการท่ี
หนวยงานรัฐ/เจาสถานีใหเวลามาจัดทําเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 
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โครงสรางท่ีเหมาะสมของวิทยุชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) องคประกอบของคณะทํางานวิทยุชุมชน 
 

ก. บุคลากรในคณะทํางาน 

 จากธรรมชาติของงานวิทยุท่ีไดกลาวมาแลว โครงสรางของการทํางานวิทยุชุมชนควร
เปนระบบบุคลากรคูขนานคือ มีคณะกรรมการวิทยุชุมชนท่ีทํางานประจํา และมีอาสาสมัครท่ีกระจายตัว
อยูในพืน้ท่ีตาง ๆ ซ่ึงผลการวิจัยวิทยุชุมชนท่ีจังหวัดบุรีรัมยไดพิสูจนแลววา ระบบบุคลากรคูขนาน
ดังกลาวสามารถทําใหการจัดรายการวิทยุชุมชนไดเกือบตลอดท้ังวันและจัดทุกวันมีความเปนไปไดจริง  

1.

คณะกรร

เปนใคร 
ไดมาอยางไร

การจูนความ

เขาใจใหตรงกัน

โครงสรางที่

เหมาะสมของ

วิทยชุุมชน 
 

2.กรอบ
การทํางาน 

3. ระเบียบ
กฎเกณฑ 

7. ความต่ืนตัว

ดานสิทธิในการ

สื่อสารของ

ประชาชน 

6.

แหลงขอมูล/
ฐานขอมูล 

5.ความ
พรอมดาน

เทคนิค/

4.มาตรการ
สําหรับความ

มั่นคง/ตอเนื่อง 

  การจัดสรร

เวลา 

งบประมาณ 
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ภาพท่ี 3 

แผนภูมิแสดงองคประกอบของคณะทํางานวิทยุชุมชน 
 

 
 
 
 
 

 หลักเกณฑท่ีพงึพิจารณาในการคัดเลือกคณะทํางานวิทยุชุมชนควรมีดังน้ี 
 

 •  ภูมิหลังของคนทํางานควรมีความหลากหลาย โดยเฉพาะในชวงหัวเล้ียวหัวตอเม่ือ
เร่ิมมีวิทยุชุมชนใหม ๆ โดยอาจจะประกอบดวยตัวแทนจากชุมชน เจาหนาท่ีรัฐท่ีทํางานดานวิทยุ 
นักวิชาการ ชางเทคนิค ฯลฯ เพื่อใหทุกฝายทํางานแบบหนุนชวยกนั 

 • ในทามกลางกลุมบุคคลท่ีหลากหลายนี้ ควรใหมีจาํนวนของตวัแทนจากชุมชนเปน
สัดสวนหลัก    และมีการกําหนดวาระหมุนเวยีนท่ีแนนอนเอาไว เชน มีวาระดํารงตําแหนง 2 – 3 ป เปนตน 

 
ข. การจัดตั้งคณะทํางาน 

 
 ในขณะท่ีระเบียบปฏิบัติของหนวยงานรัฐนั้น มักจะใชวิธีการ “แตงต้ัง” ขาราชการมา
ปฏิบัติงานตามความเหน็ชอบของผูบังคับบัญชา  แตสําหรับวิธีการไดมาซ่ึงคณะทํางานจากภาค
ประชาชนน้ัน  ตองใชวิธีการที่แตกตางกนัออกไป คือตองเปน “วิธีการเลือกตั้ง” ตัวแทนจากชุมชน 

 
 จากประสบการณของวิทยุชุมชนบุรีรัมยไดแสดงใหเหน็วา ตัวแทนของชุมชนท่ีจะเอา
มาเปนคณะทํางานวิทยุชุมชนนั้น ควรมาจากกลุมอาสาสมัครซ่ึงเปนผูท่ีมีจิตใจสนใจทํางานสวนรวม 
มีความสนใจในเร่ืองขาวสาร และหากไดผูท่ีเคยผานการฝกอบรมดานการเผยแพรขาวสารก็จะยิง่ดี 
รวมท้ังเปนผูท่ีมีเวลาท่ีจะอุทิศตนเองเพ่ือสวนรวม กลุมคณะทํางานนี้อาจจะเปนหรือไมเปนผูนํา
ชุมชนอยูแลวก็ได 

 
 

ค. กระบวนการสรางความเขาใจรวมกันเร่ืองวิทยุชุมชน 

คณะกรรมการบริหาร อาสาสมัคร

DPU



 29 

 
 ในขณะท่ีการคัดเลือกคณะทํางานท่ีมีภูมิหลังท่ีแตกตางหลากหลายกัน จะทําใหเกดิการ
หนุนชวยกัน แตในอีกดานหน่ึง ความแตกตางนั้นก็อาจจะกลายเปนอุปสรรคในการทํางานรวมกนั 
โดยเฉพาะความแตกตางทางความคิดและความเขาใจ และเม่ือคํานึงถึงวา เร่ืองวิทยชุุมชนเปนเร่ือง
แปลกใหม ก็ยิ่งนาจะทําใหเกิดความไมเขาใจหรือเขาใจกันไปคนละทิศละทาง ดงัท่ีมีผลการวิจัย
รายงานอยูเสมอวา ในสวนขาราชการเองก็ยังมีความไมเขาใจวา วิทยุชุมชนคืออะไร และเกรงไป
วา ชาวบานจะมาใชวิทยุไปอยางผิดแนวทางการพูดในท่ีสาธารณะ ทางฝายชาวบานเองก็อาจจะถูก
ครอบงําจากกลุมผลประโยชนตาง ๆ เปนตน จึงตองมีกลไกแกไขเรื่องความเขาใจท่ีแตกตางกัน 

 
 สําหรับกลไกท่ีจะชวยใหมีการแกไขความแตกตางและสรางความเขาใจรวมกันมีอยู
หลายวิธี เชน การฝกอบรมทุกฝายท่ีเกีย่วของอยางตอเนื่อง การจัดประชุมรวมกนัอยางสมํ่าเสมอ 
การสรุปบทเรียนการทํางานรวมกัน เปนตน 

 
(2) การกําหนดกรอบการทํางาน 

 
 กรอบการทํางานของคณะกรรมการวิทยุชุมชนจึงประกอบไปดวย 
 
 •  การกําหนดขอบเขต ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการวิทยุชุมชน
เอาไวอยางชัดเจน แนนอน เปนลายลักษณอักษร (เพื่อความตอเนื่องในกรณีมีการหมุนเวียนผลัดเปล่ียน
คณะกรรมการ) ตัวอยางเชน บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารวทิยุชุมชน จ.เชียงใหม  มีดังนี ้
 

(1) รับนโยบายจากคณะกรรมการอํานวยการมาปฏิบัติ 
(2) วางแผนและประสานความรวมมือใหเปนไปตามนโยบาย 
(3) กํากับดแูลใหดําเนินงานตามแผน 
(4) แตงต้ังและถอดถอนคณะทํางานฝายตาง ๆ ได 
(5) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง ผูเขารวมประชุม

ตองมีจํานวนเกินกวาคร่ึงหนึ่ง จึงถือวาครบองคประชุม 
(6) รายงานผลตอคณะกรรมการอํานวยการทุก 3 เดือน 

 • มีการแบงงานกันทําวามีตําแหนงหนาท่ีอะไรบาง ลักษณะงานของแตละตําแหนง 
(Job description) 
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 •   มีการวางแผนการทํางานท่ีแนนอน มีการระบุเปาหมายยอยของแตละแผน กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ วธีิการดําเนินการ การติดตามและประเมินผล การปรับปรุงเปล่ียนแปลงแผนงาน 
 •   รูปแบบการทํางานนั้น ตองปรับเปล่ียนจากวิธีการ “แบบราชการ” มาเปน “แบบประชาชน” 
คือไมใชการส่ังการ แตใชการประชุม/เจรจา/ตอรอง/หาเหตุผลมาหักรางกันจนไดขอสรุป 
 • ตองมีการวางมาตรการวา การทํางานของคณะกรรมการฯ จะเปนไปไดอยางเปน
อิสระ ปราศจากการแทรกแซง/ครอบงําจากธุรกิจ นักการเมืองทองถ่ิน กลุมผูแสวงหาผลประโยชน 

 
(3) การวางระเบียบกฎเกณฑ 

 
 เนื่องจากวิทยชุุมชนมีท้ังสวนท่ีเปนรอยตอมาจากวิธีการทํางานวิทยแุบบรัฐ กับมีท้ัง
สวนท่ีเปนเร่ืองใหม ๆ ดังนัน้ จึงตองมีรางขอตกลงสําหรับเปนระเบียบรวมกัน เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการทํางาน รวมท้ังตองมีการแกไขปรับปรุงกฎระเบียบเดิมท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการทํางานดวย เชน 
 
 •  ควรมีการรางระเบียบท่ีแนนอนเกี่ยวกับวาระการประชุมของคณะทํางาน เนื่องจากเหตุผล
ท่ีไดกลาวไปแลวขางตนวา การประชุมคณะกรรมการเปนเคร่ืองมือสําคัญในการทํางาน และยังมี
หนาท่ีขางเคียงอีกหลายอยาง เชน เปนการกลไกการจูน ความเขาใจของกรรมการใหเขามาหากนั 
 • ควรมีระเบียบวาดวยวิธีการสรรหาคณะกรรมการ วาระและการส้ินสภาพของ
คณะกรรมการ รวมท้ังคาตอบแทนของคณะกรรมการ 
 •  ควรมีระเบียบเก่ียวกับแหลงรายไดของวทิยุชุมชน เชน การรับงานโฆษณา 

 
(4)  มีมาตรการท่ีเปนหลักประกันความมั่นคงและความตอเนื่องของวิทยุชุมชน 

 
 ผลการวิจัยเร่ืองวิทยุชุมชนท่ีกําลังเปนอยูในปจจุบันแสดงใหเห็นวา จดุออนท่ีทําใหงาน
วิทยุชุมชนหยดุชะงักไมอาจเติบโตไปไดนัน้ เปนเพราะขาดมาตรการท่ีเปนหลักประกันความม่ันคง
และความตอเนื่องในสวนท่ีเกี่ยวกับ 2 องคประกอบสําคัญ คือ การจัดสรรเวลาและการจดัสรร
งบประมาณ 
 • การโยกยายรายการออกอากาศตลอดเวลา สงผลกระทบกับการเปดรับฟงวทิยุชุมชน
อยางมาก กลาวคือทาํใหชาวบานเบ่ือหนายและไมตดิตามรับฟง ดังนัน้ ตองมีระเบียบปฏิบัติในการ
จัดสรรเวลาท่ีแนนอนแกวิทยุชุมชน 
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 • การจดัสรรชวงเวลาตองใหสอดคลองกับความตองการและวิถีชีวิตของชุมชน ดังนั้น 
การเลือกชวงเวลาควรเปนผลมาจากการสํารวจความตองการของผูฟง 
 • ควรมีการวางนโยบายท่ีจะเพิ่มสัดสวนของรายการวิทยุชุมชนใหมากข้ึน และ
หลากหลาย 
 • ควรมีมาตรการหรือแผนงานท่ีจะแสวงหาแหลงรายได/งบประมาณสําหรับการทํา
วิทยุชุมชน  

 
(5) ความพรอมดานเทคนิคและอุปกรณ 

 
 ความพรอมดานเทคนิคและอุปกรณนั้นมีอยู 2 สวน สวนหนึ่งคือเทคนิคดานการสงวิทยุ
เพื่อใหมีผลการรับฟงท่ีชัดเจน ซ่ึงจะทําใหชาวบานเขาถึงวิทยุชุมชนในฐานะผูฟง (นี่เปน
หลักการพื้นฐานของวิทยุโดยท่ัวไป) 

 
 อีกสวนหนึ่งเปนความพรอมทางเทคนิคสําหรับวิทยุชุมชนโดยเฉพาะ เนื่องจากวิทยุชุมชน
ตองการการมีสวนรวมจากชุมชนท้ังในฐานะผูรับฟงท่ีสนใจและการมาเปนผูรวมรายการ/แขกรับเชิญ 
โดยเฉพาะการจัดรายการสด ดังนัน้อุปกรณพืน้ฐาน เชนโทรศัพท จึงตองมีจํานวนมากพอท่ีจะ
เอ้ืออํานวยใหผูฟงโทรเขามามีสวนรวมในรายการได รวมท้ังมีไมโครโฟนและหูฟง (headphone) ท่ี
มีปริมาณมากเพียงพอและมีคุณภาพด ี

 
 นอกจากนั้น ก็ตองมีอุปกรณและเทคนิคสําหรับการถายทอดรายการในกรณีท่ีมีการจัด
เวทีวิทยุสัญจรนอกสถานท่ี/ในชุมชน เชนรถถายทอด (OB Van)/หรือพวกเทปบนัทึกเสียง เปนตน 

 
 นอกจากการฝกอบรมอาสาสมัครใหเขามาเปนผูรายงานขาวแลว ควรมีการจัดหา
อุปกรณสําหรับการรายงานดวย เชน โทรศัพทมือถือ ฯลฯ อุปกรณเหลานี้จําเปนตองมีการซอมแซม
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเกิดเสียข้ึนมา 

 
 

(6) ความพรอมเร่ืองการประสานงานกับแหลงขอมูลและฐานขอมูล 
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 เนื่องจากลักษณะการทํางานของวิทยุชุมชนน้ัน มิใชการพึ่งพาบรรดานักจดัรายการ/
นักขาวมืออาชีพกลุมเล็ก ๆ อีกตอไป หากแตเปนรูปแบบการกระจาย (decentralize) ท้ังอาสาสมัคร
สงขาว ชาวบานท่ีเขามาเปนนักจัดรายการ และชาวบานท่ีเขามาเปนแขกรับเชิญ/วิทยากร/ผูรวม
สนทนา นอกจากนั้น เนื้อหาของรายการกย็ังตองตอบสนองความตองการของชุมชน 

 
 ดังนั้น โครงสรางเชิงระบบที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ระบบการจัดเก็บขอมูล ท้ังท่ีเปน
ขอมูลเร่ืองตัวบุคคลท่ีจะเปนแหลงขอมูล เชน มีการทําทะเบียนรายช่ือและวิธีติดตอของอาสาสมัคร/
ผูส่ือขาวทองถ่ิน/วิทยากร/ผูนําภูมิปญญาชาวบาน เปนตน และฐานขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีจะนํามา
จัดรายการ 

 
(7) ปจจัยดานความตื่นตัวเร่ืองสิทธิในการส่ือสารของประชาชน 

 
 เนื่องจากวิทยชุุมชนเปนวิทยุท่ีจะตองดําเนินการ “โดย” ประชาชน ดังนั้น ประชาชนจึง
ตองมีความเขาใจใหมในเร่ืองเกี่ยวกับบทบาทของตนเองกับวิทย ุ  จากแตเดมิท่ีประชาชนเคยเปน
เพียง “ผูฟงเฉยๆ” แตในรูปแบบวิทยุชุมชนอยางใหมนี้ ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมใน
ฐานะ “เจาของวิทยุชุมชน” 

 
 ดังนั้น จึงตองมีกลไกและกระบวนการตาง ๆ ในการกระตุนใหประชาชนมีความต่ืนตัว
ในสิทธิในการส่ือสารของประชาชน ซ่ึงงานวิจยัเร่ืองวิทยุชุมชนท่ีผานมาไดแสวงหากลไกตาง ๆ 
หลายรูปแบบ เชน การจดัฝกอบรมเร่ืองสิทธิการส่ือสารและวิทยุชุมชนใหแกอาสาสมัคร การจดัวิทยุ
ชุมชนสัญจรตามชุมชนหรือศูนยรวมของเมืองตาง ๆ การจัดนทิรรศการสัญจร การประชาสัมพนัธวทิยุ
ชุมชนผานส่ือตาง ๆ การจัดเวทีเสวนา เวทีประชาคม เปนตน 

 
 แนนอนวานอกเหนอืจากโครงสรางท้ัง 7 ประการท่ีกลาวมานีแ้ลว ในระยะหวัเล้ียวหัวตอ
นี้ วิทยุชุมชนก็คงตองการการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ไมวาจะเปนทางดานวิชาการ 
ทางเทคนคิ ดานการบริหารจัดการ ความรูในการผลิตรายการ งบประมาณ ฯลฯ อยางไรก็ตาม 
แกนกลางของวงลอ ท่ีจะขับเคล่ือนนี้ก็คงตองเปนโครงสรางภายในของวิทยุชุมชนเอง 

 
2.2 คณะกรรมการดําเนินงาน 
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 ปจจุบันนี ้ วทิยุชุมชนหลายแหงในประเทศไทยกําลังอยูในชวงทดลองแสวงหารูปแบบ
การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุดตาง ๆ ซ่ึงยังไมลงตัว ขอเสนอแนะเก่ียวกับคณะกรรมการฯ 
และการดําเนนิงานนั้น จึงเปนเพยีงการถอดบทเรียนออกมาจากงานวิจยัวทิยุชุมชนในท่ีตาง ๆ เทานั้น 
อยางไรก็ตาม ขอสรุปแนนอนประการหนึ่งก็คือ คณะกรรมการดาํเนินงานวิทยชุุมชนเปนกลไกท่ี
สําคัญอยางยิ่งในการชี้ขาดความสําเร็จหรือความลมเหลวของงานวิทยุชุมชน เนื่องจากเปนแกนกลาง
ในการขับเคล่ือนการดําเนนิงานท้ังหมด 

 
ภาพท่ี 4 

แผนภูมิแสดงรูปแบบการบริหารจัดการของคณะกรรมการดําเนินงานวิทยุชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
(1) จํานวนและขนาดของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

1. จํานวนและ
ขนาดของ

คณะกรรมการ 

 

2. ภารกิจ/หนาท่ี 

 

3. วิธีการไดมา 
4. คุณสมบัติของ
คณะกรรมการ 
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 โดยท่ัวไปแลว คณะกรรมการดําเนินงานของวิทยุชุมชนในชวงระยะเปล่ียนผานนี ้มักจะมี 
3 ชุด คือ 

-  คณะกรรมการบริหาร 

-  คณะกรรมการ/อนุกรรมการผลิตรายการ 

-  อาสาสมัคร 
 

 ตัวอยางเชน การจัดโครงสรางคณะกรรมการของวิทยุชุมชนจังหวัดบุรีรัมยท่ีนับวาเปน
รูปแบบโครงสรางคณะกรรมการท่ีคอนขางมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพท่ี 5 

แผนภูมิแสดงตัวอยางโครงสรางคณะกรรมการของวิทยชุุมชน จ.บุรีรัมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สําหรับจํานวนคนในคณะกรรมการแตละชุดนั้น ผลการวิจัยท่ีผานมาแสดงใหเห็นวา 
 

คณะกรรมการบริหารรายการวิทยุชุมชน

ชมรมอาสาสมัครวิทยุชุมชน

คณะอนุกรรมการผลิตรายการ

ผลิตรายการ 

ผูฟงเปาหมาย 

หนวยราชการ/เอกชน/ฯลฯ 

อาสาสมัครนักวิทยุชุมชนประจํา

หมูบาน 

หอกระจายขาว 
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• คณะกรรมการบริหารนั้นไมควรมจีํานวนมากเกนิไป (ไมควรเกนิ 15 คน) เนื่องจากจะ
มีปญหาในเร่ืองการเรียกประชุมและความคลองตัวในการทํางาน แตควรจะมีภูมิหลังท่ี
หลากหลายและเปนตัวของแทนของคนทุกกลุมดังท่ีไดกลาวมาแลว 

• สวนคณะอนุกรรมการ/กรรมการการผลิตรายการก็เชนเดียวกัน ไมควรมีจํานวนมาก
เกินไป และควรแนใจวา เปนคนท่ีจะมีเวลาทุมเทใหกับการทํางานอยางแทจริง 

• สวนอาสาสมัครนั้น สามารถมีจํานวนมากอยางไมจํากัด 
 
(2) การกําหนดภารกิจ/หนาท่ีของคณะกรรมการแตละชุด 

 
 ควรมีการกําหนดภารกิจและหนาท่ีของคณะกรรมการ/อนุกรรมการแตละชุดเอาไวให
ชัดเจนแนนอน เชน 
 
 คณะกรรมการบริหาร ควรมีขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้ เชน 

 

• กําหนดนโยบาย รูปแบบ และเนื้อหารายการ 

• วางแผนงานและดูแลใหมีการดําเนินงานไปตามแนวนโยบาย 

• สรรหาคณะกรรมการ/อนุกรรมการผลิตรายการ 

• เปนท่ีปรึกษาทางวิชาการของคณะกรรมการผลิตรายการ 

• สนับสนุนการผลิตรายการ ท้ังในเร่ืองงบประมาณ อุปกรณ และการขยายเครือขาย 

• วิเคราะหกลยทุธและมาตรการท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการ 

• นําเสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาวิทยุชุมชนใหเปนไปตามนโยบาย ฯลฯ 
 
 
 

 คณะกรรมการ/อนุกรรมการผลิตรายการ ควรมีขอบเขตรับผิดชอบดังนี ้เชน 
 

• กําหนดชวงเวลาออกอากาศและความยาวของรายการ 
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• ผลิตและจัดทํารายการวิทยุชุมชนใหเปนไปตามกรอบ และแนวคิดท่ีคณะกรรมการบริหาร
กําหนดมาให 

• ตัดสินใจในการเชิญบุคคลหรือองคกรมาใหขอมูลหรือมารวมรายการไดตามความ
เหมาะสม 

• ประสานกับแหลงขอมูลทั้งท่ีเปนหนวยงานรัฐในทองถ่ิน หรือผูนาํชุมชน รวมทั้ง
ประสานกับอาสาสมัคร 

• คัดเลือกประเด็นเนื้อหาและจัดหาเนื้อหามาเพื่อผลิตรายการ 

• ประชาสัมพนัธรายการผานชองตาง ๆ เชน จัดสงขาวสารเพื่อเผยแพร ถายทอดเสียง
ผานทางหอกระจาย รวมท้ังคนคิดกิจกรรมเสริมรายการวิทยุชุมชน เชน เวทีวิทยุ
ชุมชนสัญจร 

• จัดทําไตเต้ิลรายการ 

• รับฟงความคิดเห็นของชาวบาน ฯลฯ 
 

 ผลจากการวิจยัเร่ืองวิทยุชุมชนท่ีผานมาไดใหบทเรียนท่ีนาสนใจเกี่ยวกับการทํางาน
หนาท่ีของคณะกรรมการท้ัง 2 ชุดดังนี ้

 
 ในขณะท่ีคณะกรรมการบริหารจะมีภารกิจเนนหนกัดานนโยบาย สวนคณะกรรมการ
ผลิตรายการจะมีภารกิจหลักคือการปฏิบัติงาน เพื่อมิใหเกิดชองวางระหวางนโยบายกับการ
ปฏิบัติจําเปนตองมีการประสานงานอยางดีระหวางกรรมการท้ังสองชุด 

 
 วิธีการทีด่ีวิธีหนึ่งในการประสานงานคือการประสานผานตัวบุคคล กลาวคือ ควรมีบุคคล
บางคนหรือมีการกําหนดตําแหนงบางตําแหนงท่ีอยูในคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด เพื่อเปนสะพานเช่ือมตอ 

 
 

ภาพท่ี 6 
แผนภูมิแสดงการกําหนดตําแหนงคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการผลิต 
รายการ 
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 มีขอเสนอแนะวา เพื่อใหคณะกรรมการท้ังสองชุดมีความเขาใจในการผลิตรายการวทิยุ
ชุมชนอยางแทจริง คณะกรรมการท้ัง 2 ชุดบางทานควรลงมาเปนผูจัดรายกร/ผูดําเนินรายการ/
แขกรับเชิญ/วทิยากร/หรือมีสวนรวมในรูปแบบอ่ืน ๆ ของการผลิตรายการ 

 
 ผลจากการวิจยัวิทยุชุมชนทดลองท่ีจังหวัดจนัทบุรีพบวา ปจจยัท่ีจะทําใหคณะกรรมการ
ทุกชุดทํางานอยางเต็มท่ีก็คือ “การสรางความรูสึกเปนเจาของ” วิทยชุุมชนใหเกิดข้ึน ซ่ึงความรูสึก
ดังกลาวนั้น อาจจะไมมีหรือมีแตนอยในระยะเร่ิมแรก แตหากกระบวนการทํางานไดเปดโอกาสให
คณะกรรมการไดทํางานอยางเต็มท่ี (รวมท้ังขอเสนอแนะในขอ 3) ความรูสึกเปนเจาของวิทยุชุมชน
ก็จะคอย ๆ กอตัวข้ึนมา 

 
(3) ท่ีมาของคณะกรรมการ 

 
 ผลจากการวิจยัท่ีผานมาไดแสดงใหเหน็วา มีวิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการแบบใดบางท่ี
ไดผล/แบบใดที่ไมไดผล ดังนี้ 

 
ก. วิธีการท่ีไมควรนํามาใช 

 

• ไดแกวิธีการท่ีหนวยงานของรัฐใชวิธีแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาหรือมาจากการ
สรรหาของคณะทํางานท่ีแตงต้ังโดยทางสถานีของรัฐ 

• วิธีการคัดเลือกโดยเจาหนาท่ีรัฐใชความสัมพันธสวนตัว คนรูจัก ญาติพี่นอง หรือ
คนใกลชิด 

• วิธีการคัดเลือกโดยเจาหนาท่ีรัฐใชเกณฑเร่ืองความสะดวก เชน เลือกเอาคนท่ี
อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับสถานีเปนตน 

 
ข. วิธีการท่ีควรนํามาใช 
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• ไดแกวิธีการท่ีมีการเลือกตั้งมาจากตัวแทนของกลุมตาง ๆ ท่ีหลากหลาย ไมวาจะ
เปนกลุมอาชีพ กลุมอาย ุทุกเพศ 

• ในกรณีท่ีชุมชนน้ันมีการจัดต้ังประชาคม ซ่ึงเปนการรวมตัวกันของคนทุกกลุม
อยูแลว ก็อาจจะเลือกตัวผานกลุมของประชาคม 

• ประสบการณของการคัดเลือกคณะกรรมการทุกชุดของวิทยุชุมชนจังหวัดบุรีรัมยนั้น 
มีความนาสนใจมาก เนื่องจากใหมีการใชวิธีการหลายๆ วิธีการผสมผสานกัน 
เชน กอนท่ีจะมีการกอตั้งวิทยุชุมชน ทางสถานีไดเคยมีประสบการณการเปด
โอกาสใหผูสนใจเขามารวมรายการวิทยุอยูแลว  และไดรวบรวมรายชื่อเครือขาย
ผูสนใจกิจการวิทย ุ และใชฐานขอมูลเครือขายเปนสวนหนึ่งของการคัดเลือก
คณะกรรมการ อีกสวนหน่ึงไดมาจากเครือขายอาสาสมัครประชาสัมพนัธหมูบาน 
(อปม.) ท่ีกรมประชาสัมพันธไปจัดอบรมเอาไว อีกชองทางหนึ่งคือการประกาศ
รับสมัครผานทางรายการวทิยุกระจายเสียงให ผูท่ีสนใจเขยีนจดหมายสงมาท่ี
สถานีหรือเดินทางมาสมัครท่ีสถานีก็ได 

 
 แตไมวาจะใชวิธีการใด ตองใหแนใจวาจะไดตวัแทนจากคนทุกกลุมอาย ุ ทุกเพศ ทุก
อาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมคนท่ีดอยโอกาสดานการสื่อสาร คือกลุมท่ีไมคอยไดมีสิทธิมีเสียงใน
เวทีสาธารณะ ท้ังนี้เพื่อวิทยชุุมชนไดใหบริการแกทุกกลุมอยางท่ัวถึง และไดเปนชองทางใหคนทุก
กลุมไดใชสิทธิทางการส่ือสารท้ังในฐานะผูสงสารและผูรับสารของตนอยางแทจริง 

 
(4) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

 
 ผลจากการวิจยัเร่ืองวิทยุชุมชนในหลาย ๆ ท่ี ใหบทเรียนบางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการวิทยุชุมชนวา ควรมี/ไมควรมีคุณสมบัติอะไรบาง ดังนี้ 

 

• คณะกรรมการควรเปนบุคคลท่ีมีความกระตือรือรน เพราะงานวิทยุตองการความคิดริเร่ิม
สรางสรรคแปลกใหมอยูตลอดเวลา 

• เปนผูท่ีรักและพรอมท่ีจะอุทิศตนเองเพื่อชุมชน เพราะงานวิทยุชุมชนเปนงานเพื่อ
สวนรวมมิใชธุรกิจ ควรเปนผูท่ีมีเวลาวางพอสมควรท่ีจะทํางานใหสวนรวมภายใน
ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง 
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• มีความบริสุทธ์ิใจในการเขามาทํางาน ไมมีเปาหมายเพื่อหวังผลประโยชนแอบแฝง
อยูเบ้ืองหลัง สําหรับคุณสมบัติขอนี ้ จําเปนตองผานการตรวจสอบดวยกระบวนการ
เลือกตั้งของชุมชนเทานั้น เนื่องจากเปนคุณสมบัติท่ีตองดูจากประวัติชีวิตที่ผานมา 

• ไมเปนฐานเสียงของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง ท้ังนี้เพื่อปองการการท่ีวิทยุ
ชุมชนจะถูกครอบงําจากการเมืองทองถ่ิน 

• คณะกรรมการวิทยุชุมชนนี้ไมจําเปนตองเปนผูนําของชุมชน เชน กํานันหรือผูใหญบาน 
ขอใหเปนผูท่ีรักและสนใจงานวิทยเุปนใชได 

• ประสบการณจากงานวิทยุชุมชนบางแหงพบวา คณะกรรมการมีการเสนอบุคคลอ่ืน
ท่ีโดดเดนหรือมีอิทธิพลในชุมชนท่ีตนเหน็วาเหมาะสมเปนกรรมการเพ่ือหวังผลการ
สนับสนุนรายการบางอยาง เชน การเงิน ความสะดวกในการทํางานหรือวิทยากร ซ่ึง
ความคิดดังกลาวนั้นพิสูจนแลววาไมถูกตอง เพราะบุคคลท่ีเดนหรือมีอิทธิพลอาจจะ
สงผลเสียมากกวาผลดีตอการทํางานกลุม เนื่องจากมีลักษณะท่ีขมกรรมการคนอ่ืน ๆ 
จนไมมีการแสดงความคิดเห็นอยางเสมอภาคเปนประชาธิปไตย 

• ปรากฏการณท่ีตอเนื่องจากที่กลาวมาแลวก็คือ หากกรรมการมสีถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมแตกตางกันมากเทาไร กจ็ะยิ่งเกดิความเกรงใจกันมากข้ึนเทานัน้ 
ดังนั้นการเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติคลายคลึงหรือใกลเคียงกัน และมีลักษณะ
ความเปนตัวแทนของกลุมตาง ๆ เพื่อใหทุกคนกลาแสดงความคิดเหน็ในท่ีประชุม 
จึงเปนขอควรพิจารณาประกอบดวย 

 
 
 
 

2.3  การบริหารจัดการ 
 
 นอกเหนือจากสวนประกอบเรื่องคณะกรรมการวิทยุชุมชนท่ีเปนหวัใจหองหนึ่งแลว 
เร่ืองท่ีเปนหวัใจหองท่ีสองของวิทยุชุมชนกคื็อ เร่ือง “การบริหารจัดการ” ซ่ึงดูเหมือนวา สังคมไทยจะ
เปนโรค “หัวใจหองท่ีสองออน” คอนขางมาก โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารจัดการองคกรใหม ๆ เชน
วิทยุชุมชน และเรายังตองการการศึกษาคนควาในเร่ืองนีอี้กมาก 
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ภาพท่ี 7 
แผนภูมิแสดงมิติและหลักการของการบริหารจัดการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 4 มิติและหลักการของการบริหารจัดการ 
 

 สําหรับการบริหารจัดการเร่ืองวิทยุชุมชนนั้น มีมิติ 4 ดานท่ีตองบริหารจัดการให
ครอบคลุมดังนี้ 

• การบริหารจัดการตัวบุคคล 

• การบริหารจัดการการผลิตรายการ 

การบริหาร

จัดการ 

1. 
4 มิติและหลักการ 

3. 
กลไกการควบคุม 

2. 
โครงสรางการบริหาร 
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• การบริหารจัดการอุปกรณ/ส่ิงของ 

• การบริหารจัดการงบประมาณ 
 

 ในการบริหารจัดการท้ัง 4 มิตินี้ การบริหารจัดการองคกร เชน วิทยุชุมชน จําเปนตองมี
หลักการสําคัญบางประการในการบริหารจัดการ เพื่อใหสอดคลองกับความหมายที่แทจริงของวทิยุ
ชุมชน คือ 

• หลักการบริหารอยางเปนอิสระ ปราศจากการครอบงํากันเองภายในกลุม
คณะกรรมการ และเปนอิสระจากการครอบงําจากอิทธิพลภายนอก ไมวาจะเปนอิทธิพลของ
การเมืองทองถ่ิน ธุรกิจ โฆษณา และอ่ืน ๆ 

• หลักการบริหารแบบประชาธิปไตย ผลการวิจัยเร่ืองวิทยุชุมชนท่ีผานมาได
พิสูจนแลววา ระบบการบริหารแบบ “แตงต้ัง/ส่ังการ/ควบคุม” แบบราชการนั้น ไมอาจกอใหเกดิ
โฉมหนาของวิทยุชุมชนท่ีแทจริงได การบริหารจัดการวิทยุชุมชนจงึตองใชหลักการ “เลือกตั้ง/
ประชุมหาขอสรุป /กําหนดกรอบ/สรางจิตสํานึก” 

• หลักการบริหารรวม ถึงแมจะมีคณะกรรมการหลาย ๆ ชุด รวมท้ังมีการแบงฝาย
งานตาง ๆ แตทวาความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตาง ๆ นั้น มิไดเนนลักษณะลําดับช้ันท่ีมีใคร
สูงกวา/ต่ํากวา มีอํานาจเหนอืกวา/นอยกวา แตทวาคณะกรรมการทุกชุด ฝายทกุฝาย จะตองมีสวน
รวมในการบริหารทีเ่รียกวาเปน “การบริหารรวมกัน” 

 
 
 
 

(2) โครงสรางการบริหารจัดการ 
 

 โครงสรางของการบริหารจดัการวิทยุชุมชนประกอบดวย 6 สวนท่ีสําคัญ คือ 
 

ภาพท่ี 8 
แผนภูมิโครงสรางของการบริหารจัดการวิทยุชุมชน 

 
 1. เปาหมาย 

2. นโยบาย 
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ก. การกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค 
 

 ในภาคปฏิบัตดิูเหมือนจะเปนขอออนของการบริหารงานแบบไทย ๆ เนื่องจากมักไมได
มีการระบุเอาไวอยางชัดเจน มักถือวา “รับรูกันไดโดยปริยาย” หรือไมไดจัดลําดับความสําคัญ 
ท้ัง ๆ  ท่ีเปาหมายจะเปนเสมือนเชือกแหงการผูกรอยความเขาใจของคนทํางานเปนเปลาะแรก 

 
 ตัวอยางเชน หากในหมูคนทํางานวิทยชุุมชนมีความเขาใจวา การมาทําวิทยุชุมชนก็
เพื่อใหมีรายการวิทยุออกอากาศอยูไดทุกวนั นี่ก็คงเปนความเขาใจเปาหมายท่ีคลาดเคล่ือนไปจาก
เร่ือง “วิทยุชุมชน” หรือตัวอยางท่ีไดยกมากลาวถึงลําดับความสําคัญของเปาหมายวา วิทยุชุมชน
ไมใชวิทย ุ“เพื่อ” ชุมชนเทานั้น แตเปาหมายท่ีสําคัญคือ เปนวิทย ุ“โดย” ชุมชน 
 ฉะนัน้ เปาหมายสูงสุดของวทิยุชุมชนท่ีอาจจะระบุไดในท่ีนี้ ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีกําหนดมา
จาก “ท่ีมาท่ีไป” ของวิทยุชุมชน นั่นคือ 

- เปนวิทยุท่ีมีลักษณะประชาธิปไตยอยางเต็มท่ี เพื่อใชเปนเคร่ืองมือไปสรางสังคม
ประชาธิปไตย 

- เปนวิทยุท่ีมีบทบาทในการพฒันาชุมชนใหเขมแข็งในดานตาง ๆ ซ่ึงหมายความวาเปน
วิทยุท่ีสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางตรงเปาและแทจริง 
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 ความไมชัดเจนในเร่ืองเปาหมาย/วัตถุประสงคนี ้ จะเปน “การตกบันไดข้ันแรก” ท่ีจะ
สงผลใหเกิดอาการตกบันไดขั้นตอ ๆ ไป ไมวาจะเปนเร่ืองการวางนโยบาย การวางแผนงาน การ
เลือกคณะกรรมการ วิธีการดาํเนินงาน ฯลฯ ดังตัวอยางท่ีไดกลาวมาในตอนขางตน 

 
 ดังนัน้ ภารกจิแรกท่ีพึงกระทําในการเรียกประชุมกลุมบุคคลท่ีเกีย่วของกับเร่ืองวทิยุ
ชุมชน ก็คือการทําขอตกลงกันในเร่ืองเปาหมาย/วัตถุประสงคของโครงการวิทยุชุมชน ซ่ึงจะตอง
เขียนออกมาใหเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ตองหม่ันนําเอาเปาหมายมาทบทวนอยูเสมอเวลาท่ี
เกิดปญหาและตองตัดสินใจ รวมท้ังใชเปนธงหลักในการประเมินผล 

 
ก. นโยบาย 

 
 ในขณะท่ีเปาหมายเปนเสมือนการใหคําตอบแกผูเดินทางวา จุดหมายปลายทางท่ีเราจะ
ไปใหถึงนั้นอยูท่ีไหน แตในการเดินทางน้ัน เรามีวิธีการหลายแบบทีจ่ะใชได วิธีการท่ีเราเลือกใชก็
คือนโยบายนัน่เอง 

 
 ตัวอยางเชน หากเราวางเปาหมายเอาไววา จะสรางวิทยุชุมชนใหมีลักษณะ
ประชาธิปไตยใหมากท่ีสุด เราก็ตองกําหนดนโยบายใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในกิจการวิทยใุหหลากหลายรูปแบบ หรือหากเราวางเปาหมายที่จะเพิ่มความนิยมในการรับฟงของ
ชุมชน เราก็ตองกําหนดนโยบายใหมีการประชาสัมพนัธรายการวิทยุชุมชนใหกวางขวางที่สุด เปนตน 

 
 
 

ค. แผนงาน 
 

 แผนงานเปน “สะพานเช่ือมตอ” ระหวางเปาหมาย/นโยบายท่ีเปนส่ิงท่ีเปนนามธรรมจับ
ตองไมได กบั กิจกรรมการทํางานท่ีเปนรูปธรรม มองเห็นจับตองได และเปนการคํานวณสมดุล
ระหวางทรัพยากรที่เรามีกับเปาหมายท่ีวางเอาไวใหรับมือกัน 
  
 ในแผนงาน นอกจากจะตองมีรายละเอียดของวัตถุประสงคแลว อยางนอยกย็ังตองมี
การระบุหวัขอเหลานี้ใหชัดเจนคือ 
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• จะตองทําอะไรบาง 

• ใครทําอะไรบาง 

• ทําอยางไร 

• เม่ือไหรเร่ิมตน/เม่ือไหรเสร็จส้ิน 

• ท่ีไหน 

• ตองใชทรัพยากรอะไรบาง (จํานวนคน/เวลา/งบประมาณ/สถานท่ี/อุปกรณ) 

• คาดหวังวาจะมีผลงาน (output) อะไรออกมาบาง 

• จะติดตาม/ประเมินผลดวยวธีิการอะไร 
 

 จากหวัขอท่ีระบุขางตนนี ้ จะช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวา นอกจากแผนงานจะมีฐานะเปน
เสมือนสะพานเช่ือมตอระหวางส่ิงที่คาดหวังเอาไวกับส่ิงที่ลงมือทําจริงแลว แผนงานยังเปน
เสมือนกองกลางของทีมฟุตบอลท่ีชวยใหเกิดการประสานงานระหวางฝายตาง ๆ เนื่องจากใน
แผนงานนัน้ ทุกคนจะมองเห็นภาพรวมวา ใครจะตองทําอะไร/เม่ือไหร/ท่ีไหน/… 

 
 สําหรับประเภทของแผนงานนั้น ในองคกรท่ัว ๆ ไปมักจะมีการวางแผนงาน 3 ประเภท 
คือ แผนงานระยะยาว (เชน 1 – 3 ป) แผนงานระยะกลาง (เชน 6 เดือน) และแผนงานระยะส้ัน (เชน 
ทุกอาทิตย/ทุกเดือน) โดยท่ีแผนท้ัง 3 ประเภทนี้ตองสอดรับกัน 

 
 และสําหรับงานวิทยุชุมชน ซ่ึงมีลักษณะเหมือนงานวิทยุโดยท่ัวไปทีต่องการการทํางาน
ประสานจากหลาย ๆ ฝาย มิใชงานประเภท “ศิลปนเดีย่ว” หรือ “One man show” และยังเปนงานท่ี
ตองมีการเตรียมการลวงหนาเอาไวกอน มิใชการดนกลอนสดอยางปจจบัุนทันดวน ก็ยิ่งมีความจํา
เปนมากยิง่ข้ึนเปนทวีคูณท่ีจะตองมีการวางแผนอยางละเอียด เชน การวางผังรายการประจาํเดือน ท้ัง
เพื่อใหมีการตระเตรียมลวงหนา และเพื่อใหมีการ “เปล่ียนแผน” ในกรณีท่ีเกิดปญหาอุปสรรคข้ึนมา 

 
 สําหรับเร่ืองการวางแผนงานน้ี ผลการวิจยัเร่ืองวิทยุชุมชนท่ีผานมาไดขอคนพบท่ีชวนให
นากังวลใจวา ยังไมคอยมีการวางแผนงานในการทํางานวิทยุชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลทําให
ความใฝฝนเร่ืองวิทยุชุมชนไมอาจแปรมาเปนความจริงได 
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ง.  มีการจัดระบบการแบงงานกันทํา 
 

 การจัดระบบการแบงงานกันทํานั้น มีประโยชนหลายอยางกลาวคือ นอกจากจะทําใหรูวา
ใครตองทําอะไรบางแลว ยังเปนการกระจายความรับผิดชอบและภาระออกไป รวมท้ังมองเห็น
ปริมาณท่ีแตละตําแหนงตองรับผิดชอบ 

 
 การจัดระบบแบงงานกันทําอาจจะมีหลายแบบ แลวแตความตองการของวิทยุชุมชนในแต
ละท่ี ตัวอยางเชน 

 
ภาพท่ี 9 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารวิทยุชุมชน จ.นครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 10 
แผนภูมิโครงสรางการบริหารวิทยุชุมชน จ.ยะลา (ตามแบบชาวบาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางการแบงงานวิทยุชุมชน จ.นครราชสีมา 

งานวิทยุสัญจร งานกองทุน ประสานงาน งานวิชาการ งานบรรณาธิการ

ประธาน

รองประธาน 

การเงิน 

ฝายกิจการวิทยุ

เลขานุการ

ทะเบียน

ประชาสัมพันธ

ผูชวยเลขาฯ ประสานงาน 

จัดรายการ 
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 ในการแบงฝายงานตาง ๆ นั้น ควรมีการระบุลักษณะรายละเอียดของงาน (Job 
description) ของแตละฝายงานจะครอบคลุมงานอะไรบาง ท้ังนี้ในกรณีท่ีมีการหมุนเวยีน
ผลัดเปล่ียนตัวบุคคล คนใหมจะสามารถเรียนรูการทํางานไดอยางรวดเร็วโดยดูจากลักษณะ
รายละเอียดของงาน ตัวอยางรายละเอียดของงานก็เชน 

 

• ฝายรายการกระจายเสียง (วทิยุบุรีรัมย) มีหนาท่ีในการผลิตรายการ วางผังรายการ 
ตลอดจนบรรจุรายการเพื่อเผยแพรในการเสนอขาว ความรู ความบันเทิงอยางเปนสัดสวนและมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบรายการ วางแผนผลิตและเผยแพรประชาสัมพนัธตามนโยบาย 

 
จ.  การประสานงาน 

 
 การประสานงานเปรียบเสมือนเลือดท่ีนาํเอาท้ังของดแีละของเสียไปสงตอตามสวนตาง ๆ 
ของรางกาย หากรางกายขาดเลือดแลว อวัยวะทุกสวนก็ไมอาจจะทํางานตอไปได ฉันใดก็ฉันนัน้ 
การประสานงานในวิทยุชุมชนก็คือกลไกหลอล่ืนการทํางานของวิทยชุุมชนนั่นเอง 

 
 มีบทเรียนท่ีนาสนใจเก่ียวกับการสรางสรรคกลไกการประสานงานใหทํางานมีประสิทธิภาพ 
จากตัวอยางการปฏิบัติงานของวิทยุชุมชน ดังนี ้เชน 

• นาจะมีการแตงตัง้ตาํแหนง “เจาหนาท่ี/ผูประสานงาน” ในระดับตาง ๆ เอาไวเลย 
เชน วิทยุชุมชนโคราชมีเจาหนาท่ีประสานงานรายการ หรือมีการกาํหนดตําแหนงผูประสานงาน
ระหวางคณะกรรมการบริหารกับคณะอนุกรรมการผลิตรายการ เปนตน 

• ตองหม่ันมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ/ตอเนื่อง เนื่องจากธรรมชาติการทํางานของ
วิทยุชุมชนมิไดใช “การส่ังการ” แตใช “การตกลงรวมกัน/ตอรองความคิดเห็น” กัน ดังนั้น จึงตองมี
การใชท่ีประชุม 

• กลยุทธท่ีจะทําใหมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ/ตอเนื่องนั้น มีหลายวิธีการ เชน 
กําหนดวนัประชุมท่ีแนนอนในแตละเดือน หรือการนัดหมายวันประชุมคร้ังตอไปในตอนทายของ
การประชุมทุกคร้ัง 
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ฉ.  การประเมินผล 

 
 การประเมินผลจะตองถูกบรรจุเอาไวเปนสวนหนึ่งของแผนงานเสมอ และจะตองมีการ
ทําแผนประเมินผลเอาไวอยางชัดเจน แนนอน 

 
(3)  กลไกการควบคุม 

 
 เปนเร่ืองแนนอนวา ในการบริหารจัดการท้ังหลายนั้น จําเปนตองมีระบบการควบคุม
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามท่ีวางเปาหมายหรือวางแผนเอาไว ปญหาก็อยูท่ีวา จะใชระบบการ
ควบคุมแบบไหน อยางไร มากกวา สําหรับประสบการณการทําวทิยุชุมชนท่ีผานมาของไทยไดให
บทเรียนวา กลไกในการควบคุมการทํางานวิทยุชุมชนน้ันตองมีอยางหลากหลาย และใชการควบคุม
เพื่อสรางสมดลุระหวาง “การบรรลุเปาหมาย” กับ “การมีสวนรวมของคนทํางาน” ตัวอยางกลไก
การควบคุมท่ีหลากหลายนัน้ไดแก 

 
 ก. กฎระเบียบ เปนกลไกแบบเดิม ๆ ท่ีพวกเราสวนใหญคุนเคยกนัด ี เนื่องจากการ
ทํางานกับคนหมูมาก จําเปนตองมีขอตกลงรวมกนัในรูปของกฎระเบียบ เพื่อเปนหลักประกนัวาวทิยุ
ชุมชนจะทําประโยชนใหแกสวนรวมอยางแทจริง ตัวอยางกฎระเบียบท่ีควรมีก็เชน การกําหนด
คุณสมบัติของผูจัด/ผูดําเนินรายการ รายการท่ีจะออกอากาศ การควบคุมโฆษณาและบริการธุรกจิ 
คาตอบแทนของฝายตาง ๆ เปนตน 

 
 และเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝาย ท่ีมาของกฎระเบียบท่ีจะใชนี้ควรมาจาก
การตกลงรวมกันของกลุมผูทํางาน  มิใชถูกกําหนดมาจากภายนอก และสามารถปรับเปล่ียนไดตาม
สภาพความเปนจริง 

 
 ข. การประชุม ดังท่ีไดกลาวมาขางตนแลววา การประชมุเปนวธีิการสําคัญในการ
ดําเนินงานแบบประชาธิปไตย นอกจากน้ัน การประชุมยังสามารถทําหนาท่ีเปนกลไกการควบคุม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานอีกดวย 
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 ค. การประเมินผล การประเมินผลก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการควบคุม เนื่องจากไดมี
การระบุระยะเวลาและเปาหมายท่ีแนนอนของการประเมินผลเอาไว อยางไรก็ตาม การประเมินผล
ในงานวิทยุชุมชนก็ไมควรเนนทาทีท่ีจะวัดแต “ความสําเร็จ/ความลมเหลว” มากจนเกินไป แต
ควรมุงท่ี  ”การเรียนรูรวมกนั” เพื่อมิใหทําลายขวัญและกําลังใจของคนทํางาน 

 
 ง. ระบบการตรวจสอบ ในบางมิติของการบริหารจัดการเชน การเงิน/บัญชี/งบประมาณ 
ควรมีระบบการตรวจสอบท้ังจากภายนอกและภายใน เพื่อใหเกดิความโปรงใสในการทํางาน 

 
 อนึ่งมีขอนาสังเกตจากผลการวิจัยท่ีผานมาวา เนื่องจากในชวงระยะเปล่ียนผานนี ้ ยงัมี
กลไกการควบคุมหลายแบบท่ีนําเอากฎระเบียบของวิทยุแบบเดิม ๆ มาใชกับวทิยุชุมชน ซ่ึงกฎระเบยีบ
บางขอนั้นเขากันไมได มีลักษณะลักล่ัน หรืออาจเปนอุปสรรคตอเปาหมายของวิทยุชุมชนเลย 
ตัวอยางเชน กฎระเบียบเร่ืองการสอบใบผูประกาศ ซ่ึงหากในดานหนึ่งวิทยชุุมชนมีเปาหมายท่ีจะ
เปดกวางใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวม แตในอีกดานหน่ึงก็กลับมีประตูกั้นเร่ืองการสอบ
ใบประกาศ ทําใหเกิดลักษณะการควบคุมท่ีขัดแยงกันเอง หรือกฎเกณฑท่ีตองพูดภาษากลาง 
ไมใหพดูภาษาถ่ินในการจดัรายการ ก็ทําใหเปาหมายเร่ืองการสงเสริมภมิูปญญาทองถ่ินเปนไปไมได  
จึงมีขอเสนอแนะใหมีการแกไขกลไกการควบคุมแบบเดิม หรือสรางกลไกการควบคุมตามแบบของ
วิทยุชุมชนข้ึนมาใชใหม โดยไมตองหยิบยมืจากระบบวทิยุเดิม 

 
3. แนวคิดเร่ืองเครือขายการส่ือสาร 

 
 การท่ีมนุษยมาอยูรวมกนัเปนกลุมนั้นจําเปนท่ีจะตองใช “การส่ือสาร” มาเปนเคร่ืองมือ
ในการเช่ือมโยงบุคคลในกลุมเขาดวยกัน  เพราะการส่ือสารภายในกลุมนั้น  นับเปนปจจยัพื้นฐาน
สากลของปฏิสัมพันธของบุคคลในกลุมท่ีจะชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนขาวสารระหวางสมาชิก  
เปนพาหนะท่ีทําใหเกดิการมีอิทธิพลตอกัน  การส่ือสารภายในกลุมเปนรูปแบบการติดตอเกี่ยวของ
และประสานงานภายในกลุมโดยสมาฃิกภายในกลุมจะมีการรับ การถายทอด  เพื่อใหงานบรรลุ
เปาหมายตามท่ีตั้งไว  วิธีการส่ือสารท่ีใชในการส่ือสารความหมายภายในกลุม  ไดแก  การเขียน  
คําพูด  สัญลักษณ  การใชสีหนา  ทาทาง  สายตา  การสัมพันธตาง ๆ  ก็จัดเปนวิธีการส่ือสารอยางหนึ่ง 

 
 ดังนั้น  จึงมีผูใหความหมายของ “เครือขายการส่ือสาร” ไวหลากหลายดงันี้ 
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 ถิรนันท  อนวชัศิริวงศ (2526 : 47)  กลาววา  เครือขายการส่ือสาร หมายถึง  ระบบการ
แพรกระจายขอมูลขาวสารในบรรดาสมาชิกของกลุม  ซ่ึงมีเครือขายแบบทางการ และไมเปนทางการ 

 
 วินิจ  เกตุขํา (2522 : 45)  ไดใหความหมายวา  เครือขายการส่ือสาร หมายถึง แบบ
แผนการติดตอเกี่ยวของ และประสานกันภายในกลุม  โดยสมาชิกภายในกลุมจะมีการรับการ
ถายทอดเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายตามท่ีตัง้ไว 

 
 Roger (1986 : 203)  กลาววา  เครือขายการสื่อสาร  เกิดจากความสัมพนัธระหวางบุคคล
ซ่ึงเช่ือมโยงกนัโดยรูปแบบการไหลของขาวสาร 

 
 Everett M.Roger และ D.Lawrence Kincaid (1980) (อางใน เจษฎา รัตนเขมากร,2541 : 9)  ได
กลาวถึงแนวคิดเครือขายการสื่อสารไววา  “การวิเคราะหเครือขายการส่ือสาร” เปนวิธีการวิจยัอยาง
หนึ่งท่ีศึกษาโครงสรางการส่ือสารในระบบ  ศึกษาความสัมพันธของขอมูลเกี่ยวกับการไหลทางการ
ส่ือสาร  เปนการวิเคราะหโดยใชความสัมพนัธระหวางบุคคลเปนหนวยของการวิเคราะห 

 
 ในดานพฤติกรรมของมนุษยนัน้ โดยปกติมนุษยจะมีปฏิกิริยาโตตอบกัน ซ่ึงเปนการ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกันระหวางบุคคลหน่ึงกับอีกบุคคลหน่ึงหรือมากกวานั้น  ปกติแลวบุคคล
ในระบบจะทําการติดตอกันกับบุคคลอ่ืน ๆ และก็จะเพกิเฉยกับบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเหลือดวยเชนกนั (เม่ือ
ระบบนั้นมีขนาดใหญ)  การไหลของการส่ือสารระหวางบุคคลจงึกลายมาเปนรูปแบบท่ีเรียกวา 
“โครงสรางการส่ือสาร” (Communication structure) หรือ เครือขาย (network) การวิเคราะห
เครือขายการส่ือสาร จะอธิบายการสรางความผูกพันของตนเขากบัหมูคณะโดยการแลกเปล่ียน
ขอมูลกัน  ในโครงสรางการส่ือสารระหวางบุคคล  เครือขายการส่ือสารประกอบข้ึนดวยการ
ติดตอกันระหวางบุคคลภายในกลุม  โดยจะติดตอกันในรูปแบบการไหลของการส่ือสาร  
วัตถุประสงคอยางหนึ่งของการวิจยัการส่ือสารโดยใชการวิเคราะหเครือขาย (network) นั้น  เปนการ
ช้ีเฉพาะไปที่โครงสรางการส่ือสารและเพื่อใหเขาใจถึง “ภาพโดยรวม” ของปฏิกิริยาของมนุษยใน
ระบบ  เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการส่ือสารภายในกลุม  เชนเดยีวกับเครือขายการส่ือสารของ
วิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี  ท่ีมีการสรางความสัมพนัธภายในกลุม  โดยมีการแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารตาง ๆ กนัภายในกลุม  ไมวาจะเปนการติดตอส่ือสารทางโทรศัพท  การนัดสังสรรคพบปะ
พูดคุยกนัภายในกลุมดวยรูปแบบตาง ๆ อาทิ การประชุม เปนตน  ซ่ึงเราสามารถท่ีจะเห็นภาพรวม
ของเครือขายการส่ือสารของวิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรีไดวา สมาชิกภายในกลุมมีการติดตอส่ือสาร
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กันมากนอยแคไหน  มีการจดักิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดภีายในกลุมอยางไร  ส่ิงนี้สามารถ
ท่ีจะวเิคราะหไดวา  ภายในกลุมสมาชิกของวิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรี มีอุปสรรคในการ
ติดตอส่ือสารกันหรือไม  และมีโอกาสที่จะสรางเครือขายรวมท้ังขยายเครือขายออกไปไดมากนอย
แคไหน  โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารภายในกลุมเกิดจากอะไรท่ีเปนอุปสรรคในการ
ติดตอส่ือสารแตละคร้ัง   

 
 จากลักษณะของการวิเคราะหเครือขายการสื่อสาร  ท่ีใชความสัมพนัธระหวางบุคคล
วิเคราะห  ดังน้ัน  สถานภาพของสมาชิกแตละคนในกลุมก็จะตองสัมพันธกับการส่ือสารบุคคลดวย  
เพราะบุคคลถายิ่งมีสถานภาพสูง เชน เปนหัวหนา  การส่ือสารมักจะออกมาในรูปการเสนอความคิดเห็น  
และรับเอาความคิดเห็นจากสมาชิกอ่ืน ๆ ความสัมพันธระหวางการส่ือสาร  และสถานภาพของ
สมาชิก  อาจแยกไดเปน 3 ลักษณะ คือ (วนิิจ เกตุขํา : 2522) 

 
1. การส่ือสารมักมีแนวโนมไปสูบุคคลที่มีสถานภาพสูงในกลุม เชน หัวหนา หรือประธาน

กลุมจะมกีารส่ือสารกับคนอ่ืนในกลุมมากกวาลูกนองหรือสมาชิก เพราะอยางนอย
หัวหนา  จะตองคอยติดตอประสานงาน รับฟงสมาชิกในกลุม 

2. การส่ือสารจะมีแนวโนมไปสูบุคคลท่ีมีสถานภาพเทาเทียมกัน  มากกวาแตกตางกนั 
เชน กลุมท่ีมีคนหลายฐานะ ตางวัยวุฒ ิ คุณวุฒิกันมาก ๆ จะมีการส่ือสารนอยกวาใน
กลุมท่ีมีฐานะ วัยวุฒ ิคุณวุฒ ิเทาเทียมกนั 

3. การส่ือสารจะไมคอยเกดิข้ึนในกลุมท่ีบุคคลท่ีมีสถานภาพเหล่ือมลํ้าตํ่าสูงกวากัน
หรือสถานภาพไมเปนท่ีบงชัด 

 
ในเร่ืองของเครือขายการส่ือสารนั้น Harold J.Leavitt (วนิิจ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศุภกุล, 

2522 : 46-48)  ไดทดลองทําการวิจยั  โดยใชแบบของการส่ือสารหลายแบบ  พบวา  การส่ือสาร
จัดแยกออกไดเปน 2 แบบ คือ  แบบท่ีมีศูนยกลางกับแบบไมมีศูนยกลาง 

 
1. การส่ือสารแบบมีศูนยกลาง (Centralized Communication)  เปนการส่ือสารท่ีมีใครคน

ใดคนหนึ่งเปนศูนยกลางหรือทางผาน  โดยท่ีสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไมมีการติดตอกนัโดยตรง  แตตอง
ผานคนกลาง  การส่ือสารรูปแบบนี้มี 3 ลักษณะ คือ เครือขายแบบลูกโซ  เครือขายแบบตวัวาย 
เครือขายแบบวงลอ 
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(1.1) เครือขายการส่ือสารแบบลูกโซ  (Chain Network)  ไดแก  เครือขายการส่ือสารท่ี
อยูขางขวาหรือขางซายเทานั้น  ผูท่ีเปนศูนยกลางจะอยูตรงกลาง  และมีบุคคล 2 
คน  ทําหนาท่ีเปนลูกโซ  และจะสามารถติดตอกับบุคคลเพียงคนเดยีวเทานั้น  
คนในเครือขายจะสงขาวไปยังคนอ่ืน  โดยผานคนกลางเทานั้น  จะไมติดตอกนั
โดยตรง  ผูท่ีเปนศูนยกลางจะเปนผูเกบ็รวบรวมขอมูล และตัดสินใจ แลวจึง
สงผลการตัดสินใจมายังคนตอ ๆ มาจนกระท่ังคนสุดทาย 

(1.2) เครือขายการส่ือสารแบบตัววาย (Y Network)  ไดแก เครือขายการส่ือสาร  ท่ี
มีสมาชิกท่ีอยูตรงกลางเพียง 2 คน  จะทําหนาท่ีประสานงานและสงขอมูลท่ี
ไดรับจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ ท่ีอยูรอบนอก  การส่ือสารแบบนี้มีความเหมาะสม
กวาแบบลูกโซในแงท่ีทําใหงานสําเร็จไดดีกวา  เพราะขอมูลสามารถผาน
ทิศทางตาง ๆ ไดมากกวาแทนท่ีจะอาศัยคนที่อยูถัดไปเทานั้น  โดยปกติบุคคล
ท่ีอยูตรงกลางสักคนหรือ 2 คนเทานั้น  ทีมีความพอใจตอรูปแบบการส่ือสาร
แบบนี ้  แตสวนท่ีเหลือของกลุมหรือผูท่ีอยูรอบนอกมีความพอใจตํ่า  รูปแบบ
ของเครือขายการส่ือสารแบบตัววายนี ้  มักจะเกิดข้ึนในกลุมท่ีสมาชิกเพียง 1 คน 
หรือ 2 คนเทานั้น  เต็มใจที่จะรับทํางาน และรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน  
ในขณะท่ีสวนท่ีเหลือของกลุมไมยอมรับผิดชอบ 

(1.3) เครือขายการส่ือสารแบบวงลอ (Wheel Network)  ไดแก  เครือขายการส่ือสารท่ี
มีสมาชิกในกลุมจะส่ือสารกับศูนยกลางของกลุมซ่ึงมีศูนยกลางเพียงคนเดียว  
สมาชิกอีก 4 คน  ในเครือขายจะสามารถติดตอไปยังผูท่ีเปนศูนยกลางการ
ส่ือสาร  แตไมสามารถติดตอกันไดโดยตรงกับสมาชิกอ่ืน ในการแกไขปญหา
ของกลุม  สมาชิกจะสงขาวขอมูลไปยงัศูนยกลางผูตัดสินใจ  และสงผลการ
ตัดสินใจมายังสมาชิก 

ภาพท่ี 11 

แผนภูมิแสดงเครือขายของการส่ือสาร 
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 เครือขายการส่ือสารแบบวงลอ 
            

 
เครือขายการส่ือสารแบบตัววาย 

 
 
 
       เครือขายการส่ือสารแบบลูกโซ 

1. การส่ือสารแบบไมมีศูนยกลาง (Decentralised Communication) 

(2.1) เครือขายการส่ือสารแบบทุกชองทาง (All Channel Network)  ไดแก  เครือขาย
การส่ือสารท่ีสมาชิกในกลุมทุกคนจะมีการส่ือสารระหวางกันเปนเครือขายการ
ติดตอท่ีสมบูรณท่ีสุด  เพราะไมมีขอจํากัดการส่ือสารของสมาชิก  สมาชิกทุกคน
สามารถติดตอกับคนอ่ืน ๆ ในเครือขายไดโดยตรง  สมาชิกแตละคนจะตัดสิน
แกปญหาดวยตนเอง  เครือขายแบบน้ีเปดโอกาสใหมีปฏิกิริยายอนกลับสูงท่ีสุด  
และการตัดสินใจก็จะทําใหถูกตองมากท่ีสุด  ขณะเดียวกันขวัญและกําลังใจ
ของสมาชิกจะดีกวาเครือขายท่ีไดกลาวมาแลวท้ังหมด 

 
ภาพท่ี 12 

แผนภูมิแสดงเครือขายของการส่ือสาร 
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เครือขายการส่ือสารแบบทุกชองทาง 
 

 Shaw (อางใน ยุบล เบ็ญจรงคกิจ : 2534)  ทําการสรุปผลงานวจิัยในเร่ืองของ  เครือขายการ
ส่ือสาร  ไวในประเด็นสําคัญ  ดังนี ้
 

1. เครือขายแบบมีศูนยกลาง  จะกอใหเกดิผูนําเพียงคนเดียว  และเกดิข้ึนไดงายกวา
แบบไมมีศูนยกลาง  เพราะคนกลางในโครงสรางจะไดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหามากกวาสมาชิก
คนอ่ืน ๆ ทําใหเขาเปนผูควบคุมความสําเร็จในการทํางานของกลุม  เพราะเขาอยูในตําแหนงตัวเช่ือม
การส่ือสารท่ีสําคัญ 
 

2. โครงสรางการส่ือสารแบบไมมีศูนยกลาง  มีประสิทธิภาพมากกวาในการแกปญหา
สลับซับซอน  แตโครงสรางการสื่อสารแบบมีศูนยกลาง  มีประสิทธิภาพมากกวาในการแกปญหางาย ๆ 
และการทํางานงาย ๆ  ใชขอมูลขาวสารจํานวนนอยในงานท่ีตองการขอมูลเพียงประการเดียว  
เครือขายแบบมีศูนยกลางจะทํางานโดยกอใหเกดิขอผิดพลาดนอย  และสําเร็จเร็วกวาแบบไมมี
ศูนยกลาง เพราะการติดตอส่ือสารแบบน้ีเปนการติดตอทางเดียวท่ีถูกครอบงําโดยผูนําเพียงคนเดียว  
ความเปนระเบียบถูกกําหนดขึ้น เพื่อไมใหมีขาวสารมาก  สวนการตดิตอส่ือสารแบบวงกลมสมาชิก
ของกลุมจะติดตอกับบุคคล 2 คนได  พวกเขาจึงใชเวลามากกวา  แตในงานท่ีตองใชขอมูลรวมกัน
และตองมีการปฏิบัติดวยนั้น โครงสรางการส่ือสารแบบไมมีศูนยกลางจะทํางานไดรวดเร็วและมี
ขอผิดพลาดนอยกวาแบบไมมีศูนยกลาง  
 

3. สภาวะขาวสารทวมทน  มักจะเกิดข้ึนในเครือขายการส่ือสารแบบมีศูนยกลาง  เพราะ
ขาวสารและการตัดสินใจจะไปรวมอยูท่ีจดุศูนยกลางของเครือขาย  ทําใหผูนําของโครงสรางการ
ส่ือสารแบบนั้น  อยูในสภาวะขาวสารทวมทนได  สวนเครือขายการส่ือสารแบบไมมีศูนยกลางนั้น  
ทุกคนตองใชขอมูลรวมกัน  ตองเปนผูตัดสินใจและเปนผูนํา  ดังนั้น  จึงเปนการยากท่ีจะมีใครเกิด
สภาวะขาวสารทวมทนได 

 
 ดังนั้นจากรูปแบบการติดตอส่ือสารในกลุมนั้น  จะมีทิศทางการส่ือสารท่ีมีลักษณะเปนการ
ส่ือสารทางเดยีว (One-way Communication) และการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way 
Communication)  ข้ึนอยูกับสมาชิกในกลุมท่ีทําการส่ือสารระหวางกัน  ถาสมาชิกในกลุมไดมีการ
ติดตอส่ือสารกันมากเทาไรก็จะเกิดการส่ือสารระหวางกัน  การโตตอบกัน  และการแลกเปล่ียนความ
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คิดเห็นตอกันอันนําไปสูเปาหมายเดียวกันในการเขากลุม  ประสิทธิภาพของกลุมท่ีมีการส่ือสารแบบ
สองทางจะดีกวาการส่ือสารแบบทางเดียว  แมวาจะมีการวิจัยเชิงทดลองในเร่ืองของทิศทางการ
ส่ือสารท่ีพบวา  การส่ือสารแบบสองทางอาจจะชากวาการส่ือสารแบบทางเดียว  แตมีความถูกตอง
มากกวาเพราะการส่ือสารแบบสองทางผูสงสารสามารถรับรูถึงปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback) ของ
ผูรับสารไดทันที และสามารถปรับปรุงเนื้อหาของสารไดตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะสมกับสมาชิกในกลุม 
(วินิจ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศุภกุล,2522 : 48-49) 

 
4. แนวคิดเร่ืองการส่ือสารแบบมีสวนรวม 

 
ความหมายของการมีสวนรวม 

  
 จากการรายงานการประชุมของ  The Ad Hoc Group of Experts เร่ือง  “ Popular 
Participation as a Strategy for Promoting Community Level Action and National Development” 
(อางใน ฐปนีย สุวรรณฉัตรชัย,2542) กลาววา  การมีสวนรวมของประชาชนน้ัน  ไมสามารถใหคํา
จํากัดท่ีตายตัวได  และมีการใหความหมายตาง ๆ กนัในแตละประเทศ หรือแมแตในประเทศ
เดียวกัน  ในการจะเขาใจความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนน้ัน จะตองดูบริบท 
(Context) ของแตละประเทศ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมการเมืองของประเทศนั้น ๆ แตตอมาได
เสนอความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนเอาไวกวาง ๆ คือ การมีสวนรวมของประชาชน 
จะนํามาซ่ึงโอกาสท่ีจะทําใหสมาชิกของชุมชนแตละสังคมสามารถเขามามีสวนรวมของประชาชน
อยางเทาเทียมกันในประเดน็ของ 

- การสนับสนุนกระบวนการพัฒนา 

- การแบงสรรผลประโยชน จากการพัฒนาอยางเปนธรรม 

- การตัดสินใจในรูปของการกําหนดเปาหมาย การวางนโยบาย การวางแผน และ
การปฏิบัติตามแผน  ท้ังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

 รอมพ ียา แดฟ ( Rom P.Yasav อางในเฟองฟา คณานุรักษ,2530 ) ไดใหความหมาย การมี
สวนรวมวา  เปนการรวมมือของประชาชนดวยความต้ังใจหรือสมัครใจโดยไมถูกบังคับ  ซ่ึง
กระบวนการความรวมมือของประชาชนน้ันตองมีความรูสึกดังตอไปนี ้

1. การเขารวมในการตัดสินใจตกลงใจ 
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2. การเขารวมในการดําเนินงานของแผนและพัฒนาโครงการ 

3. การเขารวมในการติดตามและประเมินผลโครงการ  และแผนงานการพฒันา 

4. การเขารวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา 
 

 ทวีทอง  หงษวิวัฒน (2527) ไดสรุปแนวปฏิบัติท่ีจะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการท่ี
จะพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ คือ 

1. ตองใหชาวบานเปนตัวหลักในการแกปญหาของเขาเอง องคกรภายนอกเปนเพียง
ตัวกระตุน และเสริมหรือสนับสนุนเทานั้น 

2. กิจกรรมการพฒันาตองเร่ิมพ้ืนฐานของชุมชน 

3. ตอปญหาบางลักษณะระดบัการรับรูของชุมชนอาจมีขอจาํกัด  ทําใหปญหาไมชัดเจน 
และแกไขปญหาไมถูกจุด การมีสวนรวมของประชาชนจึงนาจะครอบคลุมถึงการ
กระจาย  และการส่ือสารขอมูล  เพื่อพัฒนาความรับรู และขีดความสามารถในการ
แกปญหา  ซ่ึงควรจะเปนบทบาทขององคกรภายนอก เพียงแตตองดําเนินการอยูบน
พื้นฐานวัฒนธรรมเดิมของชุมชน 
 

 นิรันดร จงวุฒิเวศย (อางใน ทวีทอง หงษววิัฒน,2527) สรุปวา แนวคิดการมีสวนรวมเกิด
จากแนวคิดสําคัญ 3 ประการ 

 
1. ความสนใจ และความหวงกังวลรวมกัน  ซ่ึงเกิดจากความสนใจ และความหวงกังวล

สวนบุคคลซ่ึงบังเอิญเหน็พองตองกนักลายเปนความสนใจ และความหวงกังวล
รวมกันของสวนรวม 

2. ความเดือดรอน และความไมพึงพอใจรวมกัน  ท่ีมีสถานการณท่ีเปนอยูนั้นผลักดันให
พุงไปสูการรวมกลุม วางแผน และลงมือกระทําการรวมกัน 

3. การตกลงใจรวมกันท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุม หรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา  
การตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอที่จะใหเกิดความริเร่ิมกระทําการท่ี
ตอบสนองความเห็นชอบของคนสวนใหญท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น 
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 การมีสวนรวมยังเกิดจากแนวความคิดอ่ืน ๆ อีก เชน ความศรัทธา ความเกรงใจ และ
การใชอํานาจบีบบังคับ 

 
 จากแนวคิดดังกลาวจะเหน็วา  การมีสวนรวมสามารถแบงประเด็นได 5 ประเด็นใหญ ๆ 
ดังนี ้

 
1. รวมคิด 

2. รวมกันตัดสินใจ 

3. รวมปฏิบัติการ 

4. รวมรับประโยชน 

5. รวมประเมินผล 
 
 

 จากความหมาย และแนวคิดขางตน ทําใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนานั้น  เปนท้ังวิธีการและเปาหมายของการพัฒนา  ซ่ึงสามารถสรุปเปนพื้นฐานท่ีสําคัญ 3 ประการ 
คือ 

 

1. กลไกการพัฒนาตองเกิดจากประชาชน  โดยประชาชนมีบทบาทหลักในการพัฒนา 

2. เปาหมายการพฒันา คือ การพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือพึ่งตนเอง และพฒันาตนเอง
มิใชการพึ่งพารัฐ หรือองคการพัฒนาภายนอก 

3. กระบวนการพัฒนายึดหลักความตองการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึนภายในชุมชนจาก
ตัวประชาชนเองมากกวาความตองการใหมีความเปล่ียนแปลงจากภายนอก 

 
 นิรันดร  จงวฒุิเวศย (อางใน ทวีทอง  หงษววิัฒน,2527)  ไดกลาวถึงความสําเร็จของการ
มีสวนรวมวา  ข้ึนอยูกับเงื่อนไขตาง ๆ ดังนี้ 

 

1. ประชาชนจะตองมีเวลาท่ีจะมีสวนเร่ิมกิจกรรม  การมีสวนรวมไมเหมาะกับสถานการณ
ฉุกเฉิน 
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2. ประชาชนตองไมเสียเงินทอง คาใชจายในการมีสวนรวมมากเกินกวาคาตอบแทน 

3. ประชาชนตองมีความสนใจท่ีสัมพันธสอดคลองกับการมีสวนรวมนั้น 

4. ประชาชนตองสามารถส่ือสารรูเร่ืองกันท้ังสองฝาย 

5. ประชาชนตองไมรูสึกกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาท่ี หรือสถานภาพทางสังคม
หากมีสวนรวม 

 
 ลี เจ แคร่ี (Lee J. Carry อางในเฟองฟา  คณานุรักษ,2530) ไดกลาวถึงเง่ือนไขสําคัญ
สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนอยางนอย 3 ประการ ดังนี้ 

1. ประชาชนจะตองมีอิสระภาพท่ีจะมีสวนรวม (Freedom to Participation) 

2. ประชาชนจะตองสามารถที่จะมีสวนรวม (Ability to Participation) 

3. ประชาชนจะตองเต็มใจท่ีจะมีสวนรวม (Willingness to Participation) 
 World Health Organization  (อางในเฟองฟา  คณานุรักษ,2530) ไดเสนอปจจยัพืน้ฐานใน
การระดมการมีสวนรวมของประชาชน  ซ่ึงเสนอไว 3 ประการ ไดแก 

 
1. ปจจยัของส่ิงจงูใจ ในความเปนจริงชาวบานท่ีจะเขารวมในกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึง

นั้น    มีเหตุผลอยู 2 ประการ คือ 
1.1   การมองเห็นวาตนจะไดรับประโยชนตอบแทน 
1.2  การไดรับการบอกกลาวชักชวนจากเพ่ือนใหเขารวมโดยมีส่ิงจูงใจเปนตัวนํา  ซ่ึงถือ

วาเปนเร่ืองท่ีกอใหเกิดมีส่ิงจูงใจ 

2. ปจจยัโครงสรางของชองทางในการเขามามีสวนรวม  แมจะเห็นประโยชนของการเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาแตก็ไมอาจเขารวมกิจกรรมได  เนื่องจากไมเห็น
ชองทางของการเขารวม  หรือเขารวมแลวไมไดรับผลดังท่ีคาดไว  ดังนั้น  
ปจจัยพ้ืนฐานทางดานโครงสรางของชองทางในการเขารวมจึงควรมีลักษณะ 

2.1 เปดโอกาสใหทุก ๆ คน และทุก ๆ กลุม ในชุมชนมีโอกาสเขารวมในการพัฒนา
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  โดยในการเขารวมอาจอยูในรูปของการมีตัวแทน
หรือเขารวมโดยตรงก็ได 

2.2 ควรมีกําหนดเวลาท่ีแนชัด  เพื่อผูเขารวมจะสามารถกําหนดเงื่อนไขของตนเอง
ไดตามสภาพความเปนจริงของตน 
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2.3 กําหนดลักษณะของกิจกรรมท่ีแนนอน 

3. ปจจยัอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม  โดยปกติท่ีผานมาในกจิกรรม
หนึ่ง ๆ แมวาประชาชนจะเห็นดวย  ไดมีโอกาสเขารวม  แตก็ไมอาจกําหนดเปาหมาย 
วิธีการหรือผลประโยชนของกิจกรรม  แตจะข้ึนอยูกับการกําหนด และการจัดสรร
เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไมอาจจะกอใหเกิดการมีสวนรวมท่ีแทจริง 

 
 การส่ือสารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบหนึง่ท่ีสําคัญของการส่ือสารชุมชน โดย กาญจนา 
แกวเทพ (2542)  เห็นวาการส่ือสารแบบมีสวนรวมนี้จะทําใหคนในชุมชน 

 
- เห็นคุณคาของตัวเอง 

- สรางความเช่ือม่ันในการแสดงความเห็น 

- พิสูจนความเช่ือแบบเกาของชุมชนในการใชเทคโนโลยี 

- เสริมสรางทักษะในการส่ือสาร 

- ชวยใหชุมชนแสดงความรูสึก 

- สรางความมีสติ และความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน 
 

 การมีสวนรวมในองคประกอบของการสื่อสาร 
 

 การมีสวนรวมในการส่ือสารมีระดับตาง ๆ ท่ีแตกตางกันไป  ปจจัยท่ีมีสวนรวมในการ
กําหนดระดับความมากนอยของการมีสวนรวมนั้น  จะเกีย่วของกับองคประกอบของการส่ือสาร ดังนี้ 

 
1. เปาหมายของการส่ือสาร  ไดกําหนดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับใด เชน ในระดับ

เขามามีสวนรวมแสดง  ระดับเปนผูรับสารท่ีคอยปอนปฏิกิริยายอนกลับ 
2. ลักษณะสองทาง และ Interactivity ของการส่ือสาร  ยิ่งการส่ือสารท่ีเอ้ืออํานวยใหมี

การตอบโตกันอยูตลอดเวลามากข้ึนเทาใด  โอกาสที่ชุมชนจะมีสวนรวมก็ยิ่งจะมีเพ่ิม
มากข้ึนเทานั้น 
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3. ใครคือผูสงสาร  ในชุมชนเองโอกาสที่คนสวนใหญจะไดเขามาเปนผูสงสารมีมากนอย
หรือท่ัวถึงหรือไม  เม่ือเปรียบเทียบระหวางนักส่ือสารมวลชนอาชีพ เจาหนาท่ีรัฐ 
และชาวบาน สัดสวนท่ีจะไดเปนผูสงสารเปนอยางไรบาง 

4. ประเภทเน้ือหาสาร  เปนเนือ้หาท่ีเกีย่วของกับสภาพความเปนจริงของชุมชนหรือเปลา  
นอกจากนั้น  วิธีการนําเสนอเนื้อหา  หากมีลักษณะของการสนทนาแลกเปล่ียน
ทัศนะซ่ึงกันและกัน (Dialogue) แสวงหาความรวมมือจากหลายฝาย (Collaboration) 
และกอใหเกิดการตัดสินใจโดยกลุม (Group Decision making) ก็จะยิ่งทําใหการมี
สวนรวมมีโอกาสมากข้ึน 

5. ประเภทของชองทาง / ส่ือ  โดยหลักการท่ัวไปแลว  ส่ือขนาดเล็ก เชน  ส่ือเฉพาะกิจ จะ
เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมไดมากกวาส่ือมวลชน  ส่ือท่ีชาวบานคุนเคย เชน 
ส่ือประเพณี  ก็จะเอ้ืออํานวยใหชาวบานเขารวมไดงายกวาส่ือสมัยใหมท่ีแปลกหนา  
อยางไรก็ตาม  มีขอพึงตระหนักถึงคือ  ความยากงายในการเขามามีสวนรวมของส่ือ
ประเภทตาง ๆ และการคนคิดสรางสรรคกิจกรรม และชองทางแบบใหมท่ีจะ
เอ้ืออํานวยความสะดวกในการเขามีสวนรวมของประชาชน 

6. ผูรับสาร และการมีปฏิกิริยาปอนกลับ (Feedback) สําหรับการส่ือสารแบบมีสวนรวมนั้น  
จะมีความเช่ือพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับผูรับสารท่ีแตกตางไปจากการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนากระแสหลักโดยส้ินเชงิ กลาวคือ กระบวนทัศนใหมนี้จะเช่ือวาผูรับสารนัน้มิใช
ผูท่ีวางเปลา  และไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับเนื้อหาสารท่ีจะส่ือไป  หากแตความรูท่ีผูรับสารมี
นั้น  อาจจะเปนความรูคนละชุดท่ีแตกตางจากท่ีผูสงคาดคิดเอาไว  และนอกจากผูรับ
สารจะมีความรูท่ีเกีย่วของกบัเนื้อหาสารแลว  วิธีการรับสารของประชาชนก็มิไดเปน
อยาง Passive หากทวาเปนไปอยาง Active และประชาชนผูรับสารมักจะมีปฏิกิริยา
ปอนกลับ (Feedback) ท้ังแบบท่ีเปนทางการ หรือไมเปนทางการ  ประจักษพยานท่ี
เห็นไดอยางชัดเจนในกรณีท่ีเนื้อหาส่ือนั้นมีความผูกพันธใกลชิดกับประชาชน  
ดังนั้น  ไมวาชุมชนจะเขามามีสวนรวมกับการส่ือสารในระดับใดก็ตาม  การจัด
ชองทางสําหรับปฏิกิริยาปอนกลับก็เปนปจจัยท่ีจําเปนอยาขาดไมไดของการส่ือสาร
แบบมีสวนรวม 

 
 ระดับการมีสวนรวม 
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 เนื่องจากการมีสวนรวมในการส่ือสารของชุมชนนั้นกระทําไดในหลายระดับ  และไดมี
นักวิชาการหลายทานจดัแบงระดับการมีสวนรวมเอาไวหลาย ๆ แบบ  ในท่ีนี้จะขอแบงระดับการมี
สวนรวมของชุมชนเอาไว 3 ระดับ  โดยเรียงลําดับจากลําดับท่ีนอยท่ีสุดไปจนถึงมากที่สุด ดังนี ้

 
1. การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร/ผูใชสาร (Audience / Reciever /User) 
2. การมีสวนรวมในฐานะผูสง/ผูผลิต/ผูรวมผลิต/ผูรวมแสดง (Sender / Producer / Co-

Producer / Performance) 
3. การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผน และกําหนดนโยบาย (Policy Maker / Planner) 

 
 การมีสวนรวมในแตละระดับนีจ้ะเรียกรองประเภทของกิจกรรม และเง่ือนไขตาง ๆ  แตกตางกนั
ดังนี้ 

 
1. การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร/ผูใชสาร 
 
เปนข้ันตอนของการมีสวนรวมในระดับลางท่ีสุด กลาวคือ ในกระบวนการส่ือสารต้ังแตตนยัง

อยูในการกําหนดของผูสงสาร ไมวาจะเปนการเลือกประเด็นเนื้อหา  การเลือกวิธีการนําเสนอไป
จนกระท่ังการเลือกชองทางส่ือที่จะใชเผยแพร  และผูรับสารกย็ังคงมีฐานะเปนเพยีงผูรับสารแตเพยีง
อยางเดียว  อยางไรก็ตาม  ส่ิงท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปสําหรับฐานะของผูรับสารในการส่ือสารชุมชนแบบมี
สวนรวมก็คือ 

 

1.1 ตองมีการขยายแนวคิดของผูรับสารใหตระหนักถึงสิทธิท่ีจะรูของตนเอง (right to 
know / right to be informed ) และนอกจากนั้นสิทธินี้ยังขยายไปถึงสิทธิท่ีจะบอก
เลาขอมูลขาวสารของตนตอสาธารณะดวย (right to inform) 

1.2 ตองสรางหลักประกันในการมีสวนรวมของผูรับสารท้ังในชวงขาเขา (input) และ
ชวงขาออก (output) จะตองมีการสํารวจวา  มีชองทางขาวสารอะไรบางสําหรับ
ชุมชน โอกาสในการเขาถึงเปนอยางไร  เนื้อหาของขาวสารนั้นเกี่ยวของกับชุมชน
หรือเปลา  และมีรูปแบบการนําเสนอในลักษณะอยางไร  ในชวงของการสงขอมูล
จากชุมชนเชนกัน 
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1.3 ปจจัยสําคัญของการมีสวนรวมในฐานะผูรับสารก็คือ  ชองทางขาวสาร (channel) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางชวงเวลาท่ีเปนชวงระยะเวลาสําคัญของชุมชนจะตองมี
การสํารวจวามีชองทางอะไรบางท่ีประชาชนในบริเวณดังกลาว  จะไดรับ-สง
ขาวสารอยางทั่วถึง  ในกรณีเชนนี้มาตรการการเพ่ิมชองทางการส่ือสาร (addition of 
channel) เปนส่ิงท่ีจําเปน 

 
2. การมีสวนรวมในฐานะผูสง/ผูผลิต/ผูรวมผลิต/ผูรวมแสดง 

 

 เปนข้ันตอนของการมีสวนรวมในระดับท่ีสูงข้ึนมา  และจําเปนตองสรางเง่ือนไขใหม ๆ 
เพิ่มเติม  หรือตองการมีการปฏิรูปเปล่ียนแปลงโครงสรางเกา ๆ ท่ีมีอยู  การเขามามีสวนรวมใน
ฐานะผูผลิต หรือผูรวมผลิตนั้น  แบงออกไดเปนหลายข้ันตอนตามแนวคิดของการผลิตส่ือ 

2.1 ข้ันกอนการผลิต (Pre-production) ไดแก  ข้ันตอนการเตรียมการผลิตส่ือกิจกรรมใน
ข้ันตอนนี้จะประกอบดวย  การเลือกประเด็นหวัขอ  การเลือกแงมุมท่ีจะนําเสนอ  
การรวบรวมขอเท็จจริงท่ีจะนํามาใชเปนวัตถุดิบ การเขียนบทแบบตาง ๆ การ
คัดเลือกฉาก และตัวแสดง ฯลฯ 

2.2 ข้ันการผลิต (Production stage) ไดแก  ข้ันตอนของการลงมือผลิต เชน การเขา
หองจัดรายการในกรณีของวิทย ุ  การลงมือถายทําในกรณีของวีดีโอ  โทรทัศน 
ภาพยนตร ฯลฯ 

2.3 ข้ันหลังการผลิต (Post-production stage) ไดแก ข้ันตอนหลังการถายทําเสร็จแลว  ก็
ตองมีการตัดตอ  การอัดเสียงประกอบ การเพิ่มเติมดานเทคนิคตาง ๆ 

 ชุมชนอาจจะเขามามีสวนรวมในการผลิตข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง  ซ่ึงแตละข้ันตอน
จะตองมีการสรางเง่ือนไขใหม ๆ อยางไรก็ตามจะเปนการดียิ่งท่ีจะเปดโอกาสใหชาวบานไดเขามามี
สวนรวมใหมากท่ีสุดในลักษณะการรวมคิด 

 
3. การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย 

 
 การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผน และกําหนดนโยบายนั้น  ถือวาเปนรูปแบบสูงสุดของ
การมีสวนรวม  และจะสังเกตเห็นวา  ยิ่งระดับของการมีสวนรวมสูงข้ึนมากเทาใด สัดสวนของชุมชน
ท่ีจะเขามามีสวนรวมไดกจ็ะเล็กลง  กลาวคือ  ในระดับของผูรับสารคนในชุมชนทุกคนสามารถมี
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สวนรวมได  แตเม่ือมาถึงข้ันการผลิตก็อาจจะมีบางกลุมในชุมชนเทานั้นท่ีจะเขามามีสวนรวม
จนกระท่ังถึงข้ันตอนสุดทาย คือ ระดับการวางแผนและนโยบายน้ี  ก็คงมีตัวแทนบางคนเทานั้นจาก
ชุมชนท่ีจะเขามาดําเนินกิจกรรมในระดับนี้ 

 
 การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผน และกําหนดนโยบายการใชส่ือของชุมชนนั้น  หมายถึง  
การวางแผนและนโยบายดาํเนินการใชส่ือท่ีรวมเอาชุมชนเขามาอยูในโครงสรางการส่ือสารของชุมชน  
กลาวในระดับกวางอาจหมายถึง การวางแผน  และกําหนดนโยบายของการส่ือสารทุกประเภทท่ีมีอยู
ในชุมชน  ไมวาจะเปนส่ือประเภทใด เชน ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือประเพณี  รวมทั้งส่ือบุคคล  
การวางแผนนัน้จะเปนการสรางความเช่ือมโยงระหวางส่ือแตละประเภทเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการใช  สวนระดับแคบลงมาอาจจะหมายถึง  การมีสวนรวมในการกําหนดแผน และ
นโยบายของส่ือบางประเภทที่จะเขามาในชุมชน  กลาวคือ เปนการรับผิดชอบรวมกัน  ชุมชนเองก็
ตองรับผิดชอบการดําเนินงานของส่ือ  ซ่ึงรวมท้ังดานงบประมาณ อุปกรณ บุคลากร ฯลฯ  สวนส่ือ
นั้นก็ตองตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 นอกจากแนวคิด ท่ีกลาวถึงในตอนตนแลว ยังมีงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจและนาจะเปน
ประโยชนตอการวิจัยคร้ังนี้ ดังนี้ 

 
 สุรินทร  แปลงประสพโชค  (2533-2534) ศึกษาเร่ือง การทดลองจัดทํารายการวิทยุชุมชน
สําหรับชุมชนชนบทในเขตชานเมืองจังหวัดจนัทบุรี  โดยท่ีใชหลักการวิทยุชุมชน คือ “การเปนส่ือ
แบบประชาธิปไตย (Democratic media) และการส่ือสารแบบมีสวนรวม (Participatory 
communication) คือใหประชาชนเขาถึงส่ือไดงาย (accessibility) ใหประชาชนชวยกนัคิด วางแผน 
กําหนดเนื้อหาการผลิตรายการรวมกัน (participation) และใหประชาชนเปนเจาของหรือมีอํานาจการ
ตัดสินใจในการบริหารรายการดวยตนเอง (self-management)  ซ่ึงมีแนวคิดวิธีการวจิัยและ
ผลการวิจัยดังตอไปนี ้

 
 วิทยกุระจายเสียงชุมชน เปนการจดัการกระจายเสียงของวทิยุทองถ่ินท่ีมีกลุมเปาหมาย
แคบและตอบสนองความตองการที่แทจริงของผูฟง การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความเปนไปได 
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และรูปแบบการจัดวิทยุกระจายเสียงชุมชนสําหรับชุมชนชนบทในเขตชานเมืองจังหวัดจันทบุรี  
ผลของวิทยุกระจายเสียงชุมชนตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับส่ือ  และความพงึพอใจในการ
รับสารของผูฟงเปาเหมาย  รวมท้ังศึกษาแนวทางการใชวิทยกุระจายเสียงชุมชนในลักษณะส่ือเพ่ือ
การพัฒนา 

 
 วิธีการวิจัยใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง  โดยทดลองจัดรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
สําหรับผูฟงในพ้ืนท่ีรัศมี 6-10 กิโลเมตร  โดยรอบสถานีทดลอง  คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี  ระบบเอฟเอ็ม  ใชช่ือรายการวา “รายการสรางสรรคจันทบุรี” มีการ
บริหารและดําเนินการโดยคณะกรรมการซ่ึงเปนผูนําชุมชนในพื้นท่ี  ทดลองออกอากาศทุกวัน ๆ ละ 
1 ช่ัวโมง เปนเวลา 2 เดือน 

 
 ผลการวิจัยไดจากการทดลอง การสังเกต และการทดสอบกลุมตัวอยางกอนและหลัง
การทดลอง  โดยกลุมตัวอยางมีจํานวน 196 ราย  สุมจากหมูบาน 4 ทิศทางรอบสถานี  ปรากฏวา  
คณะกรรมการท่ีแตงต้ังข้ึนสามารถปฏิบัติหนาท่ีบริหารวิทยกุระจายเสียงชุมชน และเปนส่ือกลาง
สะทอนปญหาและความตองการของชุมชนใหกับรายการไดเปนอยางด ี  โดยกรรมการและเลขานุการ
จะมีบทบาทสําหรับในการประสานระหวางคณะกรรมการสถานี และชุมชน  หลังการทดลองผูฟง
นิยมฟงรายการจากสถานีทดลองมากข้ึน  เม่ือเปรียบเทียบกับรายการเดิม  พบวาผูฟงจะนยิมและพึง
พอใจรายการวทิยกุระจายเสียงชุมชนมากกวารายการเดิม  นอกจากน้ันวทิยกุระจายเสียงชุมชนที่จดัข้ึน
ยังสามารถใชเปนรูปแบบของการจัดส่ือเพ่ือการพัฒนาได 

 
 จิระวรรณ  ตนักุรานันท (2542)  ศึกษาการมีสวนรวมและบทบาทผูนําชุมชนชาวไทย
ภูเขาในการจัดการวิทยุชุมชนจังหวัดแมฮองสอน  โดยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร  
สัมภาษณเจาะลึก  และเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม 

 
 ผลการศึกษาพบวา  ผูนําชุมชน มีความสนใจเขารวมการจัดทําวิทยุชุมชนแมนจะไมเขาใจ
รายละเอียดของการดําเนินการท่ีชัดเจน  โดยมีแนวคิดจะเขารวมทุกข้ันตอน 

 
 อรวรรณ  ปลันธนโอวาท (2544)  ศึกษาการส่ือสาร การมีสวนรวม และความพึงพอใจของ
ประชาชนในวิทยุชุมชน  จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดระยอง  โดยวิจัยจากเอกสารและการวิจัย
เชิงสํารวจโดยการสัมภาษณเจาะลึกและการสัมภาษณกลุม  การวิจัยไดเก็บขอมูลภาคสนามเปน 2 

DPU



 64 

ระยะ  ในท้ัง 2 จังหวดั  ผลการศึกษาพบวาการส่ือสาร  การมีสวนรวม และความพึงพอใจของ
ประชาชนตอวิทยุชุมชนยังสามารถพัฒนาไปไดอีกมาก  การส่ือสารของประชาชนจากระดับลางสูบน  
คือ  ผูบริหารประเทศยังติดขัดดวยกฎหมายและแผนแมบทท่ีสนับสนุนและรองรับการมีสวนรวม
ของประชาชน  ยังไมเปนไปตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญมาตรา 39,40,41  และความพึงพอใจของ
ประชาชนตอวิทยุชุมชนยังไมอยูในระดับท่ีจะประเมินไดวาเปนความสําเร็จแทจริง  ชาวบานท่ีวิทยุ
ชุมชนมุงไปใหถึงยังไมรับฟงวิทยุชุมชน  การพัฒนาวิทยุชุมชนตองเนนเนื้อหาของภูมิปญญา  
ตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ิน  ความสําคัญของเครือขาย  การเนนย้ําการเช่ือมโยงของการ
พึ่งตนเอง  การพึ่งพากันของสังคม  ชุมชนเขมแข็งของประชาสังคมซ่ึงเปนจุดหมายท่ีวิทยุชุมชนใน
แตละจังหวัดพยายามกาวไปใหถึงแมวาตองใชเวลาและความตั้งใจจริง 

 
 ศาลินา นิ่มตระกูล (2543) ศึกษาวิธีการดําเนินงานในการผลิตรายการ รูปแบบในการ
นําเสนอ และเนื้อหาของรายการวิทยุกระจายเสียงภาคภาษาชาวเขา 6 ภาษา ของสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.เชียงใหม รวมท้ังศึกษาถึงการมีสวนรวมของผูฟงชาวเขา และ
ความสอดคลองระหวางรูปแบบในการนําเสนอ และเนื้อหารายการ กับความตองการและการใช
ประโยชนของผูฟงชาวเขา โดยการศึกษาเอกสาร  และเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม 

 
 ผลการศึกษาพบวา ในระยะแรกท่ีเร่ิมทําการกระจายเสียงนั้น มีเนื้อหารายการที่เนนใน
เร่ืองของขาวสารจากทางราชการเปนสวนใหญ นอกเหนือจากนั้นจะเปนเนื้อหาท่ีเปนความรูโดยทาง
รายการจะไดรับบทความท่ีใชในการออกอากาศจากหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้เนื่องจากรัฐบาล
ตองการใชรายการเปนเคร่ืองมือในการดําเนินนโยบายแยงชิงกําลังคนจากฝายตรงขามหรือผูท่ีไม
หวังดีตอประเทศไทย แตนับต้ังแตป พ.ศ.2532 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน นโยบายในการดําเนินรายการได
เปล่ียนแปลงไปเปน มุงยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเขา  

  
 สวนการศึกษาการมีสวนรวมของผูฟงชาวเขานั้น พบวา สถานีฯ ยังไมไดเปดโอกาสให
ผูฟงชาวเขาเขามามีสวนรวมในรายการวิทยุภาคภาษาชาวเขาโดยตรง คือ ในรูปแบบของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน  แตไดเปดโอกาสใหผูฟงชาวเขาเขามามีสวนรวมโดยทางออมดวยการมีปฏิกิริยาตอบ
กลับมายังรายการ ทางจดหมาย โทรศัพท การมาเยี่ยมชมสถานี และการเขารวมกิจกรรมท่ีทางสถานี
จัดข้ึน นอกจากนั้น ยังไดเปดโอกาสใหผูประกาศชาวเขาท้ัง 6 ภาษา เขารวมประชุมกําหนดผังรายการ 
รูปแบบการนําเสนอ และเนื้อหาของรายการ โดยถือวาผูประกาศชาวเขาท้ัง 6 ภาษา เปนตัวแทนของผูฟง
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ชาวเขาในระดบัหนึง่  และทางสถานีฯ ยังมอบหมายใหผูประกาศชาวเขาเปนผูเขียนบทความและ
คัดเลือกเนื้อหาในการออกอากาศดวยตนเองเพื่อใหตรงกับความตองการของผูฟงชาวเขามากที่สุด 

  
 อังคณา พรมรักษา (2543) ศึกษาลักษณะการเขามามีสวนรวมใชส่ือวทิยกุระจายเสียง
ทองถ่ิน จ.กาฬสินธุ เพ่ือวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาในการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาคนและสังคม และ
เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอศักยภาพของสถานีวิทยุกระจายเสียงทองถ่ิน จ.กาฬสินธุ ในการส่ือสาร
เพ่ือการพัฒนาคนและสังคม โดยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
 ผลการศึกษาพบวา  รูปแบบของการใชสถานีวิทยกุระจายเสียงทองถ่ิน จ.กาฬสินธุ ท้ัง 3 สถานี 
มีการกระจายขอมูลขาวสารระหวางแหลงผูทําการส่ือสารจากสวนกลางและผูทําการส่ือสาร
ระดบัทองถ่ินในอัตราสวนท่ีใกลเคียงกนั  รูปแบบของรายการประเภทรายการขาวประจําวนั รายการ
สาระความรู รายการเพลงและโฆษณา โดยรวมของท้ัง 3 สถานีเปนเนื้อหาท่ีมุงกลุมผูฟงระดับประเทศ 
สําหรับรูปแบบและเนื้อหารายการที่เกี่ยวของกับผูฟงในระดับทองถ่ินไดแก ขาวบริการประชาชน 
การเผยแพรและประชาสัมพนัธองคกรเปนสวนใหญ  สําหรับการแสดงออกซ่ึงศักยภาพของการ
เปนสถานีวิทยทุองถ่ินในแงหลักการทั้ง 3 สถานี ไดกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหง
กฎหมายไวอยางชัดเจน แตในแงปฏิบัติลักษณะโครงสรางและวัฒนธรรมในการทํางานของแตละ
องคกรยังไมพรอมท่ีจะกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปสูสวนทองถ่ินอยางแทจริง 

 
 นาฏยา เสวกแกว (2541) ศึกษาบทบาทของวิทยุทองถ่ินในจังหวัดชลบรีุตอการอนุรักษ
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยศึกษาขอมูลจากการวิเคราะหเนื้อหารายการที่ผลิตและ
ออกอากาศโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.ชลบุรี และรายการซันไชน เรดิโอ 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย เมืองพัทยา และการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกผูรับสาร และผูท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตรายการวิทย ุ

 
 ผลการศกึษาพบวา  บทบาทวิทยุทองถ่ินในฐานะส่ือมวลชน สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ 
คือ บทบาทหนาท่ีในระดับพื้นฐาน เปนบทบาท่ีใชทรัพยากรในการดําเนินไมมาก และปจจุบัน
ส่ือมวลชน มีการกระทําอยูพอสมควร ไดแก บทบาทในการใหขาวสาร การใหความรู การสรางจิตสํานึก 
และการใหแนวทางปฏิบัติ การใหความรวมมือ อีกระดับหนึ่งคือ บทบาทหนาท่ีท่ีสูงข้ึนเปนบทบาท
ท่ีตองใชทรัพยากรในการดําเนินการมากกวาบทบาทพ้ืนฐาน  ซ่ึงเปนบทบาทท่ีส่ือมวลชนโดยเฉพาะ
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อยางยิ่ง วิทยุกระจายเสียงยังไมคอยกระทํา ไดแก การเฝาระวัง การใหสถานภาพ การเสนอแนวคิด
ในการแกปญหา การเปนแกนนําในการปฏิบัติ และการเปนเวทีใหประชาชนแสดงความคิดยอนกลับ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
 ระเบียบวิธีในการวิจยัเร่ือง “การบริหารสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี” ผูวิจัย
กําหนดใชการวิจยัเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE APPROACH) และเพือ่ใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวจิัย  ดังตอไปนี ้
 
ประชากรในการศึกษาวิจัย  ไดแก 
 

1. กลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชนกาญจนบุรี  โดยผูวจิัยมุงศึกษาเกีย่วกับความเปนมาของ
การจัดต้ังสถานี วิธีการหรือแนวทางท่ีใชในการบริหารจดัการ  การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการ  ข้ันตอนในการผลิตรายการ  กลยุทธท่ีใชในการสรางเครือขาย
ทางการส่ือสาร  ตลอดจนการวางแผนงานในอนาคต   

2. กลุมอาสาสมัครท่ีเขามาจัดรายการในสถานีวิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรี  โดยผูวจิัยมุง
ศึกษาเกีย่วกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ   

3. ชาวบานในพื้นท่ี อ.เมือง กาญจนบุรี โดยผูวิจัยมุงศึกษาเกีย่วกับบทบาทของชาวบานท่ีมี
ตอการบริหารจัดการ 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
  
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจยัไดใชวิธีการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยการ
สังเกตแบบมีสวนรวม (PARTICIPATION OBSERVATION) และการสัมภาษณเชิงลึก (IN-DEPT 
INTERVIEW) 

 
 เพื่อใหการวิจยัคร้ังนี้มีความละเอยีดอยางแทจริง ผูวิจยัจึงไดกาํหนดขอมูลเพื่อการศกึษา
ดังนี ้
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1. ขอมูลปฐมภูมิ (PRIMARY DATA) 

 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ  ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณเชิงลึก 
(INDEPT INTERVIEW) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (PARTICIPATION OBSERVATION) 

- การสัมภาษณเชิงลึก (IN-DEPT INTERVIEW) โดยผูวิจัยจะทําการเลือกผูให
สัมภาษณแบบเจาะจง โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจยัคร้ังนี ้ ใชวธีิการเลือก
ตัวอยางแบบ CRITERION SAMPLING เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบมี
เกณฑท่ีผูวิจัยกําหนดข้ึนเอง (สุภางค จันทวานิช,2542) และใชวิธีการสัมภาษณ 
และเก็บขอมูลการสัมภาษณดวยการบันทึกเทป และถอดเทปทุกคําพดู 

 
1. กลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชนกาญจนบุรีท่ีผูวิจัยเลือกสัมภาษณ ประกอบดวย 

1.1 นายบุญสง  จนัทรสองรัศมี  ประธานกลุม 
1.2 นายบัญญัต ิ จันทรนาม  กรรมการ 
1.3 นางทิวาพร  ศรีวรกุล  กรรมการ 
1.4 นายสมัย  คลายวิมุตต  กรรมการ 
1.5 นายประสิทธ์ิ  แสงทองดี  กรรมการ 
 

2. กลุมอาสาสมัครท่ีเขามาจัดรายการในสถานีวิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรี 
ประกอบดวย 
2.1 นางพยุงศรี  นวาวัฒน 
2.2 นายกําพล  รุงรัตนธวัชชัย 
2.3 นายสุริยะ  ดอกเรียง 
2.4 นายบุญลือ  ทรัพยอนันต 
2.5 จาสิบเอกอาทิตย  ทองตรี 
2.6 นายเพ็ญ  ภูโต 
2.7 นางปภาว ี ออสถิตย 
 

3. ชาวบานในพืน้ท่ี อ.เมือง กาญจนบุรี  ท่ีรับฟงรายการของสถาน ีจํานวน 11 คน 
ท่ีรับฟงรายการของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 
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-  สังเกตแบบมีสวนรวม (PARTICIPATION OBSERVATION) โดยผูวิจยัไดเขาไปคลุก
คลีและรวมกจิกรรม และการทํางานของสถานีวิทยุชุมชน เพื่อสังเกตการดําเนินงาน
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวทิยุชุมชนกาญจนบุรี เพื่อรวบรวมเปนขอมูลเพื่อการ
ศึกษาวจิัยคร้ังนี้  โดยมีประเด็นท่ีตองการศกึษา ไดแก แนวทาง รูปแบบ และวิธีการ
บริหารจัดการดวยตนเองของประชาชนในการดําเนนิงานวทิยุชุมชน การสราง
เครือขายทางการส่ือสารของวิทยุชุมชน เพื่อพัฒนาใหวิทยุชุมชนมีความยั่งยืน และ
วิธีท่ีนํามาใชเพื่อใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในวทิยุชุมชน 

 
2. ขอมูลทุติยภูมิ (SECONDARY DATA) 

 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิท่ีไดมาจากเอกสารตาง  ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการวิทยุชุมชน 
ไดแก เอกสารโครงการนํารองวิทยุชุมชนของกรมประชาสัมพันธ 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาท่ีใชในการเก็บขอมูลไวในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2546 – 
มีนาคม 2547 เปนระยะเวลา 4 เดือน สาเหตุท่ีเลือกเก็บขอมูลในชวงนีเ้นื่องมาจากวา สถานีวิทยุเสียง
ชุมชนกาญจนบุรีไดดําเนนิการกอตัง้สถานมีาครบ 2 ป ในวนัท่ี 19 ธันวาคม 2546  ทางสถานฯี จึงได
จัดใหมีการประชุมใหญและประชุมยอย   ในชวงเวลาดงักลาวหลายครั้งเพื่อวางแผนการดําเนนิงาน
ของทางสถานีฯ  การเก็บขอมูลในชวงเวลาดังกลาวจะทําใหไดขอมูลที่ละเอียดครบถวนสมบูรณ ซ่ึง
จะเปนประโยชนตอการวจิัย 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 
 ใชการอัดเทปการสัมภาษณ การจดบันทึก การถายภาพ การถายวีดโีอ และการใชแนว
คําถามประกอบการสัมภาษณเพื่อชวยในการเก็บขอมูล 

- การอัดเทปการสัมภาษณ  เพื่อชวยใหรายละเอียดท่ีไดจากการสัมภาษณมีความ
ถูกตองชัดเจนยิ่งข้ึน 

- การจดบันทึก  สําหรับบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสังเกต และบันทึกเนื้อหาจากการ
สัมภาษณอยางละเอียด 

- การถายภาพ  เพื่อนํามาใชเปนภาพประกอบในวิทยานพินธ 
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- การถายวีดีโอ  เนนบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใชเปนสวนประกอบในการ
วิเคราะหขอมูลและสรุปอภิปราย 

- แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ  ใชประกอบการสัมภาษณ  พูดคุย  อยางไมเปน
ทางการ ซ่ึงประกอบดวย แนวคําถามกลุมส่ือภาคประชาชนกาญจนบุรี เกี่ยวกับ
แนวทางทีใ่ชในการบริหารจดัการ  ข้ันตอนในการผลิตรายการ  กลยทุธท่ีใชในการ
สรางเครือขายทางการส่ือสาร  ตลอดจนการวางแผนงานในอนาคต   

 
 ในสวนของกลุมอาสาสมัครท่ีเขามามีสวนรวมในสถานีวทิยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี จะมี
แนวคําถามเกีย่วกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานี  รายการท่ีจัดสามารถตอบสนองความ
ตองการของชุมชนหรือไมอยางไร  และในอนาคตจะเขามามีสวนรวมในการอยางเต็มท่ีหรือไม 

 
 ชาวบานในพืน้ท่ี อ.เมือง กาญจนบุรี โดยมีแนวคําถามเกี่ยวกับบทบาทของชาวบานท่ีมี
ตอการบริหารจัดการ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวเิคราะหขอมูล ผูวิจยัไดปฏิบัติตามขั้นตอนดงัตอไปนี ้

1. อานและศึกษาขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากบันทึกท่ีไดจากการสังเกต การสัมภาษณ ภาพ 

 จากวดีีโอ เพือ่ใหไดขอมูลในการนํามาวเิคราะห 

2.  จากน้ันนาํขอมูลมาวิเคราะห โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1  ความเปนมาและลักษณะการบริหารจัดการของสถานีวิทยุเสียงชุมชน 

   กาญจนบุรี 

ตอนท่ี 2  เครือขายของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 

ตอนท่ี 3  กลยทุธท่ีนํามาใชเพื่อใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในสถานีวิทยเุสียง 

  ชุมชนกาญจนบุรี 
 
การนาํเสนอขอมูล 
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 เม่ือวิเคราะหขอมูลแลว ผูวิจยัเลือกใชการนําเสนอขอมูล โดยการตอบคําถามนําวิจัยโดย
บูรณาการระเบียบวิธีวิจยัท้ัง 2 วิธี คือ การศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก แลว
เขียนพรรณนาส่ิงตาง ๆ ท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลแยกออกเปนขอ ๆ ตามข้ันตอน 

 

 

 DPU



บทที่ 4 
ผลการดําเนินการวิจัย 

 
 การนําเสนอผลการวิจัยในบทน้ีจะแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 
 ตอนท่ี 1  ความเปนมาและลักษณะการบริหารจัดการของสถานีวิทยุเสียงชุมชน 

 กาญจนบุรี 

 ตอนท่ี 2  เครือขายของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 

 ตอนท่ี 3  กลยทุธท่ีนํามาใชเพื่อใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในสถานีวิทยุเสียงชุมชน 

 กาญจนบุรี 

 
ตอนท่ี 1  ความเปนมาและลักษณะการบริหารจัดการของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 

 
 สถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี เปนวิทยุชุมชนท่ีจัดตั้งข้ึนโดยกลุมปฏิรูปส่ือภาค
ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี  ดังนั้น หากจะศึกษาถึงความเปนมาของสถานี ฯ และลักษณะการบริหาร
จัดการ จึงตองศึกษาถึงความเปนมาของกลุมปฏิรูปส่ือฯ กอนวามีความเปนมาอยางไร และเพราะเหตุ
ใดจึงไดจดัต้ังสถานีวทิยเุสียงชุมชนข้ึน ผูวิจยัจึงไดทําการศกึษาขอมูลทั้งจากเอกสาร และจากการ
สัมภาษณ ซ่ึงสามารถประมวลขอมูลไดดังนี้ 
 
กลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี 
  
 จังหวัดกาญจนบุรี อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 128 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 
19,483 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศสวนใหญเปนปา โดยเฉพาะชายแดนท่ีติดพมายงัมีสภาพเปนปา
ดงดิบ การปกครองไดมีการแบงเขตการปกครองออกเปน 10 อําเภอ คือ อําเภอเมือง บอพลอย เลา
ขวัญ พนมทวน ไทรโยค สังขละบุรี ศรีสวัสดิ ์ทามะกา ทามวง ทองผาภูมิ และ 3 กิง่อําเภอ คือ กิ่ง
อําเภอดานมะขามเต้ีย หนองปรือ และหวยกระเจา  
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 กลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชนจังหวดักาญจนบุรี กอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 
พ.ศ.2544 โดยการรวมตัวกนัของคนในพ้ืนท่ี จ.กาญจนบุรี หลายสาขาอาชพี และจากเครือขายงาน
พัฒนาท่ีอยูในจังหวดั  ประกอบดวย 
 

 1. เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกและพลังงานยั่งยนื ซ่ึงมีพื้นท่ีปฏิบัติงานอยูในเขต อ.
ทามะกา อ.ทามวง 

 2. เครือขายงานพัฒนาและอนุรักษลุมน้ําแมกลอง  ซ่ึงมีพื้นท่ีปฏิบัติงานอยูในเขต อ.เมือง  
อ.ทามะกา และ อ.ทามวง 

  3. เครือขายงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก 

3.1 กลุมอนุรักษกาญจน  เปนกลุมสนับสนุนการทํางานภาคประชาชนและตรวจสอบ
การทํางานของภาครัฐในพื้นท่ี จ.กาญจนบุรี 

3.2 เครือขายปาตนน้ํา  เปนการทํางานกับชาวกะเหร่ียง  มีพื้นท่ีปฏิบัติงานอยูใน
เขตพ้ืนท่ีปาตนน้ํา คือ อ.สังขละบุรี อ.ไทรโยค อ.ศรีสวัสดิ์ และ อ.ทองผาภูมิ 

3.3 เครือขายปาชุมชน มีพื้นท่ีปฏิบัติงานในเขต อ.พนมทวน อ.หนองปรือ 
อ.ศรีสวัสดิ์ และ อ.สังขละบุรี 

 4. เครือขายงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูทองถ่ิน โดยสํานักวจิัย ฯ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 

 5.  เครือขายพระสงฆ 

 6.  เครือขายเยาวชน 

 7.  เครือขายสุขภาพ 
 
รวมท้ังตัวแทนจากกลุมสาขาอาชีพตาง ๆ ไดแก 
  
 1.  กลุมสมาชิกขับรถจักรยานยนตรับจาง 

 2.  กลุมผูประกอบอาชีพคาขาย แผงลอย 

 3.  กลุมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ 

 4.  กลุมหมอยาพื้นบานและสมุนไพร 
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 5.  กลุมออมทรัพยหมูบานตาง ๆ 

 6.  กลุมผูนําชุมชนเมืองในเขตเทศบาล 

7. กลุมเกษตรกรรายยอยตาง ๆ 
 

 ท้ังหมดมีความเห็นวา ปจจุบันภาคประชาชนไมมีส่ือเปนของตนเอง ไมสามารถ
ประชาสัมพันธการทํางานของตนเองใหกับคนอ่ืนรับรู ซ่ึงงานท่ีทําอยูเปนงานการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน เครือขายงานตาง ๆ และประชาชนท่ีประกอบอาชีพอิสระดังกลาวขางตน 
จึงรวมตัวกันระดมความคิดเร่ือง การส่ือสารภาคประชาชน ซ่ึงเปนท่ีรูกันวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
มาตรา 40 ไดระบุเอาไววา 
  
 “คล่ืนความถ่ีท่ีใชในการสงวิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปน
ทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชนสาธารณะ” 
 
วัตถุประสงคหลักของกลุม 
 

1. เพื่อสงเสริมสนับสนนุใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการใชส่ือ รับส่ืออยางเทาเทียม
กันตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญมาตรา 40 

2. เพื่อรณรงคใหความรูกับประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือใหเกิดความตระหนัก และเห็น
ความสําคัญในเร่ืองสิทธิการใชส่ือ 

3. เพื่อเตรียมความพรอมชุมชนในเร่ืองการส่ือสาร การบริหาร การจัดการสถานีวิทยุชุมชน 
 
แนวทางการดาํเนินงาน 
 

1. มุงสงเสริมสิทธิเสรีภาพในระบบประชาธิปไตย และโอกาสการมีสวนรวมของ
ชุมชน 

2. มุงสงเสริมคุณคาของรายการเพ่ือใหเกิดคุณภาพชีวติท่ีดีของสังคม 

3. มุงสงเสริมผูมีความคิดสรางสรรค เสียสละ อิสระ ปราศจากการครอบงํา แทรกแซง
จากฝายใด ๆ 
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4. มุงสงเสริมดวยหลัก คุณธรรม จริยธรรมอันสูงสง 
การดําเนินงานของกลุม 
  
 ภายหลังจากไดมีการรวมตัวกันภายใตช่ือกลุมวา “กลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชน จ.
กาญจนบุรี” กิจกรรมแรกที่ปฏิบัติคือ การจัดประชุมใหความรูกับประชาชน ในอําเภอตาง ๆ ทุก 
ๆ อําเภอ รวม 13 อําเภอ เกี่ยวกับเร่ือง 
 

- การเตรียมความพรอมภาคประชาชน ในการเปนเจาของคล่ืนความถ่ีสถานีวทิยแุละ
โทรทัศน  

- เร่ืองสิทธิของประชาชนในการใชเคร่ืองมือในการส่ือสารตามรัฐธรรมนญู   

- เร่ืองการเตรียมความพรอมในการส่ือสาร จัดการและบริหารสถานีวทิยุชุมชน   

- การแสวงหาแกนนําในระดบัอําเภอเพื่อรวมเรียนรู ผลักดันเร่ืองการปฏิรูปส่ือใหเปน
ประโยชนตอประชาชนตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญ  

 
การกอตั้งสถานีวิทยุชุมชน 

 
 หลังจากท่ีไดมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหความรูแกประชาชนจนเกิดความเขาใจแลว  ก็
ไดมีการจดัต้ังสถานีวิทยุชุมชนนํารองข้ึนท่ีรานไฟนอารต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  โดยใชเงินลงทุนท่ี
ไดรับมาจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม หรือ ZIF ซ่ึงเปนกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนภายใตโครงการ
ลงทุนเพื่อสังคม  ซ่ึงเกิดข้ึนจากวิกฤตการณในภาคการเงิน  ท่ีนําไปสูวิกฤติการณทางเศรษฐกจิ  
อันมีผลกระทบตอสังคมอยางกวางขวาง   
 
 กองทนุเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund – SIF) หรือ กลส. เปนกองทุน
สนับสนุนเงินใหเปลาแกโครงการที่ตอบสนองความตองการชุมชนและเพ่ือชุมชน  โดยองคกร
ทองถ่ินริเร่ิมเสนอโครงการตอ SIF  และโครงการท่ีไดรับความชวยเหลือ ตองเปนโครงการท่ีชุมชน
รวมกันกําหนด  แกปญหาในชุมชน  เสริมสมรรถนะของทองถ่ิน  โดยในระยะยาว  จะสนับสนุน
ทองถ่ินท่ีพรอมใหมี “ประชาคมจังหวดั” ท่ีประกอบดวยบุคคลทุกฝาย  ท้ังนักธุรกจิ  นักวิชาการ  
ขาราชการ  นักการเมือง  สนับสนุนและใหคําแนะนําโครงการ  เกิดเปนเครือขายของชุมชนข้ึน  
โดยมูลคาของแตละโครงการประมาณ 450,000 – 11,250,000 บาท  ซ่ึงสถานีวิทยุเสียงชุมชน
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กาญจนบุรี  ไดเสนอโครงการและไดรับความชวยเหลือจากกองทุนนี้ในการจดัต้ังสถานีวทิยุชุมชน 
เปนเงินจํานวนประมาณ 7 แสนบาท เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2544 ใชช่ือวาสถานีวิทยุเสียงชุมชน
กาญจนบุรี  ใชคล่ืนความถ่ีระบบ F.M.100.75 MHZ. ออกอากาศต้ังแตเวลา 08.00-20.00 น. เพื่อเปน
ศูนยสาธิตและเรียนรู  รวมท้ังฝกหัดการจัดรายการสถานีวิทยุชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดรวมอบรม
ในพื้นท่ีดวยการทดลองปฏิบัติจริง และรูสึกวาเร่ืองสถานวีิทยุชุมชนไมใชเร่ืองไกลตัว  และสามารถ
กระทําไดดวยตนเอง  

 
 โดยสถานีมีลักษณะเปดใหกลุมผูสนใจเขามาจัดรายการไดตลอด  และมีกรรมการกลุม
ปฏิรูปส่ือฯ คอยจัดสรรเวลาใหกับบุคคลท่ีเขามาจัดรายการวาจะอยูในชวงเวลาใด  นอกจากนั้น  ยัง
ไดมีการเตรียมการจัดต้ังสถานีนํารองในพืน้ท่ี จ.กาญจนบุรี เพิ่มข้ึนอีก 3 แหง  โดยมีวตัถุประสงคเพื่อ
การฝกฝน แลกเปล่ียนการเรียนรูภายในชุมชน และระหวางชุมชน เปนการเช่ือมตอระหวางภาค
ประชาชนไปสูภาคีอ่ืน ๆ อันจะนํามาซ่ึงความเขมแข็งของชุมชน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 

 
 ตอมาเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2545 กรมประชาสัมพันธไดมีหนังสือถึงกลุมผูเรียนรูใน
กระบวนการเรียนรูเร่ืองวิทยุชุมชนของประชาชน จ.กาญจนบุรี ใหระงับการดําเนินบริการสง
วิทยุกระจายเสียงโดยระบุวาเปนการดําเนินการที่ไมถูกตองตามมาตรา 5 ใน พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 แกไขเพิ่มเติม 2530 ระบุโทษคือ จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน   1 
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับเปนรายวัน วันละสองพัน จนกวาจะดําเนินการใหถูกตอง คือ
การไดรับใบอนุญาตดําเนินการจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 

 
 กลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชน จ.กาญจนบุรี จึงไดทําหนังสือช้ีแจงกลับไปยังกรม
ประชาสัมพันธ เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2545 เพื่อใหกรมประชาสัมพันธยกเลิกคําส่ังระงับการสง
กระจายเสียง โดยไดระบุวา การจัดต้ังดังกลาวเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของกลุมตัวแทนชุมชน
แตไมไดรับการช้ีแจงกลับมา   

 
 จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2545 ไดมีการจัดสัมมนาระดับประเทศ เร่ือง การสราง
และพัฒนาวิทยุชุมชน  โดยมีกลุมตัวแทนองคกรภาคประชาชนจากทั่วประเทศ เขารวมสัมมนา 
จํานวน 130 คน  ไดรวมกันลงนามในหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และนํา
หนังสือไปยื่นท่ีทําเนียบรัฐบาล ซ่ึงในหนังสือไดระบุถึงการตระหนักในสิทธิและหนาท่ีท่ีจะตอง

DPU



 77 

ดําเนินการจัดต้ังสถานีวิทยชุุมชนภายใตกรอบกฎหมายในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และหลักการ
วิทยุชุมชนเพือ่ประโยชนชุมชนตามท่ีมีแนวทางปฏิบัตใินนานาประเทศ และเรียกรองให
นายกรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกีย่วของใหการสนับสนนุชุมชนท่ีเขารวมกระบวนการเรียนรูอยาง
เปนระบบ ไดดําเนินการเรียนรูในข้ันการทดลองออกอากาศ แตก็ไมไดรับการช้ีแจงกลับมา 

 
 หลังจากนั้น เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2545 คณะกรรมาธิการมีสวนรวมของประชาชนวุฒิสภา 
ไดให ดร.เอ้ือจิต วิโรจนไตรรัตน ในฐานะรองประธานคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปส่ือ 
(คปส.)  นายบุญสง จันทรสองรัศมี ตัวแทนวิทยุชุมชนกาญจนบุรี และนางสาวจันทรพนา สิทธิพันธ 
ตัวแทนวิทยุชุมชนเพื่อนอินทรบุรี จ.สิงหบุรี ซ่ึงไดรวมทําหนังสือรองเรียน เขาช้ีแจงตอ
คณะกรรมาธิการในฐานะผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของกรมประชาสัมพันธ 

 
 สัปดาหตอมาคณะกรรมาธิการมีสวนรวมของประชาชนวุฒิสภา ไดขอใหผูแทน
จากกรมประชาสัมพันธมาช้ีแจงและใหขอมูล ผลโดยสรุปคือ กรรมาธิการฯไดขอใหกรมประชาสัมพันธ
จัดกจิกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเหน็เพือ่รับรูกระบวนการเรียนรู และความตองการของประชาชน 
และเพื่อหาทางออกรวมกันโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและเจตนารมณรัฐธรรมนูญเปนสําคัญ 
แตก็ยังไมมีการดําเนินการใด ๆ จากกรมประชาสัมพันธ 

 
 เดือนเมษายน 2545  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รับทราบเร่ืองการ
ดําเนินการของหนวยงานรัฐตอกระบวนการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใชสิทธิในส่ือองภาค
ประชาชน จึงนําเร่ืองเขาสูกลไกการศึกษาและตรวจสอบตามอํานาจหนาท่ี 

 
 อยางไรก็ตาม ขณะท่ียังไมมีขอสรุปท่ีชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว ทางภาคประชาชนท่ี
รวมกระบวนการเรียนรูเพ่ือใชสิทธิในคล่ืนวิทยุท่ัวประเทศ ไดมีขอเสนอวา ควรจะมี พ.ร.บ.ส่ือ
ชุมชน เพ่ือใหเกิดการใชสิทธิในชองทางการส่ือสารสาธารณะเพื่อใหส่ือเปนเคร่ืองมือการส่ือสาร ท่ี
ไมใชเพ่ือรัฐ ไมใชเพ่ือธุรกิจท่ีตองการผลกําไร แตเพ่ือเปนเคร่ืองมือของชุมชนท่ีจะชวยใหชุมชน
บรรลุเปาหมายเพื่อชีวิตท่ีเปนสุขรวมกันเพื่อใหเปนสมดุลอํานาจในการส่ือสาร การสงสาร และการ
รับสาร ของภาคประชาชน ชุมชน ท่ีถวงดุลไดกับภาครัฐ ภาคเอกชน และเพื่อเพิ่มชองทางการรับสาร 
การสงสารท่ีหลากหลาย โดยใหอํานาจในการเลือกรับเปนของประชาชน 
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 สําหรับสถานการณขณะน้ี ทางสถานีฯ ก็ยังคงดําเนินการสงกระจายเสียงตอไปโดยอาศัย
ความเขมแข็งของกลุมปฏิรูปส่ือและประชาชนในพื้นท่ี โดยใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจบัุน หมวด 3 ท่ีวา
ดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในสาระสําคัญในมาตรา 26,27,28 และ 29 คือ 

 

- การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

- สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง โดยชัดแจงหรือโดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพัน จากรัฐสภาพ คณะรัฐมนตรี 
ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมายและการ
ตีความกฎหมายท้ังปวง 

- บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใชสิทธิทางศาล หรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 

- การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะกาลเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว และ
เทาท่ีจาํเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรภีาพนัน้
ไมได 

 
 โดยผูไดรับจดหมายแจงเตือน และแจงจับของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ และ/
หรือ   ผูวาราชการจังหวัด จะดําเนินการช้ีแจงกลับไปยังกรมประชาสัมพันธ และ/หรือผูวาราชการ
จังหวัด เม่ือระยะเวลาเปนไปตามเง่ือนไขของกฎหมายแลว จะทําเร่ืองเสนอเพื่อขอพึ่งอํานาจ และ
วินิจฉัยของศาลปกครอง   

 
 รวมท้ังกลุมผูท่ีอยูในกระบวนการเรียนรูตามยุทธศาสตรส่ือภาคตะวันตก และภาค
ตะวันออก ซ่ึงมีจุดปฏิบัติการเรียนรูรวมกันของชุมชนในระดับจังหวัด จํานวนประมาณ 30 จุด
ปฏิบัติการเรียนรู จะทําหนังสือขอรับการสนับสนุนดานองคความรูและการใหคําแนะนํา เพ่ือ
ดําเนินการทดลองเรียนรูออกอากาศ โดยหากภายใตกระบวนการเรียนรูอยางมีข้ันตอน มีระบบ และอยาง
เปดเผย กลับถูกตีความและไดรับแจงวาเปนผูฝาฝน กลุมผูรวมในกระบวนการเรียนรู จะขอพึ่งอํานาจ
ศาลปกครองตอไป 
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 โดยภาคประชาชนท่ีอยูในกระบวนการเรียนรูและการเตรียมความพรอมเพื่อใชสิทธิใน
คล่ืนวิทยุตามเจตนารมยรัฐธรรมนูญ ยังมีความหวังอีกวา จะมีกลไกและองคกรท่ีกฎหมายใหสิทธิ
ในการรองเรียนศาลรัฐธรรมนูญ จะไดชวยดูแลดําเนินการในสวนนั้นตอไป และขณะนี้ ไดมีองคกร
ในตางประเทศทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และองคกรพัฒนาเอกชน ท่ีมีประสบการณในการดําเนิน
กระบวนการเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิชุมชนในสถานีวิทยุชุมชนไดใหความสนใจ รวมแลกเปล่ียนเรียนรู 
และสนับสนุนดานองคความรูแกกลุมผูท่ีอยูในกระบวนการเรียนรู 

   
 กลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชน จ.กาญจนบุรี จึงยังคงดําเนินการจดัต้ังสถานีและทําการ
ออกอากาศตอไป โดยปจจุบันสถานีฯ ตั้งอยูท่ีไรจันทรสองรัศมี เลขท่ี 103 หมู 2 ต.ทามะขาม จ.กาญจนบุรี 
ใชคล่ืนความถ่ีระบบ F.M.100.75 MHz  ออกอากาศต้ังแตเวลา 06.30 – 19.00 น. รวมทั้ง ยังไดมีการ
เผยแพรรายการออกอากาศผานทางอินเตอรเน็ตเว็ปไซต www.thailandkids.com ดวย  
 
กําลังสงและพืน้ท่ีครอบคลุม 
  
 ใชกําลังสง 10 วัตต ตอมาไดเปล่ียนเปน 40 วัตต และ 80 วัตตในปจจุบัน ทําการเผยแพร
ในระบบ F.M ความถ่ี 100.75 MHz ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 80 กิโลเมตร  มีพื้นท่ีท่ีสามารถรับฟง
การสงกระจายเสียง ไดแก 
 

- พื้นท่ีในเขตเทศบาล อําเภอเมือง รวม 14 ชุมชน 

- พื้นท่ีตําบลทามะขาม อําเภอเมือง 

- พื้นท่ีตําบลทาลอ อําเภอเมือง 

- พื้นท่ีตําบลปากแพรก อําเภอเมือง 

- พื้นท่ีตําบลหนองบัว อําเภอเมือง 
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ภาพท่ี 13 เสาอากาศของสถานีวิทยุเสียงชมุชนกาญจนบุรี 

 
 

 
ภาพท่ี 14 อาคารสงของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 
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ภาพท่ี 15 หองสงของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี  

 
 
หลักและรูปแบบในการนําเสนอรายกายของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 
 
 การดําเนินรายการของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี มีหลักในการดําเนินรายการซึ่งเปน
หัวใจหลักของสถานี ฯ 2 ขอ คือ 
 

1. ตองพูดดี มีศีล 
2. ไมพูดโกหก หรือใหขอมูลท่ีเปนเท็จ 

 
 และมีลักษณะเนื้อหาของรายการท่ีนําเสนออยู 8 ประเดน็ คือ 
 

1. เร่ืองทํามาหากนิ  
2. เร่ืองศาสนา 
3. เร่ืองศิลปวัฒนธรรม 
4. เร่ืองการเมืองภาคประชาชน 
5. เร่ืองการเกษตร 
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6. เร่ืองกฎหมายชาวบาน/ครอบครัว 
7. เร่ืองปญหายาเสพติด 
8. เร่ืองส่ือภาคประชาชน 

รูปแบบการนาํเสนอของแผนผังรายการในระยะแรก 
 
08.00 – 09.00 น.  ขาวจากสถาน ี
09.00 – 10.00 น.  ใหผูสนใจเขามาจัดรายการ/เปดเพลง 
10.00 – 12.00 น.  รายการสมุนไพรใกลตัว 
12.00 – 13.00 น.  ใหผูสนใจเขามาจัดรายการ/(หรือรายการเพลง) 
13.00 – 14.00 น.  พระสงฆกับการพัฒนา 
14.00 – 16.00 น.  สนทนาประสาชาวบาน (วิเคราะหสถานการณทางสังคม) 
16.00 – 17.00 น.  สุขภาพทางเลือก (การดูแลสุขภาพ) 
17.00 – 18.00 น.  รายการเยาวชนสรางสรรค 
18.00 – 19.00 น.  รายการเพื่อเกษตรกร 
19.00 – 20.00 น.  ใหผูสนใจฝกจัดรายการ 
 

 ตอมาไดมีการเปล่ียนผังรายการไวอยางคราว ๆ ซ่ึงสามารถมีการปรับเปล่ียนตาม
สถานการณ คือ 
 
06.30 – 07.30 น.  สนทนาธรรม 
07.30 – 08.00 น.  ขาวยามเชา 
08.00 – 09.00 น.  เพลงเพลินใจ 
09.00 – 10.00 น.  คุณภาพชีวิต / การเมืองภาคประชาชน 
10.00 – 11.00 น.  ใหผูสนใจมาฝกจัดรายการหรือจัดรายการเพลง 
11.00 – 12.00 น.  สาระเพ่ือชุมชน 
12.00 – 13.00 น.  สาระนารูกับปุถุชน 
13.00 – 14.00 น.  ภูมิปญญาไทยสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
14.00 – 15.00 น.  หัวใจเพลง 
15.00 – 17.00 น.  นานาสาระสบาย ๆ สไตลชาวบาน 
17.00 – 18.00 น.  ขาวสารขาวฝากเพื่อชุมชน / รายการเพื่อเยาวชน / เพลง 
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18.00 – 19.00 น.  ชุมชนคนลูกทุง / อนุรักษวัฒนธรรมไทย 
 
 นายสมัย คลายวิมุตต (สิงห สองแคว) ไดพูดถึงการจัดสรรตารางเวลาวา  
  
 “ เม่ือกอนนี้คุณบุญสงใหผมดูแลเร่ืองตารางเวลาวา ในแตละชวง ควรจะเปนรายการอะไร 
เชน ชวงเชาควรมีการบรรยายธรรมหรือไม แลวชวงสายจะมีภาคบนัเทิงหนอยจะดหีรือไม บาย ๆ ก็มี
สาระบาง การเมืองบาง แลวก็มีชาวบานมารวมใชส่ือตัวนี้ ก็จะมาทําการศึกษากัน แลวก็จัดสรรเวลา
ให โดยทุกคนไมไดเขาไปท้ังหมด เปนอาสาสมัคร อันนี้คือชวงแรกของการจัดต้ัง และพอเร่ิมเปนรูป
เปนราง มีโครงสรางท่ีใหญข้ึน แข็งแรงข้ึน ก็มีการกระจายใหคนท่ีอยากมีสวนรวมไดเขามา สมมติ
วา เราอยากเขาไปจัดรายการบาง ขอไดไหมช่ัวโมงนี ้ ก็มีการพดูคุยกนักบัประธาน ประธานกจ็ะดวูา
เวลาช่ัวโมงนีว้างหรือไมใหจดัใหนกัเรียนไป แมคาไป ก็แบงสรรกนัไป จนกระท่ังเดี๋ยวนีร้ายการมี
มากมายประมาณ 30 รายการ ซ่ึงหลากหลาย มีท้ังสาระ มีท้ังการอานขาวกรองขาว มีท้ังการบาน
การเมือง สาระตาง ๆ มากมาย” 
 
 ตอมาจึงไดมีการปรับผังรายการข้ึนใหมตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผงัรายการปจจุบนัของสถานีวทิยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 

F.M.100.75 MHz  
 
วันท่ีออกอากาศ เวลาออกอากาศ รายการ ผูจัดรายการ 

จันทร 06.30 – 07.30 ชีวิตนี้ไมส้ินหวัง นางปภาว ี ออสถิตย 
อังคาร – อาทิตย 06.30 - 07.30 ธรรม พระปลัดสมพงษ อภิชยวิโส 

พระมหาทองดี โชติปญโญ 
จันทร – พุธ 07.30 – 08.00 กรองขาว นายสมัย คลายวิมุตต 
พฤหัสบดี – อาทิตย 07.30 – 08.00 กรองขาว นายออด  แกวมังกร 
จันทร,พุธ,ศุกร 08.00 – 09.00 คุยกันยามเชา นางนวลพร บันเทิงจิต /      

จ.ส.อ.อาทิตย ทองตรี /    
น.ส.เจริญพร อัมพรจินดารัตน 

อังคาร,พฤหัสบดี 08.00 – 09.00 เก็บมาเลา ครูไก 
เสาร – อาทิตย 08.00 – 09.00 ทองเท่ียวไทย นายชัยณรงค ธงสยาม 
จันทร, พุธ 09.00 – 10.00 คุณภาพชีวิต นายสมพร เพชรบอพลอย 
อังคาร,พฤหัสบดี 09.00 – 10.00 สมุนไพรไทย นายณฐัพล กฐินหอม 
ศุกร 09.00 –10.00 ความรูท่ัวไป จ.ส.อ.อาทิตย ทองตรี 
เสาร – อาทิตย 09.00 – 10.00 คุณภาพชีวิต นายวีระพงษ สุขเข 
จันทร 10.00 – 11.00 เสนหปกษใต นายออด แกวมังกร 
อังคาร,พฤหัสบดี 10.00 – 11.00 คุณภาพผูสูงอาย ุ นางพยุงศรี  นวาวัฒน 
พุธ 10.00 – 11.00 คุยกันยามเชา น.ส.เจริญพร อัมพรจินดารัตน 
ศุกร 10.00 – 11.00 ภัยใกลตัว 

(เร่ืองยาเสพติด) 
นางนวลพร บันเทิงจิต /  
นายเกษม ศรีพุก 

เสาร 10.00 – 11.00 ลูกทุงภูธร นายเพ็ญ ภูโต 
อาทิตย 10.00 – 11.00 กาวยางอยางเขาใจ น.ส.ศยามล ล้ิมตระกูล 
จันทร,พุธ 11.00 – 12.00 เสียงจากชุมชน นายสมัย คลายวิมุตต 
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ตารางท่ี 1(ตอ)  
 
วันท่ีออกอากาศ เวลาออกอากาศ รายการ ผูจัดรายการ 

อังคาร 11.00 – 12.00 สายธารประชาธิปไตย 
สายใยจากบรรพชน 

นายวิโรจน พรหมออน / 
นางสิริมา เจริญศรี 

พฤหัสบดี,ศุกร 11.00 – 12.00 สาระเพื่อชุมชน นายกําพล รุงรัตนธวัชชัย 
เสาร 11.00 – 12.00 สนทนาภาษาเด็ก น.ส.ดาราวรรณ ล้ีตระกูล 
อาทิตย 11.00 – 12.00 สนทนาภาษาจีน นางภินนัท โชติรสเศรณี 
จันทร,พฤหัสบดี
,ศุกร 

12.00 – 13.00 สาระนารูกับปุถุชน นางนวลพร บันเทิงจิต 

อังคาร,พุธ 12.00 – 13.00 การศึกษาเขต 1 ครูพันธใหม 
เสาร 12.00 – 13.00 สนทนาภาษาอังกฤษ แดนนี ่
อาทิตย 12.00 – 13.00 อาทิตยลูกทุง นายกําพล รุงรัตนธวัชชัย 
จันทร,อาทิตย 13.00 – 14.00 สาระยามบาย น.ส.เจริญพร อัมพรจินดารัตน 
พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร 13.00 – 14.00 สาระยามบาย จ.ส.อ.อาทิตย ทองตรี / 

นายอเนก ชีชนะ 
อังคาร 13.00 – 14.00 อังคารนี้มีคําตอบ นายกําพล รุงรัตนธวัชชัย  
เสาร 13.00 – 14.00 เยาวชนเพิ่มรัก นายอัษฎาวุธ สุขสวัสดิ์ 
จันทร – ศุกร 14.00 – 15.00 หัวใจเพลง นายสุริยะ ดอกเรียง 
เสาร,อาทิตย 14.00 – 15.00 เพลงเกาฟงสบาย นายศักดิ์ชาย สนั่นเมือง 
จันทร – ศุกร 15.00 – 17.00 นานาสาระ นายบุญสง จันทรสองรัศมี / 

นางนวลพร บันเทิงจิต 
เสาร 15.00 – 17.00 เกษตรเพื่อชุมชน นายเกษม ศรีพุก 
อาทิตย 15.00 – 16.00 เก็บมาเลา ครูไก 
อาทิตย 16.00 – 17.00 กฎหมายท่ัวไป ทนาย 
จันทร,พุธ 17.00 – 18.00 รูเร่ืองเมืองกาญจน นางจริยา สุทธิพันธ 
 
 
ตารางท่ี 1 (ตอ) 
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วันท่ีออกอากาศ เวลาออกอากาศ รายการ ผูจัดรายการ 
อังคาร 17.00 – 18.00 เยาวชนเพ่ิมรัก นายอัษฎาวุธสุขสวัสดิ์ 
พฤหัสบดี 17.00 – 18.00 เพื่อเมืองกาญจน นายวนัจกัร 
ศุกร,เสาร,อาทิตย 17.00 – 18.00 แววเพลงรัก นายวฒุิชัย ไพบูลย 
จันทร – ศุกร 18.00 – 19.00 ชุมชนคนลูกทุง จ.ส.อ.อาทิตย ทองตรี 
เสาร,อาทิตย 18.00 – 19.00 อนุรักษวัฒนธรรม

ไทย 
นายบุญลือ ทรัพยอนันต 

 

 นอกจากน้ี ทางกรรมการ ฯ ไดจัดใหมีการประชุมเร่ืองทิศทางการทํางานของกลุม ฯ 
การขยายผลในพื้นท่ี และการปรับผังรายการใหเหมาะสมกับผูฟงทุกเดือนในวันท่ี 19 เวลาประมาณ 
19.00 น.  
 
วิธีการนําเสนอ 
 

1. เนนการนําเสนอเร่ืองท่ีใกลตัวของชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนตามความสนใจและ
ความตองการของประชาชนในชมุชน โดยใชภาษาทองถ่ิน หรือใชภาษาท่ีเขาใจงายในการสื่อสาร 

2. เนนการจดัรายการแบบครอบครัว เพื่อทําใหคนในชุมชนไดใกลชิดกันมากข้ึน  

3. กระตุนใหประชาชนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในสถานี ไมวาจะเปนการเปดโอกาสให
ชาวบานไดเขามาจัดรายการวทิย ุ และการใหชาวบานไดโทรศัพทเขามารวมแสดงความคิดเหน็ใน
รายการซ่ึงเปนรายการสด 

4. หากมีประเด็นหรือเร่ืองราวที่นาสนใจ และมีผลกระทบตอชุมชน จะมีการเชิญวิทยากรผูมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ มารวมสนทนาในรายการและเปดโอกาสใหชาวบานไดรวมซักถามและ
แสดงความคิดเห็น  

5. มีการถายทอดรายการสดนอกสถานท่ี อาทิ การประชุม การสัมมนาในเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีความ
เกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอชุมชน ทางสถานีฯ จะไปติดต้ังเครื่องเพื่อทําการถายทอดให
ประชาชนในชุมชนไดมีโอกาสไดรวมรับรู รับฟง  

รายไดหลัก 
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 ทุนคร้ังแรกของสถานฯี ไดรับมาจากกองทุนเพือ่สังคม หรือ ZIP ซ่ึงเปนเงินกูของรัฐบาล
ท่ีมอบใหกับกลุม NGO และชุมชนในการจัดทําโครงการเพ่ือชุมชน โดยงบประมาณท่ีไดมาทาง
กลุมแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกสําหรับเปนคาใชจายในการเผยแพรความรูกับประชาชน
ในอําเภอตาง ๆ 13 อําเภอ สวนที่สอง นํามาซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในการออกอากาศ ซ่ึงหลังจาก
จัดต้ังเปนสถานีแลว ก็ไมมีรายไดเพิ่มเตมิจากหนวยงานหรือองคกรใดอีก มีเพียงเงินบริจาคของ
ชาวบานภายในชุมชนท่ีรวมกันบริจาคใสตูรับบริจาคท่ีตั้งอยูภายในสถานี  ดังนัน้ ผูท่ีเขามาจดัรายการ
ของสถานีจึงเปนในรูปแบบของการเปนอาสาสมัครที่เสียสละเขามาทํางานโดยไมมีคาตอบแทน 
  
 สําหรับในอนาคตทางสถานีฯ มีแนวทางทีจ่ะจดักิจกรรมรวมกันกับประชาชนในชุมชน 
เชน การทอดผาปาวิทยุชุมชน หรือการเปดรับสมัครสมาชิกเปนรายเดือนหรือรายป เพื่อนําเงิน
รายไดมาเปนคาใชจายในการดําเนินงานของวิทยุชุมชน ซ่ึงไดแก คากระแสไฟฟา อันเปนคาใชจาย
หลักๆ ของสถานี ฯ  
  
ลักษณะการบริหารจัดการสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 
 
 จากแนวคิดท่ีวา วิทยุชุมชนนั้นเปนของชุมชนถือวาเปนส่ิงสําคัญ   สถานีวิทยุชุมชนจึง
ควรทําการแตงต้ังตัวแทนจากหลายๆ กลุมในชุมชน เพื่อเขามาทําหนาท่ีควบคุมดูแลรวมกัน โดยใช
หลักในการจัดการ การตัดสินใจในการดําเนินการตาง ๆ ตามหลักการประชาธิปไตยและโปรงใส   
  
 คุณทิวาพร ศรีวรกุล  ประธานคณะกรรมการอนุรักษผืนปาตะวันตก / กรรมการกลุม
ปฏิรูปส่ือ กลาววา  
 
 “กอนท่ีจะมีการกอต้ังสถานีทางกลุมปฏิรูปส่ือไดมีการประชุมกันหลายคร้ัง เพือ่วาง
แนวทางในการดาํเนินงาน  มีการตั้งคณะกรรมการ ซ่ึงมีคุณบุญสงเปนผูจัดการ แลวก็มีกรรมการ
หลายทานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดรายการ ก็ดึงเอาผูมีประสบการณท่ีเปนอาสาสมัครเขามา
รับผิดชอบในเร่ืองการจัดรายการ รับผิดชอบเร่ืองเทคนิค ก็จะมีกันหลายคนมารวมกนั รวมท้ังการ
เปดรับสมาชิกดวย กลาวคือ กอนท่ีจะมีการจัดต้ังทีมงาน ประธานกลุมปฏิรูปส่ือไดไปจดัทําเวที
สาธารณะเพ่ือทําความเขาใจใน 13 อําเภอ ทําใหไดแนวรวมมา ท้ังนี้ถือเปนการเตรียมความพรอม
ของชุมชน เพราะทางกลุมไมไดหวังเพียงจะใหมีการกอตั้งสถานีแคในเมืองกาญจน แตหวังใหเกิดใน
ทุกๆ อําเภอท่ีพรอม  
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 แตเนื่องจากพ้ืนท่ีเมืองกาญจนเปนภเูขาคอนขางมาก เพราะฉะน้ัน จึงเปนขอจํากัดใน
หลายอําเภอท่ีอยูกับปาเขา ในเร่ืองท่ีไมสามารถจะกระจายคล่ืนได ยกเวนในท่ีราบ เรียกวา ในชวง
กอต้ังตองเตรียมความพรอมกันมาก มีการจัดสัมมนาหลายคร้ังเพื่อวางตัวกัน แมกระท่ังวา ถาเกิด
เหตุวามีการจบัข้ึนมาจะทําอยางไร ก็เตรียมพรอมกันพอสมควร” 
  
 คุณบัญญัติ จันทรนาม  กรรมการกลุมปฏิรูปส่ือ ไดกลาวเพิ่มเติมวา  
  
 “เม่ือแรกเร่ิมของการจัดต้ังสถานีนั้น มีปญหาอุปสรรคคอนขางเยอะ โดยเฉพาะกับทาง
หนวยงานของรัฐ ดังนั้น ในการจัดต้ังสถานีหากเปนชาวบานท่ัวไปทีไ่มมีความเขาใจในมาตรา 40 
อยางเพยีงพอ ก็จะไดรับผลกระทบมากพอสมควร จึงเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทางกลุมปฏิรูปส่ือตอง
ออกมาเปนแกนนําใหกอน พอทุกอยางเขาท่ีมาจนถึงทุกวันนี ้ท่ีทางภาครัฐใหการยอมรับแลว สงผล
ใหมีชาวบานเขามารวมงานกับทางสถานีมากข้ึน และเม่ือชาวบานสามารถเขามาดําเนินการบริหาร
กันไดเอง ทางกลุมก็คงตองถอยออกมาทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียงให” 
  
 จากเหตุผลดังกลาว ทําใหการกอต้ังสถานีฯ คร้ังแรก มีโครงสรางการบริหารจัดการ
ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 
โครงสรางการบริหารจัดการ 

 
 

คณะกรรมการปฏิรูปส่ือภาคประชาชน จ.กาญจนบุรี 
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อางอิง : เอกสารของทางสถานี 
ณ 17 ตุลาคม 2544 

 สําหรับในสวนของการบริหารจัดการสถานีฯ นั้น คุณบุญสง จันทรสองรัศมี ประธาน
กลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชน จ.กาญจนบุรี และประธานคณะกรรมการสถานีวิทยุเสียงชุมชน
กาญจนบุรี กลาววา  
   
 “การบริหารสถานีท่ีนี่ใชแบบธรรมชาติ แบบวัฒนธรรม แบบไทยๆ ในจดุเร่ิมตนคง
ไมไดใชระบบแบบฝร่ัง หรือแบบองคกรท่ีแข็งตัว เพราะวาในระบบองคกรฝรั่งหรือองคกรที่
แข็งตัวนั้น ทางกลุมฯ พิจารณาแลวเหน็วายังไมสอดคลองและเหมาะสมเทาไร สวนใหญแลว เราใช
ความต้ังใจ ความพรอม ความเสียสละของแตละคน แลวก็ทุกหนาท่ีจะใหทุกคนรูสึกวามันเปนหนาท่ี
รวมกนัหมด ไมไดแยกฝายกันมากนัก เพยีงแตวาใครมีความชํานาญในมุมไหนเปนพิเศษ ก็อาจจะ
ทําหนาท่ีนัน้มากหนอย อยางมีอยูสัก 2-3 คน ท่ีพอเปนวิทยากรขยายความรูได ก็คงทําหนาท่ีนี้มาก
หนอย แลวกห็นาท่ีอ่ืนๆ ก็ถือเปนหนาท่ีรวมกันไปดวย ไมเปนองคกรท่ีถูกแยกเปนแผนก เปนฝาย แต
โดยนัยยะกจ็ะรูกันอยูวา คนนี้มีความรูเร่ืองเทคนคิ  ก็ชวย ๆ กันดูตรงน้ี ซ่ึงเราสามารถส่ือสารกนัได 
 การระบุหนาท่ีของแตละคน ก็คงเปนเพียงภาพท่ีสรางข้ึนใหดูสมบูรณ ดูหนาเช่ือถือ นา
เล่ือมใส ศรัทธา แตวาโดยนัยยะลึกๆ แลว ถาการเร่ิมตนบางอยางหากมีการวางไวใหมันแข็งตัว 
แลวทุกคนก็บอกวา อันนี้ไมใชหนาท่ี อันนั้นกไ็มใชหนาท่ีเปนหนาท่ีของอีกคน แลวเวลาเคาไม 
พรอมทํามันกจ็ะเปนปญหา มันเปนปญหาเร่ือย เวลารับหนาท่ีไปแลวไมพรอมทํา งานก็เสียหาย ใน

คณะกรรมการสถานีวิทยุเสียงชุมชน

ทีมผูจัดรายการ/ผูฝกจัดรายการ 

กลุมลุมน้ํา กลุมปาตนนํ้า กลุมเกษตร กลุมปาชุมชน กลุมสุขภาพ ผูสนใจจัด

รายการ 
ทุกพื้นที่ 

กลุมพระสงฆ กลุมผูติดเช้ือ กลุมเยาวชน DPU
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จุดเร่ิมตน จึงอยากใหเร่ิมตนโดยรูสึกวา มันเหมือนอะไรเล็ก ๆ กอน ทุกคนก็ชวยกันทํา ทุกมุมทุก
ดาน แคนั้นเอง” 
  
 คุณบัญญัติ จันทรนาม  กรรมการกลุมปฏิรูปส่ือ ไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา  
  
 “การทีไ่มไดแบงกันอยางชัดเจน โดยสวนใหญจะทําในลักษณะของทีมเวิรกมากกวานัน้ 
เพราะวา แตละคนมีภารกิจสวนตัวกนัอยู ซ่ึงใครวางกจ็ะดงึมาชวยกนั จึงไมมีการระบุวา คนนัน้ คนนี้
ตองทําหนาท่ีอะไร กจ็ะมีหนาท่ีหลักๆ ก็คือ คนท่ีทําเหรัญญิก เลขา สวนใหญเราจะชวนกนัมา คนท่ีมี
อุดมการณเดียวกัน ท่ีรักและมองเหน็ประโยชนของสถานีฯ ใหเขามาชวยกันทําใหมันเกิดข้ึนกอน 
พอมันเกดิข้ึนแลวจะใหชาวบานมาดูแลจะเปนอีกข้ันตอนหนึ่ง เพราะวาชาวบานเองในเร่ืองของขอ
กฎหมายยังไมคอยเขาใจ แรกๆ ท่ีเร่ิมนัน้ยากมาก ตองคอยๆ ทําความเขาใจ  และเม่ือชุมชนไดเขามามี
บทบาทในสถานีฯ ตรงนีแ้ลวอยางเต็มท่ี ทุกอยางก็จะปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลา ก็คือ อาจจะ 4 ป จัด
กรรมการสักคร้ังหนึง่ เปนการสับเปล่ียนใหคนอ่ืนไดเขามาบริหารบาง” 
  

 หลังจากท่ีทางสถานีฯ ไดดําเนินการกอต้ังและออกอากาศมาจนกระทั่งครบ 2 ป ทาง
คณะกรรมการกลุมปฏิรูปส่ือ ไดจัดประชุมสัมมนา เร่ือง “วิทยุเสียงชุมชนกลุมปฏิรูปส่ือกาญจนบุรี” ข้ึน 
ในระหวางวันท่ี 20 – 22 กุมภาพันธ 2547 ท่ี บานหวยปากคอก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพ่ือ
พูดคุยและวเิคราะหถึงจดุออน/จุดแข็ง ของสถานวีิทยุชุมชน ในชวงระยะ 2 ปท่ีผานมา ตลอดจน
วางแผนกิจกรรมการดําเนนิงานตอไปในอนาคตท่ีอยากจะทํารวมกัน 
  
 โดยผลการวิเคราะหจดุออน/จุดแข็ง ของสถานีฯ ในการสัมมนาดังกลาว ไดมีการแบง
ออกเปน 4 ประเด็นหลัก คือ 
 
 
 

จุดออนของสถานีวิทยุเสียงชุมชน 

1. ดานรูปแบบ/ผังรายการ 

- ยังขาดรูปแบบการทาํรายการที่นอกเหนอืจากการพดูหนาไมค 

- ขาดความตอเนื่องในระหวางชวงรายการ 
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- ผังรายการยงัมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

- การเทียบเวลาควรมีทุกช่ัวโมง 

2. ดานเทคนิค 

- เคร่ืองสงไมไดรับการดูแลรักษาท่ีด ี

- กําลังสงส้ัน/เสาเตีย้ไป 

- ควรมเีคร่ืองสงสํารอง 

- คล่ืนความถ่ีคลาดเคล่ือน 

3. ดานบุคลากร 

- ยังขาดการพัฒนาศักยภาพนักจัดรายการ 

- ผูจัดรายการยังไมเรียนรูกันและกนั 

- ผูจัดรายการหลายคนยังขาดความเสียสละ 

- ผูจัดรายการขาดการเตรียมตัว/ เตรียมขอมูลกอนเขาจดัรายการ 

- ประเดน็ท่ีเปนความรูควรมีการศึกษากอนลวงหนา 

- ยังมีปญหาเร่ืองแผนหาย (ขาดศีลธรรม) 

- การจัดเกบ็แผนซีดียงัไมถูกตอง 

- ผูจัดรายการเขารายการสายและขาดรายการโดยไมแจงลวงหนา 

- ไมมีเจาหนาท่ีประจําในการควบคุมดูแล และบริหารจัดการสถานีวิทยเุสียงชุมชนท่ี
ชัดเจน 

- ไมมีความรบัผิดชอบตออุปกรณภาชนะของใชสวนรวม 

- ขาดการบริหารจัดการเวลาท่ีดี 

- ขาดวินยัในการปฏิบัติตัวในหองสง มีการคุยกันเสียงดงัในชวงจัดรายการ ทําให
รบกวนสมาธิเพื่อน 

- รายการขาวภาคเชา ผูจัดยังขาดความชํานาญ 

4. ดานการบริหารจัดการ 
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- ยังไมเคยมีการออกแบบสํารวจกลุมผูฟงวทิยเุสียงชุมชน 

- แฟมเอกสารขาว / สารคด ีการประกอบรายการยังไมมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ 

- คาใชจายท่ัวไป คาไฟฟา ยังมีประธานเปนผูรับผิดชอบเพยีงผูเดยีว 

- รายการมีหลากหลายแตยงัขาดคนทํารายการ 

- สถานียงัไมสามารถพ่ึงพาตนเองได ไมมีกองทุน 
 
จุดแขง็ของสถานีวทิยุเสียงชมุชน 

1. เนื้อหาสาระรูปแบบรายการมีความหลากหลาย 

2. เปนสถานีนาํรองในการบุกเบิก 

3. สามารถนําเสนอขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริงไดอยางเปนอิสระ 

4. ภาครฐัใหการยอมรับมากข้ึน 

5. กลุมผูฟงทุกระดบัสนใจฟงวทิยุชุมชนมากข้ึน เชน กลุมขาราชการ 

6. หนวยงานของรัฐเร่ิมเขามามีสวนรวมในการจัดรายการมากข้ึน 

7. หลายกลุม / องคกร รูจักสถานีวิทยุชุมชน 

8. สถานีวทิยุชุมชนเปนสถานท่ีีเปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวมไดอยางกวางขวาง 

9. มีกระบวนการพัฒนาเสริมศักยภาพนักจดัรายการ/ เกดิความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

10. มีกิจกรรมการมีสวนรวมในสังคม ในการระดมพลัง เชน การประกวดรองเพลง ทําบุญ ถายทอด
รายการนอกสถานท่ี 

11. มีกิจกรรมพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนกนัอยางตอเนื่อง 

12. เปนชองทางในการรองทุกขใหกับประชาชนในชุมชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากเร่ืองท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรมตางๆ  

13. นักจดัรายการของสถานีฯ มีความหลากหลาย ท้ังดานเช้ือชาติ ศาสนา อาชีพ เปนตน 

14. จุดเดนของสถาน ีคือ ไมมีโฆษณา ทําใหสถานีฯ มีความเปนอิสระในการนําเสนอรายการ 

15. สมาชิกในกลุมมีความรัก ความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูล และรูจกัการใหอภยั 
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แผนกิจกรรมในอนาคต 

1. ระดมทุนสูวิทยุเสียงชุมชน  ดวยการ ทอดผาปากองทุนวิทยุชุมชน  การจัดเล้ียงโตะจีน การรองเพลง
หาเงินเขากองทุน จัดในชวงเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม 2547 

2. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ นักจดัรายการวิทยุเสียงชุมชน จัดเดือนกรกฎาคม2547 

3. วันรวมพลัง – รวมน้ําใจชาววิทยุสูชุมชน จัดในวันท่ี 19 ธันวาคม ของทุกป ซ่ึงเปนวันเกิดของสถานี 

4. ถายทอดสดในกิจกรรมสาธารณะ ซ่ึงจะจัดตามวาระหรือโอกาสท่ีเหมาะสม 

5. จัดทําแบบสํารวจ / ประเมินกลุมผูฟง จัดเดือนพฤษภาคม 2547 เปนตนไป 

6. พัฒนาระบบเครื่องสง/สถาน ี

7. จัดรูปแบบโครงสรางองคกรท่ีชัดเจน 

8. พัฒนารูปแบบรายการ 
  
 จากการระดมความคิดเหน็ของผูเขารวมสัมมนาท้ังหมด ไดมีความเห็นพองตองกนัวา ควร
มีการนัดประชุมเพื่อกาํหนดรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไดกาํหนดข้ึนในการสัมมนาเพ่ือใหเปน
รูปธรรม และเพื่อแบงบทบาทภาระกจิหนาท่ีความรับผิดชอบใหบรรลุไปตามเปาหมายท่ีกาํหนดไวใน
วันท่ี 1 มีนาคม 2547 ท่ีสถานวีิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรี 

  

 โดยการประชุมเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2547 ไดจดัข้ึนเม่ือเวลา 18.00 น. มีผูเขารวมประชุม
ท้ังหมด 51 คน เปนการประชุมเพื่อหารือตอเนื่องจากการสัมมนาที่หวยปากคอก ในเร่ืองของรูปแบบ
กิจกรรมในป 2547 การหาทีมงานรับผิดชอบในงานแตละฝาย และโครงสรางการทํางานของสถานี 
เนื่องจากมีอาสาสมัครท่ีเขามาจัดรายการหลายคนไมไดไปรวมในการสัมมนา   
 สําหรับการประชุมท่ีจัดข้ึนไดมีผูแสดงความคิดเหน็เพิม่เติม ดังนี ้
 
1. จุดออนของสถานีวิทยุเสียงชุมชน 

- ในการจดัเวทีสัมมนามีการระดมความคิดเห็นในการหาจดุออน จุดแข็งของสถาน ี ท่ี
ผานมานั้น ยังขาดในเร่ืองของการหาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกดิข้ึน ดังนัน้จึง
ควรระดมความคิดเหน็เร่ืองแนวทางการแกไขปญหาดวย 
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- ควรมกีารพิจารณาหาพ้ืนท่ีสํารองในการจดัต้ังสถานวีิทยุชุมชนแหงใหม เพราะท่ีเดิม
เปนท่ีลุมตํ่ากําลังสงส้ันไป โดยมีสมาชิกวทิยุชุมชนไดเสนอวา นาจะใชภูเขาท่ีถูก
ระเบิดหินท่ีหนาเมืองกาญจน เพราะจากการสํารวจพืน้ท่ีดังกลาวหากไปต้ังเสาวิทยุ
จะเปนทําเลท่ีเหมาะสมมาก 

  
2. ดานกิจกรรมระดมทุนสูวิทยชุุมชน 

- ใหอาสาสมัครนักจดัรายการ / สมาชิกวิทยุชุมชน รวมกนัหยอดออมสินวนัละ 1 บาท 
กอนนอน เพื่อเก็บเงินเขากองทุนวทิยุชุมชน 

- การตั้งตูรับบริจาคท่ีสถานีฯ ท้ังนี้เพื่อใหผูท่ีมาเยี่ยมชมสถานีไดมีสวนรวมในการ
บริจาคเงินสมทบทุนสําหรับเปนคาใชจายของสถานีฯ 

- สมาชิกในกลุมหาแนวรวมโดยการหาสมาชิกในรายการแลวจดัทีมรวมบริจาคเปนป 

- ใหผูจดัรายการบริจาคเปนช่ัวโมง เชน ช่ัวโมงละ 10-20 บาท 

- ดึงกลุม 1 ผลิตภณัฑ 1 ตําบลมาเขารวมจดัรายการเพื่อประชาสัมพนัธ และเปนการ
ชวยเหลือชาวบานดวย แลวแตวาเขาจะบริจาคเทาไร 

- ประสานกับแหลงทุนเพือ่ของงบประมาณสนับสนนุ 

 
 นอกจากการเสนอความคิดเหน็เพิม่เติมแลว ท่ีประชุมยังไดมีการจดัโครงสรางการทํางาน
ของสถานีวิทยเุสียงชุมชน กาญจนบุรี ใหมใหมีความชดัเจนมากข้ึน ดังนี ้
 
 
 

ภาพท่ี 17 

โครงสรางใหมของการบริหารงานสถานีวิทยุเสียงชมุชนกาญจนบุรี  
 

 ประธาน 

รองประธาน/เลขา/ผูประสานงาน 

ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
ฝาย 

กิจกรรม

ระดมทุน 

ฝาย 
ประชาสัมพั

นธ 

ฝายพัฒนา

ผังรายการ 
ฝาย 
สถานที่ 

ฝาย

เทคนิค 

ฝาย 
ติดตาม

และ

ประเมินผล 

ฝาย 
กิจกรรม 
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อางอิง : สรุปจากเอกสารของทางสถานี ณ  1 มีนาคม 2547 

คณะกรรมการของสถานีวิทยุเสียงชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีปรับใหมนี ้ประกอบดวย 

1. นายบุญสง จันทรสองรัศมี  ประธาน 

2. นายเกษม ศรีพุก   รองประธาน / เลขา / ประสานงาน 

3. น.ส.ฉัตรธริกา วงศสุรินทร   ผูชวยเลขา 

4. นางภินนัท โชติรสเศรณี  ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 

5. นายชูชีพ  รมไทร   ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 

6. นายสยาม วงศประเสริฐ  ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 

7. นายนัฐพล กฐินหอม   ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 

ฝายกิจกรรมระดมทุน 

1. นายทิวา  รุงมณี   หัวหนาฝายระดมทุน 

2. พระมหาทองดี โชติปญโญ   กรรมการ 

3. พระปลัดสมพงษอภิชยวโิส (วัดใต)  กรรมการ 

4. พระมหาศภุชัย    กรรมการ 

5. นายพิศิษฐ ยินดวี ี   กรรมการ 
 
ฝายประชาสัมพันธ 

1. นายประยูร ชนะกุล   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

2. นายศักดิ์ชาย สนั่นเมือง   กรรมการ 

3.นางสิริมา  เจริญศรี   กรรมการ 

4. นายวิโรจน พรหมออน   กรรมการ 
 
ฝายพฒันาผงัรายการ 

1. นางนวลพร บันเทิงจิต   หัวหนาฝายพฒันาผังรายการ 
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2. น.ส.เจริญพร อัมพรจินดารัตน  กรรมการ 

3. นายบัญญัต ิ จันทนาม   กรรมการ 

4. นายนภัส  เล่ือนพฤกษ   กรรมการ 

5. นายอาทิตย ทองปลี   กรรมการ 
 
ฝายสถานท่ี 

1. นางพยุงศรี นวาวัฒน   หัวหนาฝายสถานท่ี 

2. นายฐาปบุตร ทองทา   กรรมการ 

3. นายสมศักดิ ์ จงเจริญ   กรรมการ 

4. นายพัฒนา แซล้ิม   กรรมการ 
ฝายเทคนคิ 

1. นายพลธิไชย ศรีนวล   หัวหนาฝายเทคนิค 

2. นายชัยณรงค ธงสยาม   กรรมการ 

3. นายสุริยะ ดอกเรียง   กรรมการ 

4. นายวีระพงษ สุขเข   กรรมการ 
 
ฝายติดตามและประเมินผล 

1. นายณรงคเดช นวลมีช่ือ   หัวหนาฝายติดตามประเมินผล 

2. น.ส.กัญญาพร สุทธิพันธ   กรรมการ 

3. น.ส.ธัญวรัตน ออนละมุน   กรรมการ 
 
ฝายกิจกรรม 
 
1. นายอภิชาติ แยมละออ   หัวหนาฝายกิจกรรม 

2. นายอัษฎาวธุ สุขสวัสดิ์   กรรมการ 

3. น.ส.อรอุมา สมุทรสาคร   กรรมการ 

DPU



 97 

4. นางปภาว ี ออสถิตย   กรรมการ 
 
 นอกจากนั้น การบริหารจัดการวิทยุชุมชนของกาญจนบุรียังมีความสอดคลองกับ 4 มิติ
และหลักการของการบริหารจัดการท่ีประกอบดวย 

• การบริหารจัดการตัวบุคคล 

• การบริหารจัดการการผลิตรายการ 

• การบริหารจัดการอุปกรณ/ส่ิงของ 

• การบริหารจัดการงบประมาณ 
 

 กลาวคือ วิทยชุุมชนกาญจนบุรีมีการบริหารงานอยางเปนอิสระ ปราศจากการครอบงํา
กันเองภายในกลุมคณะกรรมการ และเปนอิสระจากการครอบงําจากอิทธิพลภายนอก ไมวาจะเปน
อิทธิพลของการเมืองทองถ่ิน ธุรกิจ โฆษณา และอ่ืน ๆ มีการใชหลักการบริหารแบบประชาธิปไตย 
“เลือกตั้ง/ประชุมหาขอสรุป /กําหนดกรอบ/สรางจิตสํานึก” และใชหลักการบริหารรวม ถึงแมจะ
มีการแบงฝายงานตาง ๆ แตทวาความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตาง ๆ นั้น มิไดเนนลักษณะ
ลําดับช้ันท่ีมีใครสูงกวา/ต่ํากวา มีอํานาจเหนือกวา/นอยกวา แตทวาคณะกรรมการทุกชุด ฝายทกุฝาย 
จะตองมีสวนรวมในการบริหารท่ีเรียกวาเปน “การบริหารรวมกนั” 

 
 ท้ังนี้ การบริหารงานของวทิยุชุมชนกาญจนบุรี มีการกําหนดเปาหมายและนโยบายใน

การดําเนินงานเอาไวอยางชัดเจนวา “ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน”  และสําหรับในสวนของ
การวางแผนในการดําเนินงานนั้น คอนขางจะมีการวางแผนงานในการทํางานวิทยุชุมชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการตระเตรียมลวงหนา และเพ่ือใหมีการ “เปล่ียนแผน” ในกรณีท่ีเกิดปญหา
อุปสรรค ตลอดจนมีการจัดระบบการแบงงานกันทํา เพื่อเปนการกระจายความรับผิดชอบและภาระ
ออกไป ทําใหมองเห็นปริมาณงานท่ีแตละตําแหนงตองรับผิดชอบ  
 
ตอนท่ี 2  เครือขายของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 
 
 เนื่องจากสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรีเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของคนใน
พื้นท่ี จ.กาญจนบุรี ในหลายสาชาอาชีพ และหลายเครือขายงานพัฒนาท่ีอยูในจังหวัด ตลอดจนมี
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การติดตอประสานงานกับกลุมตัวแทน องคกรภาคประชาชน ท่ีไดดาํเนินกระบวนการเรียนรูเร่ือง
วิทยุชุมชนจากท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ซ่ึงปจจุบันมีเครือขายอยู 100 กวาแหงท่ัวประเทศ  
  
 ในแตละภาคจะมีการจัดประชุมหารือกัน ยกตัวอยางเชน ในภาคตะวันตก 7 จังหวัด 
ประกอบดวย กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จะมี
การประชุมกันเปนประจําทุกปปละหลายคร้ัง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสถานการณและความเหมาะสม ใน
การจัดประชุมแตละคร้ัง เครือขายในแตละจงัหวดัจะสงตัวแทนเขาประชุมเพื่อแลกเปล่ียนและศึกษา
ดูวา แตละสถานีมีพัฒนาการความคืบหนาในการดาํเนนิงานอยางไรบาง รูปแบบการนําเสนอรายการ
ขณะน้ีไปถึงไหนแลว มีปญหาอะไรบางท่ีควรจะตองหาทางปรับปรุงแกไข  
  
 จึงจําเปนท่ีจะตองใช “การส่ือสาร” มาเปนเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงบุคคลในกลุมเขาดวยกัน  
เพราะการส่ือสารภายในกลุมนั้น  นับเปนปจจัยพืน้ฐานสากลของปฏิสัมพันธของบุคคลในกลุมท่ีจะ
ชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนขาวสารระหวางสมาชิก  เปนพาหนะท่ีทําใหเกดิการมีอิทธิพลตอกนั  การ
ส่ือสารภายในกลุมเปนรูปแบบการติดตอเกี่ยวของและประสานงานภายในกลุมโดยสมาชิกภายใน
กลุมจะมีการรับ การถายทอด  เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว 
 
 จากการลงสนามเพ่ือเกบ็ขอมูลพบวา เครือขายการส่ือสารของวทิยเุสียงชมุชนกาญจนบุรี  
ท่ีมีการสรางความสัมพันธภายในกลุม เพื่อทําการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารตางๆ ภายในกลุม จะเปนไป
ในรูปแบบของการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท  การนัดสังสรรคพบปะพูดคุยกันภายในกลุมดวย
รูปแบบตาง ๆ อาทิ การประชุมซ่ึงจะมีการจัดทุกเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง  โดยจดัภายในสถานีฯ มีการจัด
สัมมนานอกพืน้ท่ี เพื่อระดมความคิดเหน็และเพ่ือใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันมากข้ึน เปนตน 
 
 คุณบุญสง จันทรสองรัศมี ประธานกลุมปฏิรูปส่ือไดกลาวถึงการสรางเครือขายของสถานฯีวา 
  
 “นโยบายของเราโดยฐานแตเร่ิมแรกก็คือ ตองการกระจายโอกาสใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีกลุม
เราจะทําได “กระจาย” หมายถึงวา 13 อําเภอของจงัหวดักาญจนบุรี จะตองไดรูจักวิทยชุุมชน รูจักหลัก
และไดมีโอกาสมาทําการส่ือสารในรูปของการส่ือสารผานทางคล่ืนความถ่ี หรือท่ีเรียกวาทรัพยากร
นั่นเอง ซ่ึงเปนเปาหมายหลักของเราท่ีมีความมุงหวัง ทีนี้เนื้องานที่เดินไปเพื่อใหพื้นที่ตาง ๆ 
ในจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีอยูหางไกลออกไปไดมีโอกาสสื่อสาร กลาวคือ ไดพยายามท่ีจะไปในหลายพ้ืนท่ี 
แลวก็พบปะกบัแกนนํา ผูนําชุมชน  ผูนําโดยธรรมชาติ แลวกเ็ช้ือเชิญมาในวาระโอกาสท่ีสําคัญ ๆ  ก็
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มาพูดกันในเร่ืองนี้ ก็เปนการใหความรู อีกสวนหนึ่งกไ็ปสูทองท่ีไปที่พื้นที่ของเคาเอง ไปใหความรู 
บางสวนเขาก็เช้ือเชิญไปใหความรูไปแลกเปล่ียนทําใหเกดิความเขาใจวา คล่ืนความถ่ีหรือทรัพยากร 
อะไรอยางไร และวิธีทํากัน เพราะฉะนัน้เราจึงมีเปาหมายท่ีจะไปขายผลใหกวางข้ึน 
 
 นอกจากนั้น ยังมีการสรางเครือขายทางดานเยาวชน โดยการประชาสัมพันธเชิญชวน
ผานเครือขายของผูใหญ บอกกลาววา มีเด็กคนไหนสนใจก็มาเรียนรูกัน เด็กก็ชักชวนกันมา 
ประสานงานมาวาขอใชเวลาในการฝกหดั ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเด็กท่ีไดรับฟงมา แลวตัวเด็กเองใน
วันนี ้กลุมเร่ิมตนของเด็ก ๆ ก็จะไปเชิญชวนเด็ก  ๆดวยกัน แลวเราก็ฝกใหเคารวมตัว รวมกลุมกันมากข้ึน
ดวย 
 
 พยายามฝกฝนเขาตรงนี้มีจุดประสงคไมใชเพื่อใหเด็กมาส่ือเทานั้น แตเรามองไกลวา วัน
หนึ่งพวกเขาจะตองเขามาสืบสานตอ ท้ังการบริหารการจัดการดวย แตวาวันนีเ้ราปูพื้นเดก็ไดเร็ว ก็
คือ เร่ิมตนมาส่ือ แลวเมื่อมีความชํานิชํานาญในการส่ือสารแลว มันทําใหเรางายข้ึน พอวนัหนึง่เขา
ยกระดับวยัเขาข้ึนไปในอีกไมนานนัก เขาก็จะเปนผูใหญ พวกเขาจะตองยกระดบัมาเรียนรูในเร่ืองของ
การบริหาร การจัดการ จริงๆ ตอนนีก้็อาจเรียนรูไปดวยสวนหนึ่ง เปนแบบซึมซับไป ถูกมอบหมาย
งานเล็ก ๆ ไป นั่นกเ็ปนสวนหนึ่งแตกย็ังไมถึงข้ันของการส่ังการหรือวาแจกงาน แตในอนาคตเขา
จะตองไปยืนตรงนั้น แลวรุนผมก็จะตองปลดระวางออก เพราะฉะนัน้เดก็กจ็ะเขามา” 
 
 นายบัญญัต ิจนัทรนาม ไดกลาวถึงการสรางเครือขายไววา  
  
 “การสรางเครือขายของเรา สวนใหญจะมีผูท่ีสนใจเขามาศึกษาดูงานจากสถานีฯ เปนหลักใหญ 
เม่ือเขามายังสถานีเราก็จะใหขอมูลทั้งหมดไปแลวเคาจะไปพิจารณาในชุมชนของเคาเองวาเขา
เหมาะสมจะไปต้ังตรงไหน เพราะแตละชุมชนมีปจจยัในการจะไปทําสถานีฯ ตองเปนคนในชุมชนเอง
ถึงจะรู คนนอกชุมชนจะไปจํากดัหรือตั้งกฎเกณฑใหคงจะยาก เพราะฉะน้ันสถานีฯ จะตองมีชาวบาน
ในชุมชนน้ันเปนเจาของ เรามีหนาท่ีเพยีงใหความรูไปในฐานะท่ีเกดิกอน” 
 
 นางพยุงศรี นวาวัฒน อาสาสมัครจัดรายการ กลาววา 
  
 “ ตั้งแตเร่ิมทํางานมา ไดมีสวนชวยในการสรางเครือขายใหแกสถานีฯ ดวย เพราะกอนท่ี
จะมาทําวทิยุชุมชนนั้น เปนอาสาสมัครสาธารณสุขอยู และปจจุบันกย็ังทําอยู ถาจะใหเลิกแลวมาทํา
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วิทยุอยางเดียวคงไมได ดังนัน้ พอไปทํางานอ่ืนก็ไปโฆษณาประชาสัมพันธสถานีดวย ทีนี้คนท่ี อ.เลา
ขวัญ นั่งรถผานมา เขาไดฟงวิทยแุลวเห็นวาดี ก็เลยเขามาที่สถานี จึงถามวาสนใจจัดต้ังสถานีหรือไม 
เขาสนใจอยากตั้ง และไปหาคนมารวมในการจัดต้ังสถานีท่ีเลาขวัญ คุณบุญสงจึงใหยืมเคร่ืองไป  3 
เดือน 6 เดือนแลวแต แลวเดีย๋วนี้มีเครือขายไทรโยคเขามารวมจัดดวย จัดไปจัดมา เขาอยากมีสถานขีอง
เขาเอง จึงขอยมืเคร่ืองไปต้ังท่ีไทรโยค สถานีวทิยกุระแสหลักอยาง ตชด. อสมท. วทบ. ก็มาดูงานวทิยุ
ชุมชน ปาถือวา เครือขายคือการพัฒนาส่ือ นอกจากนีแ้ลว ปาหญิงยังเอาส่ือไปพฒันาใหเด็กไดมา
เรียนรูมาตรา 39,40,41 ดวย เนื่องจากปาหญิงเปนท่ีปรึกษาเยาวชนในสมัชชาเด็ก เราก็พัฒนาส่ือกนั
ข้ึนมา แลวใหเด็กไปอบรมเกี่ยวกับส่ือ หลังจากนัน้ก็ใหเด็กนําเอาความรูท่ีไดกลับมาใชในสถาน ี
โดยไดรวมกับมูลนิธิเด็กไดจดัในเร่ืองของ สารรักใหลูกหลาน เยาวชนเพ่ิมรัก และออกเผยแพรทาง
อินเตอรเน็ต แลว สพรส. ก็ไดจับมือกับวิทยุชุมชนเกีย่วกบัส่ือเดก็ในลักษณะเดก็ทําส่ือ ส่ือทําเดก็ ให
นําไปคิดวาส่ือทําเดก็เดก็จะเสีย แตเด็กทําส่ือเคาจะเร่ิมเรียนรู รูในสิทธิของเคา”  

 
 นายบุญลือ ทรัพยอนันต อาสาสมัครจดัรายการ กลาวถึงวิธีการในการชวยสรางเครือขาย
ใหแกสถานีฯ วา 
  
 “พยายามท่ีจะดึงเอาเยาวชนเขามารวมรายการอยูเร่ือยๆ อยางเชน เม่ือ 3 อาทิตยกอน ผมก็
ไดดงึเอาเยาวชนท่ียงัศึกษาอยูใหไดเขามาสัมผัสบาง อาจจะใหเคาชวยจดัเพลง หรือบางตอนก็ถามเคา
บาง ใหเคาไดสัมผัสกับการจัดรายการจริง ๆ วาเปนอยางไร ก็พยายามคิดวา ตอไปน้ีจะตองดึงเอาปูยา
ตายายเขามากอน แลวก็ถามเคาวา เม่ือตอนสมัยตาเปนวัยรุนเปนอยางไร พยายามใหเคาถายทอด
ออกมา ทีนี้เม่ือแกมาจัดรายการปุบลูกหลานก็ตามมาฟง แลวทางบานกจ็ะฟงเสียงเคาอยู พอในคราว
หนาเราก็ดงึเอาลูกหลานเคาเขามาบาง คือ เราพยายามทําใหมีเครือขายมากข้ึน” 
 
 จากการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอมูล ผูวิจยัไดมีโอกาสสัมภาษณ คุณประสิทธ์ิ แสงทองดี ผู
กอต้ังวิทยุชุมชนใน อ.เลาขวัญ ถึงการเปนเครือขายของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี วา  
 
 “เร่ิมแรกผมเขามาทํากิจกรรมดวยการเปนผูดําเนินรายการวิทยชุุมชนของจังหวดั
กาญจนบุรี ในชวงระยะเวลาเกือบ 2 ป ตองเดินทางจาก อ.เลาขวญั มาทํารายการท่ีเมืองกาญจน 
ตั้งแตหองสงยังอยูในตลาดท่ีรานไฟนอารต ซ่ึงประธานคงจะมองเห็นวา มีความเขาใจและความ
ตั้งใจสูง จึงใหโอกาสนําอุปกรณคือเคร่ืองสงการออกอากาศท้ังหมดไปทดลองการออกอากาศท่ี อ.เลา
ขวัญ ทุกอยางก็ยึดรูปแบบแลวกก็ารปฏิบัติ ความรูจากการไปสัมมนา อบรม จากเอกสารและ
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ประสบการณในชวง 2 ป ไปดําเนินการเปนวิทยุชุมชนของคนเลาขวัญ หรือท่ีข้ึนปายวา “ศูนย
ปฏิบัติการทดลองการเรียนรูวิทยุชุมชนคนเลาขวัญ” คล่ืนความถ่ีก็ F.M.100.75 เหมือนกนั 
ออกอากาศต้ังแต 05.00-19.00 น. ทุกวนั ในขณะน้ีมีผูดําเนินรายการ 14 ทาน มีท้ังพัฒนากรอําเภอ คุณ
หมอจากโรงพยาบาลเลาขวญั และคุณครูจากโรงเรียนภายในตําบล แลวก็มีกลุมเยาวชนมีบุคคลท่ัวๆ 
ไป 10 กวาทานท่ีหมุนเวยีนสับเปล่ียนกนัเขามาดําเนนิรายการ นําสาระรายการท่ีเปนภูมิปญญาจาก
ทองถ่ิน เปนกลุมอาชีพ เปนเร่ืองการศึกษา เปนเร่ืองสุขภาพตางๆ เหลานี ้ มานําเสนอออกอากาศ
ใหกับชุมชน แลวก็ประชาชนใหไดรับทราบกัน  
  
 และในฐานะท่ีเปนเครือขายของทางกาญจนบุรี เวลามีกิจกรรมเราเปรียบเสมือนครอบครัว
เดียวกัน ไมเคยขาดหายไปไหนเลย ทุกโอกาสท่ีมีการเคล่ือนไหว หรือวาการประชุมประจําเดือนกด็ ี
หรือจะมีกิจกรรมตาง ๆ ระหวางวิทยุชุมชนของเมืองกาญจนท่ีถือวาเปนเครือขายแมเปนแหงแรก
ของประเทศไทย และในสวนของ อ.เลาขวัญ จะรวมกิจกรรมมาโดยตลอด” 
 
ตอนท่ี 3  กลยทุธท่ีนํามาใชเพื่อใหคนในชมุชนเขามามีสวนรวมในสถานีวิทยุเสียงชุมชน 
กาญจนบุรี 
 
 ดวยแนวคิดท่ีวา  วิทยชุุมชนน้ันเปนของชุมชนถือวาเปนส่ิงสําคัญ  บางคร้ังชุมชน
อาจจะเขารวมโดยการเปนตวัแทนของประชาชน  อาจเปนไปในรูปของมูลนิธิหรือสมาคมองคกร
ตาง ๆ ท่ีจะเปนตัวแทนในการรักษาผลประโยชน  ซ่ึงจะนําเสนอประเด็นท่ีนาสนใจในชุมชน  และ
เร่ิมข้ันตอนตาง ๆ ท้ังหมด  ไมวาจะเปนการขออนุญาตจัดต้ังวิทยุชุมชน  ในบางกรณีอาจมีการ
วางแผนรวมมือของส่ือในชุมชน  ซ่ึงเปดกระจายเสียงใหสมาชิกในชุมชนถือหุนเพื่อจะไดมาดูแล
รวมกัน 
 
 หลักการสําคัญก็คือ  วิทยชุุมชนจะตองมีการบริหารจดัการโดยชุมชน  ซ่ึงจะตองมีการ
แตงต้ังตัวแทนจากหลาย ๆ กลุมในสังคม  ในหลาย ๆ กรณี  คณะกรรมการวิทยุชุมชนจะมี
บทบาทในการจัดการ  การตัดสินใจในการดําเนินการตาง ๆ จะเปนไปตามหลักการประชาธิปไตย 
และโปรงใส 
 

ดังนั้น การเขามามีสวนรวมของประชาชน จะนํามาซ่ึงโอกาสท่ีจะทําใหสมาชิกของชุมชน
แตละสังคมสามารถเขามามีสวนรวมในการส่ือสารของชุมชนไดอยางเทาเทียมกนั 
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คุณทิวาพร ศรีวรกุล กรรมการกลุมปฎิรูปส่ือ กลาวถึงการใหชาวบานไดเขามามีสวนรวม

ในสถานีฯ วา 
 
“วิธีการเร่ิมแรกท่ีบอกใหเคาไดมามีสวนรวมกัน ก็คือ ออกไปเดนิสายจัดเวทีสาธารณะให

เขารูสิทธิของเขา” 
 
คุณสมัย คลายวิมุตต กรรมการกลุมปฏิรูปส่ือ กลาววา  
 

 “เร่ืองนี้เปนเร่ืองที่ละเอียดออน เพราะวา เราอยากใหคนฟงไดรูจักวา รายการแตละรายการท่ี
พวกเขาฟงอยู เนื้อหาสาระมันมีมากหรือไม เนื้อหาสาระท่ีพดูออกไปคนฟงเราหรือไม ความจริงเรา
อยากสํารวจเหมือนกนัวาคนฟง ฟงรายการใดมากที่สุด เพื่อจะไดดูความตองการของประชาชน” 

 
คุณกําพล รุงรัตนธวัชชัย อาสาสมัครจัดรายการ แสดงความคิดเห็นเกีย่วการใหชาวบานได

เขามามีสวนรวมในสถานีฯ วา 
 

 “ตองสุมหาผูฟงใหชัดเจน เนือ่งจากการส่ือสารปจจบัุนมมีากมายใหเลือก จึงตองหากลุม
ผูฟงใหชัดเจน เพื่อที่จะไดเขาไปหาชุมชนจริง ๆ ผมคิดไวตั้งแตปท่ีแลววา จะเขาไปหาชุมชนเพือ่สุม
หากลุมผูฟง แลวนํากลับมาใชกับสถานีวา ในชวงของผูจัดแตละคนมีกลุมผูฟงแบบไหน ควรจัด
รายการแบบใดเพือ่ใหเคาตอบรับใหได เพราะวาในเวลาน้ีเรายงัไมไดนั่งอยูในกลางดวงใจของชุมชน
เทาไร เพราะสถานีมันเยอะเหลือเกนิ คล่ืนธุรกิจก็มี 3 คล่ืนยักษ ๆ แลวยังมี สวพ.อีกในจังหวดั รวมท้ัง
สังขละบุรีก็มี 5-6 สถานี จริง ๆ แลวเราถือวา เราไมไดเปนคูแขงกับใคร สถานีวิทยชุุมชนก็ทําเพือ่
ชุมชน แวดวงใกล ๆ ซ่ึงเราจะนาํเสนอประโยชนใหมากท่ีสุด” 
 
 นอกจากคณะกรรมการสถานี และอาสาสมัคร จะมีการหาแนวทางในการผลักดนัให
ชาวบานไดเขามามีสวนรวมในสถานีแลว จากการลงสนามเก็บขอมูล พบวา มีชาวบานโทรศัพทเขา
มาในรายการตาง ๆ ของทางสถานีอยูตลอดเวลา บางคนก็เดินทางมาท่ีสถานีฯ เพื่อพูดคุยกับผูจัดรายการ 
และบางคนก็ขอใหผูจัดรายการไปเยี่ยมท่ีบานเพราะไมสามารถเดินทางมาไดเนื่องจากปวยดวย
ความพกิาร  
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 ท่ีสังเกตไดอยางเดนชัดอีกประการหน่ึง คือ เม่ือคราววันครบรอบวนัเกดิของสถาน ี วนัท่ี 
19 ธันวาคม 2546 ไดมีชาวบานท่ีรับฟงรายการมารวมงานทําบุญของสถานีฯ เปนจํานวนมาก 
  
 คุณองุน รัศมีฉาย “ปาเล็ก” ชาวบานท่ีรับฟงรายการของสถานีวิทยเุสียงชุมชน 
กาญจนบุรี ไดกลาวถึงการมีสวนรวมในสถานีของตนเองวา  
 
 “การจะเขามามีสวนรวมคอนขางยาก เพราะเราทําไรและตองคอยดูแลลูกชายท่ียังเรียน
หนังสืออยู เพราะพอเคาโดนรถชนชวยเหลือตัวเองไมได ก็เลยตองเปนกําลังสําคัญของบานเพราะ
ลูกชายยังเรียนไมจบ แตก็อาศัยวาเปนกําลังใจใหกับทุกคน แตเวลาท่ีทางสถานีมีกิจกรรมหรือจัด
งาน ถามีโอกาสก็จะมา เพราะวาสนับสนุนนานมาแลว แตถาโอกาสไมอํานวยก็จะไมไดเขามา” 
 
 ปาย ุ ชาวบานท่ีรับฟงรายการของสถานีวิทยุเสียงชุมชน กาญจนบุรี กลาววา 
 
 “ฟงมาต้ังแตเร่ิมแรก ชอบตรงท่ีมีสาระดีๆ อะไรท่ีไมเคยรูก็ไดรู อยากเขามารวมแตพูดไมชัด 
และไมรูหนังสือท่ีทําอยูทุกวันนีด้ีแลว ท่ีไมดีก็มีบาง ก็คอยๆ ปรับปรุงกันไป จะเปนกําลังใจให” 
 
 พี่สมศรี ชาวบานท่ีรับฟงรายการของสถานีวิทยุเสียงชุมชน กาญจนบุรี กลาววา 
 
 “รับฟงมานานแลว และไดโทรเขามารวมในรายการดวย ชอบตรงท่ีมีสาระและขอให
สถานีเปนอยางนี้ดีอยูแลว” 
  
 คุณรังสรรค ชาวบานท่ีรับฟงรายการของสถานีวิทยุเสียงชุมชน กาญจนบุรี กลาววา 
 
 “ปกติแลวฟงบางไมฟงบาง เพราะตองขายของและเล้ียงไก ถามีโอกาสมีเวลา ผมก็
อยากจะเขามาชวยจดัรายการ” 
 
 ปาสมคิด ชาวบานท่ีรับฟงรายการของสถานีวิทยเุสียงชุมชน กาญจนบุรี กลาววา 
 
 “ฟงทุกวัน ถาไมฟงไมสบายใจ ไดมาเจอผูจัดรายการแลวรูสึกดีใจ ฟงมาตั้งแตเร่ิมแรกรูสึก
วา ทุกคนจัดรายการไดดีข้ึน รายการมีสาระ มีคติเตือนใจ การมีสถานีเปนเร่ืองท่ีดีสําหรับชุมชน ทุก
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คนก็อยากเขามารวมแตกย็ังไมเขาใจวา ท่ีนี่เปนสถานีชุมชนหมายความวาอะไร อยากจะใหบอกให
ชาวบานใหไดรับทราบไดเขาใจ ก็สนใจอยากเขามาจัดรายการแตพูดไมเปน ขอเปนผูฟงดีกวา” 
 
 คุณบุญสง จันทรสองรัศมี ประธานคณะกรรมการสถานีฯ ไดกลาวเพิ่มเติมวา  
  
 “ในอนาคตทางสถานีจะมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมในการ
เปนเจาของสถานีดวยการรวมกันบริจาคเงินเขากองทุน โดยเราอาจจะมีกระปุกออมสิน 500 ใบ ใคร
มีจิตท่ีอยากจะสนับสนุนส่ือภาคประชาชน วิทยุชุมชน ก็ขอใหมารับกระปุกเราไป แลวเราก็ทํา
ทําเนียบไว พอส้ินเดือนเราก็มีคนไปตระเวนเก็บกระปุกมา คืนละบาทก็ไดกระปุกละ 30 บาท/เดือน  
500 ใบ เงินก็เหลือแลวครับ คาไฟฟา คาบํารุงรักษา ก็เหลือแลว เวลามีกิจกรรมก็จะเปนคาใชจาย
เบ็ดเตล็ดตางๆ ได” 
 
 กลาวโดยสรุปแลว จากการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตแบบมีสวนรวม การศึกษาขอมูล
จากเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก กลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชนกาญจนบุรี / กลุมอาสาสมัคร ท่ี
เขามาจัดรายการ / ชาวบานในพื้นท่ี อ.เมือง กาญจนบุรี พบวา ระดับความเปนวิทยุชุมชนของสถานีวิทยุ
เสียงชุมชนกาญจนบุรี อยูในระดับหก ตามการแบงระดับความเปนวทิยุชุมชนของอาจารยจุมพล 
กลาวคือ เปนสถานีท่ีประชาชนรวมตัวกันจัดต้ัง และยื่นขอใบอนุญาตเปนเจาของคล่ืนความถี่ มี
การดําเนินการของสถานีตั้งแตระดับกรรมการไปจนถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานลวนเปนอาสาสมัคร
ท้ังส้ิน แตไดรับความชวยเหลือหรือรวมมือในการพัฒนาทักษะจากหนวยงานรัฐหรือหนวยงานวิชาการ 
ใชหลักการบริหารแบบวัฒนธรรมไทย รวมกับการใชหลักประชาธิปไตย  คือ ชวยเหลือเกื้อกูลกนั
ถึงแมวาจะมีการแบงหนาท่ีกนัอยางชัดเจน และในการประชุมประจําเดือน หรือการสัมมนาแตละ
คร้ัง ทุกคนมีสิทธิในการเสนอความคิดเหน็เพื่อนําไปใชในการแกไขปรับปรุงสถานีฯ ใหดียิ่งข้ึน ซ่ึง
เปนการบริหารจัดการท่ียึดหลักความโปรงใส 
  
 ในสวนของการสรางเครือขายนั้น ทางสถานีฯ มีเครือขายท่ีเปนกลุมองคกรท่ีดําเนิน
กระบวนการเรียนรูเร่ืองวิทยชุุมชนจากท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศอยูแลว และมีการติดตอส่ือสารกนั
อยูตลอดเวลา ท้ังผานทางโทรศัพท การประชุม การจัดสัมมนา จึงเนนการสรางเครือขายเพิ่มเติมจาก
เยาวชนภายในพื้นท่ีเปนหลัก ท้ังนีเ้พราะตองการเปดโอกาสใหเยาวชนไดเขามาเรียนรูการทํางาน การ
บริหารจัดการ เพื่อจะไดสานตอการดําเนินงานของสถานีฯ ตอไปในอนาคต  
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 สําหรับวิธีท่ีทางสถานีฯ นํามาใชเพื่อใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในสถานีฯ คือ 
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถาน ี แลวดาํเนินการประชาสัมพันธผานทางรายการตาง ๆ แลวเชิญชวน
ใหชาวบานไดเขามารวมกจิกรรมของทางสถานีฯ ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนไดรูสึกวามีสวน
รวมในการเปนเจาของสถานีฯ ดวยการจัดต้ังกองทุนเพื่อใหชาวบานไดรวมกนับริจาคเงินเปน
คาใชจายตาง ๆ ของทางสถานี   
 

DPU



บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง “การบริหารสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี” เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพในเชิงพรรณนา (Qualitative Data Research) ดวยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและการ
สัมภาษณเชิงลึก โดยผูวจิัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี ้
 

1. เพื่อศึกษาความเปนมาและลักษณะการบริหารจัดการสถานีวิทยเุสียงชุมชน
กาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาถึงเครือขายในการดําเนินการสถานีวิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรี 
3. เพื่อศึกษาถึงกลยุทธท่ีสถานวีิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรีนาํมาใชเพื่อใหคนในชุมชน

เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
1. ความเปนมาและลักษณะการบริหารจัดการสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 
  
 จากการวิจยัเอกสารและการสัมภาษณ พบวา สถานีวทิยุเสียงชุมชนกาญจนบุรีกอต้ังข้ึน
จากการรวมตวักนัของคนในพื้นท่ี จ.กาญจนบุรี หลายสาขาอาชีพ และจากเครือขายงานพัฒนาท่ีอยูใน
จังหวดั โดยทุกฝายมีความเหน็วา ปจจุบันภาคประชาชนไมมีส่ือเปนของตนเอง ทําใหไมสามารถ
ประชาสัมพันธการทํางานของตนเองใหกบัคนอ่ืนไดรับรู ท้ังๆ ท่ีงานซ่ึงทําอยูเปนงานท่ีเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน จึงรวมตัวกันภายใตช่ือกลุมวา “กลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชน จ.
กาญจนบุรี” ระดมความคิดเร่ือง การส่ือสารภาคประชาชน โดยอาศัยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
มาตรา 40 รองรับการดําเนินงาน 
  
 กิจกรรมแรกท่ีกลุมฯ ปฏิบัติคือ การจัดประชุมใหความรูกับประชาชน ในอําเภอตาง ๆ 
ทุก ๆ อําเภอ รวม 13 อําเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรี ท้ังนี้เพื่อแสวงหาแกนนําในระดับอําเภอในการ
รวมเรียนรู ผลักดันเร่ืองการปฏิรูปส่ือใหเปนประโยชนตอประชาชนตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญ 
ตลอดจนเพื่อเตรียมความพรอมแกประชาชนในเร่ืองของการเปนเจาของคล่ืนความถ่ี ท้ังในดานการ
ส่ือสาร การจดัการ และการบริหาร  
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หลังจากนั้น จึงไดทําการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนนํารองข้ึนท่ีรานไฟนอารต อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  โดยใชเงินลงทุนท่ีไดรับมาจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม หรือ ZIF ประมาณ 7 
แสนบาท เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2544 ใชช่ือวาสถานีวทิยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี  ใชคล่ืนความถ่ี
ระบบ F.M.100.75 MHZ. ออกอากาศต้ังแตเวลา 08.00-20.00 น. เพื่อเปนศูนยสาธิตและเรียนรู  
รวมท้ังฝกหัดการจัดรายการสถานีวิทยุชุมชน เพือ่ใหประชาชนไดรวมอบรมในพื้นทีด่วยการ
ทดลองปฏิบัติจริง และรูสึกวาเร่ืองสถานีวทิยุชุมชนไมใชเร่ืองไกลตัว  และสามารถกระทําไดดวย
ตนเอง  
 
 ตอมาไดยายสถานีมาต้ังอยูท่ีไรจันทรสองรัศมี เลขท่ี 103 หมู 2 ต.ทามะขาม จ.
กาญจนบุรี ใชคล่ืนความถ่ีระบบ F.M.100.75 MHz  และเปล่ียนการออกอากาศเปนต้ังแตเวลา 06.30 
– 19.00 น. รวมทั้งไดมีการเผยแพรผานทางอินเตอรเน็ต www.thailandkid.com ดวย 
  
การบริหารจัดการสถานี 
  
 ในชวงระยะแรกพบวา ทางกลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชน ไดคัดเลือกกรรมการของกลุมฯ 
ซ่ึงมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองของส่ือเขามาเปนคณะกรรมการสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี โดยมี
ประธานกลุมปฏิรูปส่ือคือ นายบุญสง จนัทรสองรัศมี เปนประธานคณะกรรมการสถานีวิทยุเสียง
ชุมชนกาญจนบุรีดวย ท้ังนี้อาจเปนเพราะในชวงแรกของการจัดต้ังสถานีฯ ยังไมไดรับการยอมรับ
จากกรมประชาสัมพันธโดยถูกกลาวหาวาเปนสถานีเถ่ือน แตทางกลุมแกขอกลาวหาวา ไดดําเนนิการ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม และดวยความมุงม่ันและความแข็งแกรงของกลุมอนุรักษกาญจนทําให
สามารถพาใหสถานีรอดพนขอกลาวหามาได และยังสามารถดําเนินการตอมาจนถึงปจจุบัน 
 

โครงสรางของการบริหาร 
 
 โครงสรางของการบริหารจดัการสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรีในชวงแรกนั้น เปน
โครงสรางการบริหารท่ีไมมีการแบงอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจน มีแตเพียงโครงสรางท่ีระบุวา 
คณะกรรมการของสถานีฯ มาจากคณะกรรมการกลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชน จ.กาญจนบุรี สวน
ผูจัดรายการมาจากกลุมตางๆ ท่ีรวมตัวกันเปนกลุมปฏิรูปส่ือ และประชาชนท่ัวไป ท่ีสนใจเปน
อาสาสมัครเขามาจัดรายการ สําหรับหนาท่ีตาง ๆ ในการทํางานของสถานีนั้น จากการสัมภาษณ
พบวา คณะกรรมการของสถานีฯ จะเปนผูทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย รูปแบบรายการ และเนื้อหา
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ของรายการ ตลอดจนตองทําหนาท่ีในการบริหารจัดการตัวบุคคลที่เขามาทํางาน การบริหารการ
ผลิตรายการ การบริหารจัดการอุปกรณ/ส่ิงของ และการบริหารจัดการงบประมาณ  รวมท้ังตอง
รับผิดชอบเขามาจัดรายการในชวงระยะแรกดวย 
  
 ท้ังนี้ เปนเพราะอาสาสมัครท่ีเขามานั้นสวนใหญเปนชาวบานในชุมชน ยังไมมี
ความรู ความชํานาญมากเพียงพอ ท่ีจะแบงงานหรือแบงหนาท่ีใหทําในระยะแรก ซ่ึงถือเปนชวง
การเร่ิมตนของสถานี  อยางไรก็ตามจากการเก็บขอมูลทําใหพบวา ทางคณะกรรมการสถานีฯ ได
เปดโอกาสใหชาวบานท่ีสนใจเขามาเปนอาสาสมัครไดเขามามีสวนรวมในการทําหนาท่ีตาง ๆ 
ของสถานีดวย โดยเร่ิมจากใหเขามาจัดรายการรวม และเม่ือมีความพรอมกใ็หดําเนินรายการเองได 
หลังจากเขามารวมงานกับสถานีระยะหนึ่งก็จะใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจดัการสถานี  
 

 ยกตัวอยางเชน กรณีของนางพยุงศรี นวาวัฒน (ปาหญิง) เปนอาสาสมัครจัดรายการทาน
หนึ่งท่ีกลุมปฏิรูปส่ือเปนผูชักชวนใหเขามาจัดรายการ โดยเร่ิมแรกเม่ือเขามาน้ัน ยงัจัดรายการไม
เปน ทางกลุมฯ จึงใชวิธีการใหเขามารวมดําเนินรายการกับสมาชิกของกลุมท่ีจัดรายการอยู 
หลังจากนั้น เม่ือเห็นวาดําเนินรายการไดเอง ทางกลุมฯ ก็จะจัดสรรเวลาใหดําเนินรายการเอง  
 
 นอกจากนั้น ยงัมี คุณกําพล รุงรัตนธวัชชัย อาสาสมัครจัดรายการอีกทานหน่ึง ท่ีไดเขา
มารวมงานกบัทางสถานีโดยการชกัชวนของอาสาสมัครจดัรายการเชนเดียวกัน 
 

โดยลักษณะการทํางานของวิทยุชุมชนกาญจนบุรี จะใชรูปแบบการกระจาย (decentralize) 
อาสาสมัครสงขาว และชาวบานท่ีเขามาเปนนักจัดรายการ และชาวบานท่ีเขามาเปนแขกรับเชิญ/
วิทยากร/ผูรวมสนทนา เพ่ือใหเนื้อหาของรายการกย็ังตองตอบสนองความตองการของชุมชน 
 
 หลักการท่ีใชในการบริหารจดัการ 
 
 คณะกรรมการสถานีฯ ไดนาํหลักการสําคัญท่ีใชในการบริหารจดัการองคกรมาเปนหลัก
ในการบริหารสถานีฯ 3 หลักดวยกนั คือ หนึ่งหลักการบริหารอยางเปนอิสระ ท่ีปราศจากการ
ครอบงําจากอิทธิพลภายนอกตาง ๆ ท้ังนี้ทางคณะกรรมการคงไมตองการใหสถานีฯ ตกเปนเคร่ืองมือ
ของกลุมผูมีอิทธิพลจากภายนอกชุมชน เนื่องจากคณะกรรมการสวนใหญแลวเปนกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม 
และ NGO ของจังหวัดกาญจนบุรี จึงอยากใหสถานีวทิยชุุมชนแหงนีเ้ปนกระบอกเสียงของชาวบาน
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อยางแทจริง โดยผูวิจยัประเมินจากการสัมภาษณ คุณบุญสง ประธานคณะกรรมการของสถาน ีท่ีไดเลา
ใหฟงถึง เร่ืองการจัดต้ังกองทุนวา การจะบริจาคเขากองทุนของวิทยุชุมชนนั้น สามารถบริจาคได แต
หามมีเง่ือนไขกับทางสถาน ี เนื่องจากหากเปนการบริจาคท่ีมีเง่ือนไขจะสงผลใหสถานวีิทยุชุมชน
ไมไดเปนของชุมชนอยางแทจริง 
 
 สองคือหลักการบริหารแบบประชาธิปไตย และสามคือหลักการบริหารงานรวมท่ี
สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการนั้น ผูวิจัยไดขอมูลมาจากการสัมภาษณและการ
สังเกตแบบมสีวนรวมวา ในเวลาท่ีมีการประชุมประจาํเดือนของทางสถานี อาสาสมัครมีสิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานี เพื่อท่ีทางคณะกรรมการสถานีฯ 
จะไดนําไปแกไขปรับปรุงพัฒนาสถานี 
 
 หลังจากที่ทางสถานีฯ ไดดําเนินการกอต้ังและออกอากาศมาไดครบ 2 ป ทาง
คณะกรรมการสถานี อาสาสมัคร และสมาชิกของสถานี ไดจดัใหมีการประชุมและสัมมนาเพ่ือ
กําหนดแผนการดําเนินงานของสถานีฯ ในป 2547 รวมท้ังจัดทําโครงสรางการทํางานของสถานีวิทยุ
เสียงชุมชนกาญจนบุรีใหม ใหมีความชดัเจนมากข้ึนดวยการจัดระบบการแบงงานกันทําวาใครตองทํา
หนาท่ีอะไร เพื่อเปนการกระจายความรับผิดชอบและภาระของแตละคนใหชัดเจนยิ่งข้ึน สําหรับ
โครงสรางใหมนี้ประกอบดวย ประธาน รองประธาน (ทําหนาท่ีเลขาและประสานงานดวย) ท่ี
ปรึกษาดานกฎหมาย รวมทั้งมีการแบงหนาท่ีของกรรมการออกเปนฝายตาง ๆ จํานวน 7 ฝาย คือ 
ฝายกิจกรรมระดมทุน ฝายประชาสัมพันธ ฝายพัฒนาผังรายการ ฝายสถานท่ี ฝายเทคนิค ฝายติดตาม
และประเมินผล และฝายกิจกรรม ซ่ึงแตละฝายจะมีการกําหนดตัวหัวหนาฝายเพ่ือใหงายและสะดวกใน
การประสานงาน ชวยใหการทํางานของวิทยุชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 นอกจากนั้น โครงสรางใหมนี้จะชวยใหแผนการดําเนินงานในอนาคตของสถานี คือ
เร่ืองการระดมทุนสูวิทยุเสียงชุมชน การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักจัดรายการ
วิทยุเสียงชุมชน  การจัดวนัรวมพลัง – รวมน้ําใจชาววิทยสูุชุมชน ในวนัท่ี 19 ธันวาคมของทุกป การ
ถายทอดสดในกิจกรรมสาธารณะ การจดัทําแบบสํารวจ / ประเมินกลุมผูฟง การพัฒนาระบบ
เคร่ืองสง/สถานี และการพัฒนารูปแบบรายการ สามารถดําเนินการลุลวงไปไดดวยดี เพราะมี
ผูรับผิดชอบในการควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
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 จากการวิเคราะหขอมูลตางๆ อาจพอสรุปไดวา สถานีวิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรีเปน
สถานีท่ีจัดต้ังข้ึนเพือ่สรางกระบวนการเรียนรูแกประชาชนในการบริหารจัดการสถานวีิทยุชุมชนอยาง
แทจริง ภายใตปรัชญาของสถานีวิทยุชุมชนท่ีวา “ของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน” เพราะกลุม
ท่ีจัดต้ังคือชาวบานในชุมชน ดําเนินการโดยชาวบานในชุมชน และผลิตรายการตางๆ ท่ีมี
สาระประโยชนเพื่อชาวบานในชุมชน มีรูปแบบการนําเสนอรายการในลักษณะท่ีใหอาสาสมัคร
เปนผูจัดรายการ เนนการใชภาษาถ่ินในการนําเสนอรายการ แตในขณะเดียวกันก็เนนย้ําการใช
ภาษาไทยอักขระ ร ล ว ใหถูกตองชัดเจน มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมดวยการ
โทรศัพทเขามาพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นในรายการ สวนรายไดหลักของสถานีฯ ปจจุบันยังคง
เปนรูปแบบของการบริจาคใหโดยไมมีเง่ือนไข   
  
 การบริหารจัดการสถานี มีการจัดต้ังคณะกรรมการสถานีข้ึนมาควบคุมดูแล แตคณะกรรมการ
ของสถานีในระยะแรกมาจากกลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชน จ.กาญจนบุรี เนื่องจากเปนระยะของการ
กอต้ัง ชาวบานในชุมชนยังไมมีความรู ความชํานาญในการดําเนินงานมากพอ รวมท้ังยัง
หวาดกลัววา การจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนน้ันยังเปนเร่ืองท่ีไมถูกกฎหมายจึงไมกลาท่ีจะเขามารวม 
จนกระท่ังจัดต้ังสถานีมาไดระยะหนึ่งและสวนราชการท่ีเกี่ยวของใหการยอมรับ จึงเร่ิมมีชาวบาน
อาสาสมัครเขามาจัดรายการ และหลังจากดําเนินการมาได 2 ป ก็ไดมีการจัดโครงสรางการ
บริหารงานของสถานีใหม โดยมีการแบงหนาท่ีการทํางานท่ีชัดเจนมากข้ึน และคณะกรรมการ
ชุดใหมก็หลากหลายมากขึ้น มีท้ังกรรมการท่ีมาจากกลุมปฏิรูปส่ือ ชาวบานท่ีเปนอาสาสมัครจัด
รายการ และชาวบานท่ีเปนสมาชิกของสถานี 
  
 สําหรับหลักท่ีใชในการบริหารจัดการ ก็เนนลักษณะแบบเรียบงาย  คือ ใชหลักการ
ประชาธิปไตย หลักการมีสวนรวม และหลักการบริหารอยางเปนอิสระปราศจากการครอบงําของ
อิทธิพลใด ๆ ซ่ึงสอดคลองกับความหมายที่แทจริงของวทิยุชุมชน อีกท้ังกิจกรรมตางๆ ของสถานีฯ 
มักเปนกจิกรรมที่เอ้ือตอการดําเนินงานของสถานีฯ ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีไดวางไวคือ เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการใชส่ือ รับส่ืออยางเทาเทียมกันตาม
เจตนารมยของรัฐธรรมนูญมาตรา 40 เพ่ือรณรงคใหความรูกับประชาชนในพื้นท่ีเพื่อใหเกิดความ
ตระหนกัและเห็นความสําคัญในเร่ืองสิทธิการใชส่ือ  และเพื่อเตรียมความพรอมชุมชนในเร่ืองการ
ส่ือสาร การบริหาร การจัดการสถานีวิทยุชุมชน รวมท้ังยังเปนการปลูกจิตสํานึกในเร่ืองของการให 
และการเสียสละเพราะการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนไมมีผลประโยชนใดๆ ตอบแทน มีแตจะตอง
ใหและสรางประโยชนแกชุมชน 
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 อยางไรก็ตามจากการลงสนามเพ่ือเก็บขอมูล ทําใหไดขอสังเกตเพิ่มเติมอีกดวยวา ใน
การบริหารจัดการสถานีวิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรีนั้น ยังมีปญหาในเร่ืองของการบริหารจัดการตัว
บุคคล กลาวคือ อาสาสมัครผูจัดรายการบางคนยังไมมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีเทาที่ควร 
บางคร้ังไมมาจัดรายการแตไมแจงใหทีมงานทราบ ทําใหเปนภาระของอาสาสมัครคนอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะกับผูท่ีจัดรายการอยูกอน ปญหาที่เกิดข้ึนนี้อาจเปนเพราะแตละคนมีภารกิจหนาท่ีท่ีเปน
งานประจําอยูแลว แตดวยใจรักจึงอาสาเขามาทํางานที่สถานี ดังนั้น หากมีภารกิจเพิ่มมากข้ึนและ
ไมสามารถมาทําหนาท่ีได  ควรจะตองมีการพูดคุยกันเพื่อหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  
  

 ผูวิจัยมีความเห็นวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ไมใชเร่ืองยากท่ีจะแกไข และทางสถานีก็
ไดวางแนวปฏิบัติสําหรับแกไขปญหาไวแลว นั่นคือ การโทรศัพทแจงใหผูจดัรายการท่ีจัดรายการอยู
ในขณะนั้นไดรับทราบ เพื่อท่ีจะไดดําเนนิรายการแทนหรือหาผูมาจดัรายการแทน แตปญหาท่ีพบจาก
การเก็บขอมูล คือ เม่ือไมสามารถมาจัดรายการได ก็ไมยอมโทรแจงใหทราบลวงหนาเหมือนเดิม ท้ังๆ ท่ี
ไดมีการพูดคุยตกลงกันไวแลว ดังนั้น ผูวิจัยคิดวาทางแกปญหาท่ีดีท่ีสุดก็คือ อาสาสมัครผูจัด
รายการควรเพิม่ความรับผิดชอบตอหนาท่ีใหมากข้ึน  

 
ดานความพรอมทางเทคนิคสําหรับวิทยุชุมชนกาญจนบุรี พบวา มีอุปกรณพื้นฐาน เชน

โทรศัพท ไมโครโฟนและหฟูง (headphone) เทปบันทึกเสียง อุปกรณและเทคนคิสําหรับการถายทอด
รายการในกรณีท่ีมีการจัดเวทีวิทยุสัญจรนอกสถานที่/ในชุมชน ในปริมาณท่ีมากเพียงพอและมี
คุณภาพคอนขางดี 
 
2. เครือขายในการดําเนินการสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 
 
 จากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ พบวา เครือขายของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 
มีท้ังเครือขายแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ เครือขายแบบเปนทางการคือ กลุมตัวแทน 
องคกรภาคประชาชน ท่ีดําเนินกระบวนการเรียนรูเร่ืองวิทยุชุมชนจากท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
ปจจุบันมีเครือขายอยู 100 กวาแหงท่ัวประเทศ เปนกลุมท่ีมีการติดตอส่ือสารกนัคอนขางเปนระบบ
ชัดเจน สวนเครือขายแบบไมเปนทางการ คือ สมาชิกภายในกลุม ชาวบาน และเยาวชนในชุมชน 
เปนกลุมท่ีมีการติดตอส่ือสารท้ังท่ีเปนระบบ และไมเปนระบบ  
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 เครือขายแบบเปนทางการของสถานีฯ นั้น ผูวิจัยพบวา มีการติดตอส่ือสารกันอยางเปน
ระบบชัดเจน ในลักษณะของการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารตางๆ ผานทางการติดตอส่ือสารดวย
โทรศัพท การประชุม การอบรมสัมมนา เครือขายการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นจึงมีลักษณะเปนแบบไมมี
ศูนยกลาง ดังเชนท่ีผลการวิจยัของ Harold J.Leavitt (วินจิ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศุภกุล,2522 :46-
48) บอกวา การส่ือสารแบบไมมีศูนยกลาง จะมีรูปแบบเครือขายการส่ือสารแบบทุกชองทาง ซ่ึง
สมาชิกทุกคนจะมีการสื่อสารระหวางกันเปนเครือขายการติดตอท่ีสมบูรณท่ีสุด เพราะไมมี
ขอจํากัดในการส่ือสารของสมาชิก สมาชิกทุกคนสามารถติดตอกับคนอ่ืนๆ ในเครือขายไดโดยตรง  
เปนการเปดโอกาสใหมีปฏิกริิยายอนกลับสูงท่ีสุด ทําใหเกดิประโยชนมากท่ีสุด (แผนภาพท่ี 16) 
 

ภาพท่ี 18 
แผนภูมิแสดงเครือขายการส่ือสารของสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี 

 
 

 

 
 
 
 
ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก เครือขายการส่ือสารของ Harold J.Leavitt 

 
 สวนเครือขายแบบไมเปนทางการ ผูวิจัยพบวา สมาชิกมีการสรางความสัมพันธภายในกลุม 
โดยมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารตางๆ กันภายในกลุม ดวยการติดตอส่ือสารทางโทรศัพท 
การนัดสังสรรคพบปะพูดคุยกันภายในกลุมดวยรูปแบบตางๆ ซ่ึงการติดตอส่ือสารดังกลาวมีท้ังท่ี
เปนระบบ ไดแก การประชุม ท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุกเดือนเพื่อใหนักจัดรายการทุกคนไดพูดคุย
แลกเปล่ียนประสบการณและปญหาท่ีเกิดข้ึนของแตละคน และแบบไมเปนระบบ ไดแก การพดูคุย
ปรึกษาหารือกนัเองของนกัจดัรายการ  การพบปะพดูคุยกบัชาวบานท่ีโทรศัพทเขามาในรายการหรือ
เม่ือพบเจอกันนอกสถาน ีเปนตน 
  

 

  

  

กลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชน  

คณะกรรมการสถาน ีอาสาสมัครจัดรายการ/

ผูจัดรายการ 

ชาวบานในชุมชน 
กลุมเครือขายสถานี

วิทยชุุมชน 

DPU



 113 

จากการเก็บขอมูลผูวิจัยยังพบอีกวา มีการตั้งสถานีทดลองใหไดฝกปฏิบัติในชุมชนท่ี
ทางกลุมปฏิรูปส่ือไปใหความรู 2 แหง คือ อ.เลาขวัญ กับ อ.ไทรโยค แตมีเงื่อนไขวา ทางกลุมจะ
ใหยืมเคร่ืองมือใหไปทดลองปฏิบัติ เปนเวลา 4 เดือน หรือ 6 เดือน หลังจากนั้น ทางชุมชนจะตองทํา
การประเมินผลวา เปนประโยชนตอชุมชนหรือไม ถาเปน ทางชุมชนตองจัดหาเคร่ืองมือในการ
จัดต้ังสถานีของตนเองตอไป สวนเครื่องมือที่ทางกลุมใหยืมไปทดลองใชจะถูกนําไปใหชุมชน
อ่ืนๆ ท่ีตองการฝกฝนเรียนรูตอไป  
 
 โดยขณะนี้ ชุมชนท่ี อ.เลาขวัญ ไดประสบผลสําเร็จในการทดลองฝกปฏิบัติ และกําลัง
ดําเนินการจัดต้ังสถานวีิทยุชุมชนของคนเลาขวัญข้ึน โดยใชช่ือวา “ศูนยปฏิบัติการทดลองการเรียนรู
วิทยุชุมชนคนเลาขวัญ” ออกอากาศทางคล่ืนความถ่ี F.M.100.75 ตั้งแต 05.00-19.00 น. ทุกวนั 
ตอนนี้มีผูดําเนินรายการจํานวน 14 คน ประกอบดวย พัฒนากรอําเภอ นายแพทยจากโรงพยาบาล
เลาขวัญ  ครูจากโรงเรียนภายในตําบล  และกลุมเยาวชน บุคคลท่ัวๆ ไป ท่ีหมุนเวยีนสับเปล่ียนกนั
เขามาดําเนินรายการ ซ่ึงรายการท่ีออกอากาศจะนําเสนอสาระท่ีเกี่ยวกับภูมิปญญาจากทองถ่ิน 
ความรูจากกลุมอาชีพตางๆ เร่ืองเกี่ยวกับการศึกษา และเร่ืองสุขภาพ  
 
 นอกจากน้ัน ทางกลุมฯ ไดใหความสําคัญกับการสรางเครือขายในกลุมเยาวชนของชุมชน
คอนขางมาก ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจาก ผูท่ีเขามาจัดรายการในปจจุบันของทางสถานีมีอายุคอนขางมาก 
การฝกหัดใหเขามาเรียนรู มาบริหารจัดการทําไดในแคระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของ
การใชเทคโนโลยีใหมๆ มาประกอบ เชน การเผยแพรรายการผานทางอินเตอรเน็ต เยาวชนจะ
สามารถเรียนรูไดเร็วกวาผูใหญ ดังนั้น คณะกรรมการสถานีฯ จึงไดเปดโอกาสใหเยาวชนเขามา
เรียนรูการใชส่ือ โดยไดมีการจัดสรรเวลาใหกับเยาวชนสําหรับเขามาฝกจัดรายการ ใชช่ือรายการวา 
“เยาวชนเพ่ิมรัก” และใหเยาวชนท่ีเปนนักจัดรายการ ไดเขาไปมีสวนรวมในการประชุมประจําเดือน
กับนักจดัรายการอ่ืนๆ เพื่อเปนการฝกฝนเยาวชนใหรูจักแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม   
 
 ตลอดจน มีการสงเยาวชนไปอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับการสื่อสาร นบัเปนการพบปะ
เครือขายเยาวชนดวยกันในเชิงการส่ือสารโดยเฉพาะทางดานการจัดรายการ วิธีการจัดรายการ 
ฝกฝนการใชเคร่ืองมือ และเทคโนโลยีตางๆ ซ่ึงนับวาเปนการเปดโอกาสใหเยาวชนไดมีการแลกเปล่ียน
การส่ือสารในอีกมุมหนึ่งท่ีกวางข้ึนกวาในพ้ืนท่ี นับเปนการวางแผนท่ีดีในการเตรียมความพรอมใหแก
เยาวชนในชมุชน สําหรับการที่จะกาวเขามาสานตองานของสถานีฯ ไดอยางเขมแข็ง และสามารถ
ดําเนินงานตอไปไดอยางไมติดขัดในอนาคต 
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 จากขอมูลดังกลาว ผูวิจยัมีความคิดเห็นวา ลักษณะการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นของเครือขายท่ี
ไมเปนระบบนั้น มีลักษณะเปนแบบไมมีศูนยกลางเชนเดียวกนักับเครือขายท่ีเปนระบบ กลาวคือ
สมาชิกทุกคนสามารถตดิตอกับคนอ่ืนๆ ในเครือขายไดโดยตรง ไมมีขอจํากัดในการส่ือสารของ
สมาชิก ซ่ึงผูวิจัยเห็นไดจากการท่ีอาสาสมัครจัดรายการหลายคน ไดนําเยาวชนเขามารวมในรายการของ
ตนเอง ยกตัวอยางเชน คุณบุญลือ ทรัพยอนันต อาสาสมัครจัดรายการ “อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย” 
ไดนาํเยาวชนเขามารวมจดัรายการ  
  
 เปนการแสดงใหเหน็วา การทีอ่าสาสมัครจัดรายการ ไดพยายามผลักดันเยาวชนใหเขามามี
สวนรวมในรายการนั้น เปนสวนหนึ่งในการสนองนโยบายของสถานีฯ ท่ีจะสรางเครือขายใหกวางขวาง
มากยิ่งข้ึน และนกัจดัรายการทุกคนไดรับทราบนโยบายดังกลาวจากการประชุมของสถานีฯ  ในการ
ทํางานจึงไมจําเปนตองเสนอหรือขออนุญาตจากคณะกรรมการสถานีฯ กอน  
 
 จึงอาจพอสรุปไดวา กลุมปฏิรูปส่ือฯ มีการวางแผนในการดําเนินงานในการสรางเครือขาย
อยางเปนระบบไดเปนอยางดี เร่ิมต้ังแตกอนท่ีจะมีการกอต้ังสถานีไดมีการตระเวนออกไปจดัเวที
เพื่อสรางการเรียนรูตามชุมชนตาง ๆ ของ 13 อําเภอ ในจังหวัดกาญจนบุรี เปนการสรางเครือขาย
แบบแนวรวมในการทํางานของกลุมฯ จนเม่ือมีการจัดต้ังสถานีฯ ก็มีการสรางเครือขายท่ีเปน
แนวรวมในระดับประเทศจากกลุมองคกร ตัวแทนภาคประชาชนจากท่ัวประเทศ เพื่อชวยกัน
ผลักดันใหเกิดการยอมรับสิทธิของประชาชนในการเปนเจาของสื่อ เม่ือดําเนินการในระดับ
นโยบายและปฏิบัติการในชวงเร่ิมตนจนเกิดความเขมแข็งแลว ทางกลุมฯ จึงไดทําการขยาย
เครือขายทางแนวความคดิและการดาํเนินงานออกไปยงัพืน้ท่ีใกลเคียงภายในจังหวดัท่ีมีความพรอม 
ใหสามารถจัดต้ังสถานีวิทยชุุมชนเพื่อใหบริการแกชาวบานในชุมชนของตนเอง ท้ังนี้เพราะสถานี
วิทยุชุมชนมีขอจํากัดวาสามารถสงกระจายเสียงไดในรัศมีไมเกิน 80 กิโลเมตร  และเพื่อใหสถานี
วิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรีสามารถดําเนินงานตอไปไดอยางยั่งยืน คณะกรรมการสถานีจึงไดเนน
การสรางเครือขายในกลุมเยาวชนภายในทองถิ่น โดยเร่ิมใหเยาวชนเขามาฝกฝน และเรียนรูการ
จัดรายการกับทางสถานี และมีการสงเยาวชนไปรวมอบรมสัมมนาทางดานการส่ือสารเพ่ือใหมี
ความรูความชํานาญมากยิ่งข้ึนดวย 
 
3. กลยุทธท่ีสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรีนํามาใชเพื่อใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน 
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 เนื่องจากสถานวีิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี เปนสถานีท่ีจัดต้ังโดยชุมชน ดําเนินงานโดยชุมชน 
และผลิตรายการเพื่อชุมชน จากการลงสนามเพื่อเก็บขอมูลผูวิจัยจึงพบวา ชาวบานในชุมชนไดเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินงานของสถานี 2 รูปแบบคือ การเขามาเปนอาสาสมัครจัดรายการ 
และการเปนผูรับฟงรายการ 
  
 อาสาสมัครจัดรายการ คือกลุมชาวบานท่ีเขามามีสวนรวมในสถานีฯ จากการชักชวน
ของกลุมปฎิรูปส่ือภาคประชาชน จ.กาญจนบุรี ในการจัดเวทีสาธารณะเพื่อใหความรูแกชาวบานใน
ทองถ่ินในเร่ืองสิทธิภาคประชาชนในการเปนเจาของส่ือ กอนท่ีจะมีกอต้ังสถานีฯ โดยมีบางสวน
เขามาเปนสมาชิกกลุม และมีบางสวนผันตัวเองจากการเปนผูรับฟงรายการของสถานี มาเปนผู
จัดรายการแทน  
 
 ผูรับฟงรายการ เปนกลุมชาวบานในชุมชนท่ีสนใจรับฟงรายการ และมีสวนรวมกับการ
ดําเนินงานของสถานี ดวยการโทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็น หรือพูดคุยในรายการของสถานี 
และรวมสนับสนุนเงินบริจาคแกทางสถานี  
  
 จากการเก็บขอมูลผูวิจัยยังพบอีกวา ชาวบานในชุมชนสวนใหญสนใจและรูสึกดใีจท่ีมี
สถานีวิทยุท่ีเปนของชุมชนเอง เพราะจะไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอชุมชนอยูตลอดเวลา 
อีกท้ังชาวบานทุกคนก็อยากเขามารวมแตกย็ังไมเขาใจความหมายของคําวา “สถานีวิทยุชุมชน” และ
พูดไมเปน สวนใหญจึงขอเปนผูรับฟง ผูวิจยัจึงมีความเห็นตอเร่ืองนี้วา คณะกรรมการสถานีฯ ควร
จะมีการทําความเขาใจในเร่ืองของวิทยุชุมชนกับชาวบานอยางตอเนื่อง เพราะชาวบานสวนใหญ
ไมคอยมีความรู ดังนั้นจึงจําเปนตองใชการเนนย้ําเพื่อสรางความเขาใจ และสรางการมีสวนรวมของ
ชาวบานตอสถานี 
 
 โดยสรุปแลว ผูวิจยัพบวา กลยทุธท่ีทางคณะกรรมการสถานีวทิยเุสียงชุมชนกาญจนบุรี 
ไดนํามาใชในการผลักดันใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงานของสถานี คือ 
  

1. ใชการส่ือสารระหวางบุคคลเพื่อทําการจูงใจ โดยแสดงใหชาวบานไดเห็นประโยชน
ของการจัดต้ังสถานีวิทยุของชุมชน ประกอบกับผูท่ีชักชวนและอยูในกลุมปฏิรูปส่ือ
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ก็เปนคนภายในชุมชนดวยกนั จึงเปนแรงผลักดนัใหชาวบานสนใจและเขามามีสวน
รวมในสถาน ี  

2.  เปดโอกาสใหทุก ๆ คน และทุก ๆ กลุม ในชุมชนไดมีโอกาสเขารวมในการพัฒนา
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  โดยในการเขารวมอาจอยูในรูปของการมีตัวแทนหรือเขารวม
โดยตรงก็ได ซ่ึงทางคณะกรรมการสถานีฯ จะไดจัดสรรเวลาท่ีแนนอนใหตามท่ีผูเขารวม
สามารถมารวมในการดําเนินงานของสถานีได  

3. เม่ือเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสถานี ท้ังมีสวนรวมในการจัดรายการ และหรือ 
เขามามีสวนรวมในฐานะเปนผูรับฟง ทางสถานีฯ ไดเปดโอกาสใหชาวบานไดมี
สวนรวมในการดําเนินงาน ดวยการแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอรายการตางๆ ของสถานี
เพ่ือจะไดนําไปปรับปรุง ตลอดจนนําเสนอวิธีการ หรือกิจกรรมของสถานีท่ีจะเปนตอ
ชุมชนดวย  ซ่ึงกอใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง 

 
กลยุทธดังกลาวแสดงใหเห็นวา คณะกรรมการสถานีฯ ไดพยายามสรางระดับการมีสวนรวม

ของชาวบานในชุมชนใน 3 ระดับ ไดแก  มีสวนรวมในฐานะผูรับสาร/ผูใชสาร มีสวนรวมใน
ฐานะผูสง/ผูผลิต/ผูรวมผลิต และมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย ของสถานี โดย
การส่ือสารแบบมีสวนรวมนี้จะชวยทําใหคนในชุมชนเห็นคุณคาของตนเองวา มีสวนรวมในการ
สรางประโยชนใหกับชุมชนของตนเอง ตลอดจนเปนการสรางความม่ันใจแกชาวบานในเร่ืองของ
การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในชุมชนวา เขาสามารถใชเทคโนโลยีเหลานั้นได ไมวาจะเปน
เทคโนโลยีท่ีใชในการจดัรายการ และการนําระบบอินเตอรเน็ตมาใชเปนชองทางในการเผยแพร
รายการของสถานีดวย นอกจากนั้นยังเปนการเสริมสรางหลักประชาธิปไตยใหแกชาวบานดวย 
เพราะ ชาวบานจะไดเรียนรูถึงการมีความม่ันใจในการแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะ การยอมรับฟง
ความคิดเห็นของคนสวนใหญ รวมท้ังยังสรางความรับผิดชอบแกตนเองและชุมชนเพิ่มมากข้ึนดวย 
 
 จากผลการวิจัยท้ังหมดทําใหผูวิจัยไดพบวา ปจจุบันสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรีมี
การบริหารจัดการท่ีคอนขางจะสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการบริหารจดัการสถานีวิทยุชุมชน และมี
โครงสรางการบริหารงานท่ีแสดงใหเห็นระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับ 6 คือ 
ประชาชนรวมตัวกันจัดต้ังสถานี  และเปนผูยื่นขอใบอนุญาตเปนเจาของคล่ืนความถ่ี ถึงแมวา
ขณะนีจ้ะยังไมไดรับอนุญาตก็ตาม สวนการดําเนินงานของสถานี  ตั้งแตระดับกรรมการไปจนถึง
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานลวนเปนอาสาสมัครท้ังส้ิน สําหรับรายการตางๆ ของสถานี ผูจัดรายการซ่ึง
เปนชาวบานในชุมชนจะเปนผูเลือกเนื้อหาและจัดดวยตนเอง และชาวบานในชุมชนสามารถเขามามี

DPU



 117 

สวนรวมดวยการโทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็นในรายการไดทันที หรือทุกคร้ังท่ีมีการประชุมท่ี
สถานีจัดข้ึนเปนประจําทุกเดอืน และในการประชุมใหญประจําปของสถานี  
 
 สวนการสรางเครือขายของสถานีฯ นั้น มีการสรางเครือขายกับตัวแทนภาคประชาชน 
องคกรตางๆ ท่ีเขารวมกระบวนการเรียนรูภาคประชาชนดานส่ือวิทยุจากท่ัวประเทศ ดวยการ
ติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนประสบการณกนัโดยผานการรวมประชุม สัมมนา และการโทรศัพท อีกทั้ง
ยังมีการสรางเครือชายภายในชุมชนเพิ่มเติมโดยเนนไปท่ีกลุมชุมชนใกลเคียงท่ีมีความพรอมจัดต้ัง
สถานี และกลุมเยาวชนภายในชุมชนเดมิเพื่อมาเรียนรูและสานตอการทํางานของสถานีในอนาคต 
โดยวิธีท่ีใชในการพัฒนาความรูความสามารถของอาสาสมัครและเยาวชนท่ีเปนเครือขาย ก็คือการ
สงไปรวมประชุม อบรม สัมมนาทางดานการส่ือสารท่ีจัดโดยหนวยงานรัฐหรือหนวยงานวิชาการ
ตางๆ ดวย 
 
 สําหรับกลยทุธท่ีนํามาใชในการผลักดนัใหชาวบานในชุมชนเขามามีสวนรวมในสถานี
นั้น ใชกลยุทธของการจูงใจใหชาวบานไดเห็นประโยชนของการจัดต้ังสถานี โดยผูท่ีชักชวนเปน
ชาวบานในชุมชนดวยกัน ท้ังชาวบานท่ีเขามาเปนอาสาสมัครจัดรายการ และเยาวชนท่ีเขามาเรียนรู
กระบวนการดําเนนิงาน ทําใหชาวบานใหความสนใจรับฟงและเขารวมเปนสมาชิกของสถานีดวย
ความเต็มใจ นอกจากนัน้เม่ือชาวบานใหความสนใจเขารวมเปนสมาชิกแลว มีการใชกลยุทธในการ
เปดโอกาสใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของสถานี ดวยการใหสิทธิในการรวมแสดง
ความคิดเห็นท่ีมีตอสถานี เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสถานีดวย เปนการสราง
ความรูสึกของการเปนเจาของสถานีรวมกัน เพราะสถานวีทิยุชุมชุนมีหลักวา “โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
ของชุมชน”  
 
 
 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

 
 งานวิจยันี ้ ผูวิจัยมีความเห็นวา การท่ีชุมชนมีสถานีวิทยุเปนของตนเองนั้น จะชวยให
ชาวบานไดเรียนรูเทคโนโลยใีหมๆ ไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม เปนประโยชนและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางชัดเจน ในขณะท่ีวิทยุกระแสหลักทําไดเพยีงนําเสนอ
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ขอมูลในภาพรวมเทานั้น ไมสามารถเจาะจงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกชุมชนใดชุมชนหนึง่
ได 

 
 ดังนั้น จากการศึกษาเร่ือง “การบริหารสถานีวิทยชุุมชนในจังหวดักาญจนบุรี”  ผูวิจัย
เห็นวา ควรจะไดมีการศึกษาเพิ่มเติมอีก อาทิเชน 

 
1. การศึกษาความคิดเห็น ประโยชน และความพึงพอใจของชาวบานท่ีมีตอสถานีวิทยุ

เสียงชุมชนกาญจนบุรี  

2. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางท่ีชัดเจน ประโยชน ขอไดเปรียบ เสียเปรียบ 
ระหวางวิทยุชุมชนกับวิทยุกระแสหลัก 

3. การศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยุชุมชนอ่ืนๆ ท้ังในแงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อตอยอดและ
ขยายความรูดานวิทยชุุมชน  

 
ท้ังนี ้ การศกึษาวิจยัในมุมมองหรือแนวทางที่แตกตางออกไปน้ี จะเปนประโยชนอยางยิ่ง

ในการนําขอมูลดังกลาวมาใชควบคูกับงานวิจยันี ้ เพื่อท่ีจะไดใชเปนแนวทางสําหรับพัฒนาการ
ดําเนินงานของสถานีใหเปนประโยชนตอชาวบานในชุมชนเอง และเปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการสถานวีทิยุชุมชนอ่ืนๆ ตอไปอีกดวย 
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ภาคผนวก ก 
 
ความเปนมาของกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) 
 
 กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม หรือ SIF  เปนกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนภายใตโครงการลงทุน
เพื่อสังคม  ซ่ึงเกิดข้ึนจากวิกฤตการณในภาคการเงิน  ท่ีนําไปสูวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ  อันมีผลกระทบ
ตอสังคมอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะปญหาการวางงาน  ท่ีเม่ือส้ินป 2540  มีการประมาณการวา  จะมี
คนวางงานเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 3  หรือเทากับจํานวน 1.1 ลานคน  และคาดวาจะมีเพ่ิมข้ึนมากกวา 
400,000 คน ในป 2541  การขาดรายได  และคาบริการทางสังคมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอันเนื่องมาจาก
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะประชาชนในกลุมผูมีรายไดนอยและยากจน 
 
 กระทรวงการคลังจึงไดทาบทามธนาคารโลก  ธนาคารพัฒนาเอเซีย  และรัฐบาลญ่ีปุน  
เพ่ือขอกูเงินเพื่อแกปญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากผลกระทบวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  โดยจัดทํา
เปนโครงการเงินกูในช่ือ “โครงการลงทุนเพื่อสังคม” (Social Investment Project หรือ SIP)  ซ่ึงมี
สาระสําคัญของโครงการ  ดังนี้ 
 
1.  วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือบรรเทาปญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะ
การแกปญหาการวางงานดวยการสรางงานและโอกาสในการสรางรายไดแกบุคคลผู
ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณดังกลาว  โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอยและ
ยากจน 

1.2 ปฏิรูปการใหบริการทางสังคมโดยการเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงาน
และการใหบริการขององคกรสวนทองถ่ิน 

1.3 สงเสริมการกระจายอํานาจการใหบริการทางสังคมและการพัฒนาโครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดเล็ก  การเพิ่มอํานาจและความเขมแข็งของทองถ่ิน และ
การสรางเศรษฐกิจชุมชนใหมีเครือขายท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
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1.4 ปรับปรุงระบบการใหบริการทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ  และโปรงใส  โดยการ
สงเสริมใหคนในทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม และเนนใหบริการทาง
สังคมข้ันพื้นฐานแกกลุมผูวางงาน  และกลุมผูมีรายไดนอยและยากจน 

 
2.  ลักษณะของกิจกรรม 

1.1 กิจกรรมที่กอใหเกิดการจางงาน และเสริมรายได  ประกอบดวยกิจกรรมดานการ
ทองเท่ียว การพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีใชแรงงาน
เปนสัดสวนสูง  การฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน 

1.2 การขยายบริการสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับผูไดรับผลกระทบจากวิกฤติ  ผูสูงอายุ 
และผูดอยโอกาส 

1.3 การเสริมสรางขีดความสามารถและความเขมแข็งของชุมชนเพื่อการมีสวนรวมใน
การวางแผนแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของตนอยางยั่งยืน 

1.4 การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  โดยเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรบริหาร
สวนทองถ่ิน  เพื่อใหสามารถพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  ตามความ
ตองการของคนในพื้นท่ีเปนหลัก 

 
3.  พื้นท่ีดําเนินโครงการ 

 พื้นท่ีในเมือง และชนบทท่ัวประเทศ 
 
4.  แนวทางการดําเนินโครงการ 

 การดําเนินโครงการแบงออกเปน 2 แนวทาง คือ 

1. แนวทางที่ 1  เพ่ือแกไขปญหาระยะส้ัน  มีวตัถุประสงคในการเพ่ิมโอกาสการจางงาน
โดยสนับสนุนการเงินแกกิจกรรมภาครัฐ สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  ท่ีกอใหเกิด
การจางงาน  เพิ่มรายได เพิม่สวัสดิการทางสังคมแกผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาสและ
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คนตกงาน  ประกอบดวยโครงการรวม 79 โครงการ วงเงิน 13,284 ลานบาท  ใช
ระยะเวลา 8 เดือน 

2. แนวทางที่ 2  เพ่ือแกไขปญหาระยะยาว  มีวตัถุประสงคเพ่ือปรับโครงสรางทางสังคม
อันเปนการสรางฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมุงเนนการกระจายอํานาจ  สรางความ
เขมแข็งแกองคกรชุมชนและองคการสวนทองถ่ิน  สรางเศรษฐกิจชุมชนใหมี
เครือขายท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพ  และกระตุนใหคนในทองถ่ินมีสวนรวมใน
การพัฒนาสังคมอยางกวางขวาง  ซ่ึงจะกระทําผานกองทุนท่ีรัฐบาลโดย
กระทรวงการคลังจัดต้ังข้ึนและมอบหมายใหธนาคารออกสินเปนผูรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ รวม 2 กองทุน  คือ   

 กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund – SIF) หรือ กลส. เปนกองทุน
สนับสนนุเงินใหเปลาแกโครงการท่ีตอบสนองความตองการชุมชนและเพ่ือชุมชน  โดยองคกร
ทองถ่ินริเร่ิมเสนอโครงการตอ SIF  และโครงการท่ีไดรับความชวยเหลือ ตองเปนโครงการท่ีชุมชน
รวมกันกําหนด  แกปญหาในชุมชน  เสริมสมรรถนะของทองถ่ิน  โดยในระยะยาว  จะสนับสนุนทองถ่ิน
ท่ีพรอมใหมี “ประชาคมจังหวัด” ท่ีประกอบดวยบุคคลทุกฝาย  ท้ังนักธุรกิจ  นักวิชาการ  ขาราชการ  
นักการเมือง  สนับสนุนและใหคําแนะนําโครงการ  เกดิเปนเครือขายของชุมชนข้ึน  โดยมูลคาของ
แตละโครงการประมาณ 450,000 – 11,250,000 บาท  ซ่ึงสถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรี  ไดเสนอ
โครงการและไดรับความชวยเหลือจากกองทุนนี้ในการจัดตั้งสถานีวิทยชุมุชน 
 
 กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (Regional Urban Development Fund) หรือ กพมภ.  เปน
กองทุนท่ีใหเงินกูแกหนวยงานทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่ง “เทศบาล” ในโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคท่ีชวยเสริมใหเทศบาลสามารถเตรียมพรอมสําหรับการบริหารโครงการและขยายการ
ลงทุนดวยตนเองในอนาคต  โดยโครงการท่ีเทศบาลเสนอจากการระดมความคิดประชาชนในเมืองวา
ดวยการพัฒนาเมือง โดยหลักเกณฑการอนุมัติเงินรวมกันระหวางกระทรวงการคลังและมหาดไทย  
มูลคาของแตละโครงการประมาณ 9,000,000 – 90,000,000 ลานบาท 

 
 ท้ัง 2 กองทุนมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 40 เดือน 
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ภาคผนวก ข 
 

ประเด็นคําถามหลักท่ีใชในการสัมภาษณ 
 
ก. กลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชน 
 
1. สถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรีมีประวัตคิวามเปนมาอยางไร และมีวตัถุประสงคใดในการ

จัดต้ังสถานี 
2. มีการใชหลักและวิธีการใดในการบริหารจดัการสถานี 
3. การดําเนินงานท่ีผานมามีปญหาและอุปสรรคอะไรบางในเร่ืองของการบริหารจัดการ  รวมท้ังมี

วิธีแกไขปญหาอยางไร 
4. แนวทางการสรางเครือขายในการดําเนนิงานของสถานี  มีอะไรบาง 
5. กลยุทธใดท่ีนาํมาใชเพื่อใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงานของสถานี 
6. มีการวางแผนงานในอนาคตไวอยางไรบาง 
 
ข. อาสาสมัครจัดรายการ 
 
1. เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของสถานีไดอยางไร 
2. นอกจากเขามาจัดรายการแลว ยังมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานีดวยหรือไม 
3. การบริหารจัดการของสถานีเปนอยางไร ใชหลักหรือวิธีการใดในการบริหาร 
4. มีสวนชวยในการสรางเครือขายของสถานีอยางไร 
5. รูปแบบรายการท่ีจัดอยูสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดมากนอยแคไหน 
6. ชาวบานใหความสนใจเขามามีสวนรวมในรายการ หรือกจิกรรมของสถานีหรือไม 
7. ปญหา อุปสรรคท่ีพบในการทํางานมีอะไรบาง และมีสวนชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางไร 
 
 
 
 
 
ค. ชาวบานในพื้นท่ี อ.เมือง กาญจนบุรี 
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1. รูจักสถานีวิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรีไดอยางไร และรับฟงมานานแคไหนแลว 
2. ไดเขามามีสวนรวมในการดาํเนินงานของสถานีอยางไรบาง 
3. ตองการใหสถานีพัฒนาปรับปรุงอะไรบาง 
4. มีความสนใจอยากจะเขามาเปนอาสาสมัครจัดรายการ หรือมีสวนรวมในการบริหารสถานี

หรือไม 
5. มีความคิดเหน็อยางไรบางท่ีไดมีสถานีวิทยุเปนของชุมชนเอง 
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ภาคผนวก ค 
 

บทสัมภาษณ 
 
กลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชนกาญจนบุรีท่ีผูวิจัยเลือกสัมภาษณ  ประกอบดวย 
 

1.1 นายบุญสง   จันทรสองรัศมี  ประธานกลุม 
1.2 นายบัญญัต ิ  จันทรนาม กรรมการ 
1.3 นายณฐัพล   กฐินหอม กรรมการ 
1.4 นางทิวาพร   ศรีวรกุล   กรรมการ 
1.5 นายสมัย คลายวิมุตต กรรมการ 

 

1. คุณบุญสง จันทรสองรัศมี ประธานกลุมปฏรูิปส่ือ 

 
บุญสง : เดก็จะเร่ิมรูจกัวาผูใหญกาํลังทําอะไร กเ็ปนการเรียนรูจากคนหนึ่งสูคนหนึ่ง จากเดก็กลุม

หนึ่งไปสูกลุมผูใหญกลุมหนึง่ เปนการมีปฏิสัมพันธภายใน ในสวนของการเคล่ือนไหว 
แลวก็สวนผลกระทบจากตรงน้ี ก็คือ เคาจะไดเปนผูริเร่ิมการส่ือสาร ไดใชเทคโนโลยี ใช
เคร่ืองมือในการฝกฝน ในการพูด ในการส่ือโดยผานสถานีวิทยุ แลวเขาจะคอย ๆ ยกระดบั
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ความรู ความชํานิชํานาญในเทคนิค ในการส่ือสารและก็เรียนรูการอยูรวมกนั มีการ
แลกเปล่ียนกนั ไมใชการแลกเปล่ียนทางอากาศ แตหมายถึงวาเขาจะมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับ
กลุม แลวเด็กเองก็จะมีสวนในการเขารวมประชุม และเดก็กส็ามารถแสดงความคิดเหน็ไดใน
ท่ีประชุม นั่นคือการแลกเปล่ียนเปนมิติท่ีถึงตัวถึงตน ในการประชุมทุกเดือนจะสรุปประเด็น
หรือความคืบหนาอะไร เด็กก็จะมารวมดวย พยายามฝกฝนเขา ตรงนี้มีจุดประสงคไมใชเพื่อให
เด็กมาส่ือเทานั้น แตเรามองไกลวา วันหนึง่พวกเขาจะตองเขามาสืบสานตอ ท้ังการบริหาร
การจัดการดวย แตวาวันนี้เราปูพื้นเด็กไดเร็ว ก็คือ เร่ิมตนมาส่ือ แลวเม่ือมีความชํานิชํานาญ
ในการส่ือสารแลว มันทําใหเรางายข้ึน พอวันหนึง่เขายกระดบัวยัเขาข้ึนไปในอีกไมนานนัก 
เขากจ็ะเปนผูใหญ พวกเขาจะตองยกระดบัมาเรียนรูในเรื่องของการบริหาร การจดัการ 
จริงๆ ตอนนี้กอ็าจเรียนรูไปดวยสวนหนึ่ง เปนแบบซึมซับไป ถูกมอบหมายงานเล็ก ๆ ไป 
นั่นกเ็ปนสวนหน่ึงแตก็ยงัไมถึงข้ันของการส่ังการหรือวาแจกงาน แตในอนาคตเขาจะตองไป
ยืนตรงนั้น แลวรุนผมก็จะตองปลดระวางออก เพราะฉะน้ันเด็กก็จะเขามา แตไมเหมือนอยาง
รุนเราท่ีเขามาตอน 50 แตพวกเขาพออาย ุ25 ป กอ็าจจะบริหารจดัการไดแลว ตอนน้ีพวกเขา
จะอายุประมาณ 16-17 ป เขาก็เกงแลว ถาเราฝกพวกเขาไดเร็ว พออาย ุ20-25 ป เราก็ไมตอง
สอนการส่ือแลว นั่นหมายถึงวา พวกเขาคอนขางจะมีความพรอมในการบริหารจัดการ พา
กลไกของการส่ือสารใหเดินไปได นัน่คือ การเขมแข็งท่ีเร็ว การเขมแข็งนีห้มายถึง การ
พรอมท่ีจะเขามารับไม ไมใชวาอายุ 30-40 ป แลวเพิ่งมาหัดอยางท่ีเปนอยูขณะนี้ แตวาก็
โทษกันไมได เพราะวา สภาพโดยสังคมของประเทศไมไดเปดโอกาสตลอดเวลา ฉะนัน้ 
วันนี้เปดโอกาสเราจงึตองเตรียมเดก็เตรียมคน เตรียมเยาวชนมารองรับ ตอ ๆ ไปในอนาคต
มันกจ็ะเร็วข้ึน เขากจ็ะสามารถยกระดับตัวตนข้ึนมาไดเร็วข้ึน 

   อยางกับวันนี้ไดสงเด็กอายุ 13 ป ไปยกระดับการส่ือสาร ไปพบปะเครือขายเด็กดวยกนัใน
เชิงการส่ือสารโดยเฉพาะเลย แนวการจัดรายการ วิธีการจัดรายการ เปนตน ซ่ึงเปนการ
พบปะเยาวชนเครือขายจากหลายจังหวัด เปนการแลกเปล่ียนการส่ือสารในอีกมุมหนึ่ง
ของเยาวชนทีจ่ะกวางข้ึนกวาในพ้ืนท่ี 

ผูวิจยั : เยาวชนที่มาเขารวมนี้มาจากไหน 

บุญสง : มันกเ็ร่ิมจากเราเปนดานหลัก โดยการประชาสัมพันธเชิญชวนผานเครือขายของผูใหญ บอก
กลาววา มีเดก็คนไหนสนใจก็มาเรียนรูกนั เดก็ก็ชักชวนกันมา ประสานงานมาวาขอใชเวลา
ในการฝกหัด ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเด็กท่ีไดรับฟงมา แลวตัวเดก็เองในวันนี้ กลุมเร่ิมตนของ
เดก็ ๆ ก็จะไปเชิญชวนเด็กๆ ดวยกัน แลวเราก็ฝกใหเคารวมตัว รวมกลุมกันมากข้ึนดวย 
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ผูวิจัย : นอกจากการสรางเครือขายทางดานเยาวชนแลว ยงัมีการสรางเครือขายทางดานอ่ืน ๆ อีก
หรือไม 

บุญสง : นโยบายของเราโดยฐานแตเร่ิมแรกก็คือ ตองการกระจายโอกาสใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีกลุมเรา
จะทําได “กระจาย” หมายถึงวา 13 อําเภอของจังหวดักาญจนบุรี จะตองไดรูจักวิทยชุุมชน  
รูจักหลักและไดมีโอกาสมาทําการส่ือสารในรูปของการส่ือสารผานทางคล่ืนความถ่ีหรือที่
เราเรียกวาทรัพยากรนัน่เอง ซ่ึงเปนเปาหมายหลักของเราท่ีมีความมุงหวัง  

   ทีนี้เนื้องานท่ีเดินไปเพื่อใหพื้นที่ตาง ๆ ในจังหวัดกาญจน ท่ีอยูหางไกลออกไปไดมี
โอกาสสื่อสาร กลาวคือ ไดพยายามท่ีจะไปในหลายพ้ืนท่ี แลวก็พบปะกับแกนนํา ผูนําชุมชน   
ผูนําโดยธรรมชาติ แลวกเ็ช้ือเชิญมาในวาระโอกาสท่ีสําคัญ ๆ  ก็มาพดูกนัในเร่ืองนี้ ก็เปน
การใหความรู อีกสวนหนึ่งกไ็ปสูทองท่ีไปท่ีพื้นท่ีของเคาเอง ไปใหความรู บางสวนเขาก็เช้ือ
เชิญไปใหความรูไปแลกเปล่ียนทําใหเกดิความเขาใจวา คล่ืนความถ่ีหรือทรัพยากร อะไร
อยางไร และวธีิทํากัน เพราะฉะน้ันเราจงึมีเปาหมายท่ีจะไปขายผลใหกวางข้ึน 

ผูวิจยั : นอกจากไปใหความรูแลว มีการต้ังสถานีทดลองใหไดฝกปฏิบัติดวยหรือไม 

บุญสง : อันนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการดวยเหมือนกัน เคร่ืองมือนั้นมีการตระเตรียมอยูแตวาไมมาก
พอ มีจํานวนไมกี่ชุดเทานั้นเอง ชุมชนที่ไปใหความรูแลว เคามีคณะกรรมการ มีบุคคลที่
รับผิดชอบได และก็มีความพรอม เราก็จะขยายโดยอนุมัติเคร่ืองมือไปใหทดลอง ตอนนี้ก็มี
สงไปอยู 2 ท่ี คือ เลาขวัญ กับไทรโยค เง่ือนไขเดิมบอกวา ใหไปฝกฝนลองใช 4 เดือน 
ตอนนี้ก็อาจจะประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นแลวชุมชนก็จะมีขอสรุปหลังจากไดทดสอบ 
ทดลองปฏิบัตกิารจริง ระยะหนึ่ง ก็คงจะมีขอสรุปหลังจากไดทดสอบทดลองปฏิบัติการจริง
ระยะหน่ึง ก็คงจะมีขอสรุปได ถามีความเปนของชุมชนเองวาเปนประโยชนสูง เคากต็อง
พยายามสรางเคร่ืองไมเคร่ืองมือ เพือ่เปนบรรทัดฐานของตนเองตอไป เคร่ืองมือที่สงไปให
ทดลอกก็จะเวียนไปยังจุดท่ีไมมีโอกาส 

ผูวิจยั : เคร่ืองมือทีใ่หยืมไปทําการทดลองนั้น นํามาจากไหน 

บุญสง : เปนเคร่ืองท่ีสถานีไดจดัหามาต้ังแตเร่ิมจัดต้ังสถาน ี มีกําลังสง 40 วัตต วทิยุชุมชนน้ันตอง
บอกอีกอยางหนึ่งวา นอกจากชุมชนจะไดส่ือสารแลว นกัเทคนิคของคนไทยเราตามภมิูภาค
ก็ไดเกดิการพฒันาไปพรอม ๆ กนักับการสรางเคร่ืองไมเคร่ืองมือ สรางเทคโนโลยีท่ี
สามารถฝกฝนฝมือของตัวเองไดอยางแทจริง แลวกไ็ดพยายามยกระดับ ปรับปรุงตาง ๆ จาก
ท่ีไมเคยไดมีโอกาสสราง และไมเคยมีโอกาสไดใช ก็มีโอกาสสราง มีโอกาสไดใช และมี
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โอกาสไดปรับปรุงแกไข เคร่ืองสงท่ีใชอยูตอนนี้เปนเคร่ืองมือท่ีคนไทยเราสรางกันเอง ไทย
ทําไทยใช และไทยก็ไมเปนหนี้เขา  

ผูวิจัย : ในฐานะเปนประธานกลุมปฏิรูปส่ือ ไดมีการนําหลักใดมาใชในการบริหารจัดการ 

บุญสง : การบริหารสถานีท่ีนี่ใชแบบธรรมชาติ แบบวัฒนธรรม แบบไทยๆ เรา ในจุดเร่ิมตนเรา
คงไมไดใชระบบแบบฝร่ัง หรือแบบองคกรท่ีมันแข็งตัว เพราะวาในระบบองคกรฝร่ัง
หรือองคกรท่ีแข็งตัว เราพิจารณาแลววายังไมสอดคลองและเหมาะสมเทาไร สวนใหญ
แลว เราใชความต้ังใจ ความพรอม ความเสียสละของแตละคน แลวก็ทุกหนาท่ีจะใหทุกคน
รูสึกวามันเปนหนาท่ีรวมกันหมด ไมไดแยกฝายกันมากนกั เพียงแตวาใครมีความชํานาญ
ในมุมไหนเปนพิเศษ ก็อาจจะทําหนาท่ีนัน้มากหนอย อยางมีอยูสัก 2-3 คน ท่ีพอเปน
วิทยากรขยายความรูได กค็งทําหนาท่ีนีม้ากหนอย แลวกห็นาท่ีอ่ืนๆ ก็ถือเปนหนาท่ี
รวมกันไปดวย ไมเปนองคกรท่ีถูกแยกเปนแผนก เปนฝาย แตโดยนัยยะกจ็ะรูกนัอยูวา 
100 คนนี้มีความรูเร่ืองเทคนิคนะ ก็ชวย ๆ กันดูตรงนี้หนอยแตวาเจากส็ามารถส่ือสารอ่ืน
ได 

ผูวิจัย : ถาอยางนั้นคณะกรรมการท่ีจะจดัต้ังข้ึนใหม ก็จะไมมีการระบุหนาท่ีของแตละคนใชหรือไม 

บุญสง : มันก็คงมี ก็คงจะเกิดข้ึน แตคงเปนเพียงภาพที่สรางข้ึนใหดูสมบูรณ ดูหนาเช่ือถือ นา
เล่ือมใส  ศรัทธา แตวาโดยนัยยะลึกๆ แลว ถาการเร่ิมตนบางอยางถาเราไปวางไวให
มันแข็งตัวแลว ทุกคนก็บอกวา อันนี้ไมใชหนาท่ี อันนั้นก็ไมใชหนาท่ีเปนหนาท่ีของอีก
คน แลวเวลาเคาไม พรอมทํามันก็จะเปนปญหา มันเปนปญหาเรื่อย เวลารับหนาท่ีไปแลว
ไมพรอมทํา งานก็เสียหาย ในจุดเร่ิมตน เราอยากใหเร่ิมตนโดยรูสึกวา มันเหมือนอะไรเล็ก 
ๆ กอน ทุกคนก็ชวยกันทํา     ทุกมุมทุกดาน แคนั้นเอง 

ผูวิจัย : เยาวชนท่ีเขามาจะไดรับเอาแนวทางนี้ไปใชดวยหรือไม 

บุญสง : เยาวชนก็ใชอยูแลว ตอนนี้เยาวชนก็มีกิจกรรม มีบทบาทของตัวเยาวชนเอง ถามีกลุม มีฝก
ประชุม มีสะทอนความคิดเห็นในที่ประชุม สวนการแบงองคกรอยางแข็งตัวนั่นคงไมใช 
ก็ใหทํางานในลักษณะที่ทํางานรวมกัน สามารถทํางานแทนกันได ซึ่งเปนเรื่องที่ดี ถา
อนาคตโครงสรางใหญเพราะคนมีมาก แลวก็มีความพรอมแตละมุม มันมีคนท่ีพรอมจะ
ใสในมุมตางๆ นั้น เราก็วางเปนผังไว ก็จะเดินไปได ไมเสียหายอะไร แตในจุดเร่ิมตนมัน
ก็จะเร่ิมเหมือนอยางรอบตัวในขณะนี้ ก็จะบอกวานั่นหนาที่เธอ ฉันไมเกี่ยวนะไมได
หรอกในเร่ิมแรก มันตองรูสึกวาทุกดานสามารถทํากันแทนไดหมด 
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ผูวิจัย : ในสวนของการจัดต้ังกองทุนฯ จะรับเงินจากไหน มีการบริหารจัดการเงินอยางไร 

บุญสง : จริงๆ แลว เราไมอยากใหส่ือเขาไปผูกพันกับเร่ืองเงินมากจนเกินไป ฉะนั้น เราจึงปราม
ไมคิดท่ีจะเรงหากองทุนอะไร แตนี่ผานมา 2 ป ก็คงจะคอยริเร่ิมแบบเล็ก ๆ แลวก็ฝกฝน 
เรียนรูไป ตอนน้ีคิดวา ถาจะเกิดกองทุนก็นาจะทําได ก็คงเปนกองทุนท่ีไมหวังผลอะไร
มากนัก คอยเปนคอยไป คอยๆ เรียนรู คอยคนหาคนท่ีมีความพรอมท่ีจะดูแล ควรจะมีฝาย
ท่ีดูแลรับผิดชอบเร่ืองเงิน แตคนท่ีอยูในสวนของการระดมความคิด ความเห็นในการ
ระดมทุน มันเปนทุกคนเปนสิทธิท่ีทุกคนคิดกันได ก็ใหโอกาสคิดกัน แลวก็หาจุดท่ีลงตัว 
ท่ีคิดวาดีท่ีสุด หรือเหมาะสมท่ีสุด ขอความในการระดมทุนก็ตองระวัง ส่ิงท่ีตองระวัง
ท่ีสุดก็คือ เงินมันอาจจะกอใหเกิดสิทธิเสรีภาพที่ในเสื่อมถอยไปดวย การหาเงินมาทํา
สื่อกับหาเงินมาทําเกษตรมันตางกัน หาเงินมาทําส่ือ ถามันผิดทิศผิดทาง ผิดจังหวะกาว 
มันจะเปนเง่ือนไข มันทําใหส่ือขาดไปไดในเร่ืองของสิทธิเสรีภาพ มันจะมีปญหาตามมา
เยอะมาก เพราะฉะน้ันจังหวะกาวของส่ือ ถาเรามองแบบยาวนานยั่งยืน ตัวส่ืออาจจะตอง
ไปผูกโยงกับความอิสระ ความเปนเสรีภาพสูงมาก เพราะนั่นหมายถึงวา ปญหามันไมถูก
ครอบวา มันเหมือนนกท่ีบินไดอยางอิสระ เพราะเร่ืองตัวเงินจะไปผูกเกี่ยวกันหมดเลย 
ดังนั้นท่ีมาถาจะมีตองนึกถึงส่ิงเหลานี้ อยางมีความรอบคอบสูง หาเงินหาไมยาก แตวาถา
หากเดินผิดทางแลวมันจะสรางปญหา ทําใหส่ือไมสามารถเดินทางไปสูการสรางปญญา
ของมนุษยไดอยางสมบูรณ มันไปไดเพียงข้ันตอนหน่ึงเทานั้นเอง เพราะวันนี้ผมจะไปรับ
เงินใครมาสัก 50,000  หรือสักแสนสองแสน เปนเร่ืองท่ีทําไดไมตองไปเดือดรอนใหเขาเขา
มาเปนสมาชิก ซ่ึงเวลาน้ีก็ทําได ถาจะเอา ถาจะรับโดยไมคํานึงถึงอ่ืนๆ เลย มันทําได แต
วาโดยภาพแลว มันมีปญหาในอนาคตได อยางสิทธิเสรีภาพ เพราะส่ือเองไมใชเพียงแค
นํามาพูดกันเฉยๆ แตเขาจะตองทําหนาท่ีหลายหนาท่ีดวย รวมท้ังหนาท่ีในการติดตาม
หรือตรวจสอบกลไกทางสังคม การเมือง การบริหารจัดการคือไมใชเพียงแคทําหนาท่ีมา
เปดเพลง และก็ไมใชทําหนาท่ีเปนเพียงแครักษาเยียวยา บําบัดความทุกขทางใจ แตส่ือ
หมายถึง ตองหยุดยั้งหรือนําไปสูการยับยั้งในสิ่งท่ีไมถูกไมตองไดดวย เพราะหากมีตัวเงิน
เขามาคาบเกี่ยวดวย จะทําใหบางมุมบางดานไมได และก็จะเปนปญหาเพราะทุกส่ิงเปน
เร่ืองท่ีเช่ือมโยงกัน 

ผูวิจัย : ถามีคนตองการจะบริจาคเงินเขากองทุนทางสถานีฯ ไดมีการตั้งกฎเกณฑไวอยางไรบาง 

บุญสง : ไมมีเง่ือนไข คือ ตองไมมีเง่ือนไขกับเรา บริจาคไดแตหามมีเง่ือนไขกับเรา และบางอยาง
สังคมไทยจะเปนอยางนี้วา เคาเรียกวา โดยมารยาท อยางวันนี้สมมติวา ปตท. ซ่ึงในอดีต
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เคาเคยมาเสนอใหเรา 100 ลานบาท ในการตั้งกองทุนเมื่อตอนท่ีเราตรวจสอบเขมเคา เราไม
รับ ผมยกตัวอยางนี้ก็เพราะวา ตองการใหเห็นวา เรากําลังติดตาม ตรวจสอบ และเผยแพร
จัดองคความรูสูสาธารณะ เพราะประเด็นมันเปนประเด็นสาธารณะ ปรากฏวา เรากําลังทํา
ประเด็นที่ ปตท. มาทําเสียหายไวเยอะแยะ และเราก็ยังตรวจสอบไมครบ แลวเราก็เปด
ขาวไปทุกวัน พอวันนี้อยู ๆ ปตท. ก็มาเสนอใหกลุมอนุรักษกาญจนตั้งกองทุน ถาเรา
ตัดสินใจรับ 100 ลานบาท พรุงนี้เราตองหยุดสัมภาษณไปตลอด เพราะวาเคาใหเงินมาต้ัง
กองทุนแลว พูดงาย ๆ วา เคาไมตองพูดวา เคาใหเงินไปตั้งกองทุนแลวคุณก็เอาเงินไป
หมุนเวียนกิจกรรมคุณแลวคุณนาจะหยุดพูดนะ เคาไมตองบอก มันโดยอัตโนมัติ 
เพราะฉะน้ัน เร่ืองพวกนี้เราตองรู ถาวันนี้ตัดสินใจ พรุงนี้เรารูเลยวาตองปฏิบัติตัวอยางไร  

   ดังนั้น ไมจําเปน เราชวยกันส่ือชวยกันพูดก็ได ชาวบานเคาก็พรอมท่ีจะชวยคาไฟเดือน
ละ 100 –200 เคาก็พรอม ดีกวาเคาไปเสียเงินซ้ือเวลาเดือนละ 3 หม่ืน 

เลาะ : ใชครับเพราะวาชาวบานเคาจะไดประโยชนจริงๆ แลวสถานีนี้ก็เปนของชุมชน ของ
ชาวบานทุกคน เพราะฉะน้ันทุกคนท่ีไดรับผลประโยชน จะมีจิตสํานึกของตนเอง ท่ีจะเขา
มาชวยเหลือสถานี ชาวบานในระดับรากหญาอยางนี้ ยกตัวอยางวา อาจจะต้ังเปนกองทุน
งายๆ กอนนอนคืนละบาทเพื่อชุมชน กอนนอนเคาก็อาจจะหยอดกระปุกคืนละบาท พอ
ถึงส้ินเดือนก็เอามาบริจาคใหกับสถานี อยางนี้ก็ได 

บุญสง : ในอนาคตอาจจะมีกระปุกสัก 500 ใบก็ได จริงแลวเราคิดเอาไวหลายๆ ทางวา เราอาจจะมี
กระปุกออมสิน 500 ใบ ใครมีจิตท่ีอยากจะสนับสนุนส่ือภาคประชาชน วิทยุชุมชน ก็
ขอใหมารับกระปุกเราไป แลวเราก็ทําทําเนียบไว พอสิ้นเดือนเราก็มีคนไปตระเวนเก็บ
กระปุกมา คืนละบาทก็ไดกระปุกละ 30 บาท/เดือน  500 ใบ เงินก็เหลือแลวครับ คาไฟฟา 
คาบํารุงรักษา   ก็เหลือแลว เวลามีกิจกรรมก็จะเปนคาใชจายเบ็ดเตล็ดตางๆ ได 

   นี่ก็เปนอีกทิศทางหนึ่งท่ีคิดๆ กันอยู ซ่ึงส่ิงเหลานี้เราคิดวามันเปนไปได เรายังคิดวา 
สังคมไทยยังมีทุนแหงความเสียสละอยู เราก็จัดใหสอดคลอง คนเล็กๆ ก็ชวยแบบเล็กๆ 
อยางนี้แหละครับ แลวก็ใหเขาไดรับโอกาสสําคัญ คือ ใหเขาไดรับโอกาสดวย สวนใหญ
แลวคนเล็กๆ มักจะเปนผูเสียโอกาส แตจะใหเคาไปเสียสละแบบเล็กๆ เคาก็ไมไหว จริงๆ 
แลว สังคมควรจะให เค ากอนดวย  ผมคิดว า สังคมเรา มันตอง เปน ผู ใหแก เขา 
ประคับประคองพยุงเขา แลวหลังจากเขาไดรับ ในวัฒนธรรมของเรานั้นก็มีความพยายาม
ท่ีจะใหตอบเหมือนกัน ถาสังคมของเขาโตหรือแข็งแกรงข้ึนมา เขาก็จะมีความรูสึก
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เหมือนกันวาอยากใหตอบ ส่ิงเหลานี้สังคมสวนใหญจะสอนใหแยงชิงและเอาจากกัน
อยางเดียว ไมรูจักการให ยิ่งตําแหนงใหญโตนิ่งเอามาก 

เลาะ : มันเปนการฝกจิตสาธารณะ คือ จิตท่ีไมแอบแฝง ท่ีวา ทําอะไรแลวจะตองได รับ
ผลตอบแทน เยาวชนท่ีเขามา เขาก็จะไดตรงนี้ไปในตัวดวย ทุกวันนี้เราจะเห็นวา สถาบัน
ตางๆ มักจะสอนวา เม่ือเรียนจบแลว จะตองทํางาน ตองมีเงินเดือน ตองมีอะไร ไมคอยได
มุงเนนในเร่ืองของจิตท่ีเปนสาธารณะท่ีมีแตให เนนในเร่ืองของผลประโยชนมากกวาท่ี
จะกลับมาหาตัวผูให เลยทําใหสังคมวุนวายสับสนมากข้ึน 

บุญสง : เราจะตองฝกใหเยาวชนรูจักการให พอเขาเรียนจบไปเมื่อตองประกอบอาชีพจริงๆ แตวา
พื้นฐานหน่ึงท่ีเคามีคือ มุมหนึ่งของการรูจักให ซ่ึงเขาจะมีความสุขดวย เพราะฉะนั้นการ
ประกอบอาชีพกับการผสมผสานกับอีกมิติหนึ่งทางดานของศีลธรรม การมีเมตตา ก็จะมีอยู
ควบคูไปดวย 

   ส่ือภาคประชาชน “วิทยุชุมชน” จริงแลว ถามวามันจําเปนหรือไมท่ีจะตองอาศัยผูท่ี
เกงกาจสามารถทั้งทางเทคนิค การส่ือสาร จริงๆ แลว มันเปนเพียงสวนประกอบเล็กๆ เทา
นั้นเอง เพราะจริงๆ แลว มันมาจากส่ิงท่ีเรียกวา “เชิงสํานึก” เปนเร่ืองใหญ เราไมเช่ือวา 
ความเรารอน รุนแรงของสังคม หรือความลมสลาย ถึงข้ันตองมีการเรียกรองใหมีการ
ปฏิรูปไปทุกดานนั้น เราไมเช่ือวามันจะเกิดข้ึนไดดวยวิธีอ่ืน โดยไมเอาเชิงสํานึกเขาไปแก 
เราไมเช่ือวาจะแกได เพราะฉะน้ันมันมีทางเดียวเทานั้นเองก็คือ ตองใชเร่ืองจิตสํานึก หรือ
เชิงสํานึกจริงๆ เทานั้น เขาไปแกมัน ไมมีทางอ่ืน 

   สําหรับแนวทางในการดําเนินการในกาวตอไป คงไมมีอะไรเปล่ียนแปลงมากนัก 
เพราะในจุดเร่ิมตนเราเขาใจกันดีอยูวา วันนี้เราเขามาทําส่ือเพราะอะไร ทําไมตองทํา ท้ังท่ี
เรามีสถานีวิทยุกันมามากมาย แตส่ิงท่ีเราไดเรียนรูก็คือวา มันหางไกลจากวิถีชีวิตท่ี
แทจริงของชุมชน ฉะนั้นเราจึงตองมาทําการศึกษาเร่ืองนี้ และพวกเราหลายทานก็ไดให
แงคิดมุมมองท่ีแลกเปล่ียนกันมา ผมก็คิดวา มันมีความครบถวนอยูในเร่ืองของเนื้อหา
สาระของแตละทาน ถาเราเอามาตอเปนจิกซอวผมวามันครบ มันเปนตัวตนท่ีเคล่ือนไหวได
แลว จากมุมมองขอคิดเห็นตางๆ รวมท้ังในรอบปท่ีผานมา การสะทอนเขามายังสถานีฯ นั่น
คือเสียงท่ีพยายามเฝาระวังและชวยใหเราไดเกิดพัฒนาการ เราเปนเด็กท่ีหัดกาวเดิน ในขณะ
ท่ีคนรอบขางเปนกําลังใจ นอกจากนั้น ยังชวยกันประคับประคอง เราเห็นวากิจกรรมหลายคร้ัง
หลายทานท่ีไมไดเปนผูจัดรายการ ไดมาใหการสนับสนุนอยางดีเยี่ยม แมกระทั่งวันนี้ก็
เชนกัน โดยตัวสถานีเองตองบอกวา เราไมมีงบประมาณ แตดวยท่ีเรามีความเชื่อม่ันวา 
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ชุมชนยังมีทุนทางสังคมท่ีเรายังมีอยูในวัฒนธรรมของเราคือ เม่ือตระหนักชัดวา สังคมมี
การเสียสละ คนเหลานั้นก็จะกาวเขามารวมเสียสละดวย เพราะฉะนั้นจะเห็นผลลัพธ
ออกมาอยางวันนี้ 

   ดังนั้น ในป 2547 ผมคิดวา นอกจากส่ิงท่ีเราจะตองรักษาความดีงาม ความม่ันคงในเร่ือง
ปรัชญาของการกาวเขามาส่ือสาร บทบาทที่ดีอยูแลวคงตองรักษาไว ในขณะเดียวกันคําวา
พัฒนาการของสังคมมนุษยมันมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เราตองกาวไปใหทันกับ
สภาวะการเปล่ียนแปลงตรงนั้นดวย โดยใชส่ือเขาไปหนุนเสริม เขาไปนําพาในการแกไข
แลวก็สรางความสมดุลยทางสังคมมนุษยดวย วันนี้เราบอกวาเราเติบโตทางวัตถุมาก 
แตในขณะเดียวกัน ศีลธรรม จิตวิญญาณของเราตกตํ่าลง เราจะเห็นวา มันขาดความ
สมดุลยในสังคมของความเปนมนุษย และสังคมของการบริหารหรือการจัดการก็ตาม เม่ือ
ไมสมดุลยก็เปรียบเสมือนรางกายมนุษย นั่นก็คือ กอเกิดสุขภาพท่ีผิดปกติไป ก็คือเปน
โรคนั่นเอง เพียงแตอาการของโรคจะรุนแรงมากนอยแคไหนเทานั้น ฉะนั้น การขาด
ความสมดุลยคือการปวยไขของสังคม 

   ทางการส่ือสารท่ีผานมา เราพบวามันมีการปวยไข เราจึงสรางวิทยุชุมชนข้ึนมา เพื่อ
สรางความสมดุลยทางสังคม นี่คือสวนสําคัญ เพราะฉะน้ันในป 2547  เรายังจําเปนตองกาว
ไปดวยความเช่ือม่ัน เพราะพลังของชุมชนหรือพลังท่ีเรียกวา จิตวิญญาณ ความรูไมเพียง
พอที่จะเขาไปแกไขปญหาสังคม แตนั่นหมายถึงวา เราตองมีจิตวิญญาณของความกลา
หาญ ดวยความกลา เสียสละ เราเร่ิมตนข้ึนมาเกือบตรงประเด็นวา ขาขางหนึ่งอยูในตาราง 
แตอีกขางหนึ่งพยายามฟนฝาไปสูทางสังคม นี่คือจุดเริ่มตนที่ยาก แตมันทาทายใหกาว
เดินตอไป ถาหากจิตวิญญาณมีความหนักแนนเพียงพอท่ีจะทําใหสังคม นี่คือประเด็น
สําคัญท่ีทําใหเกิดวิทยุชุมชนข้ึน 

   เพราะฉะน้ัน ป 2547 จะเปนปท่ีทาทาย เปนปท่ีจะตองตอสูชวงชิงกันอยางมากมาย
เพราะวา เร่ืองของธุรกิจการส่ือสารเปนเร่ืองใหญมีผลประโยชนมากมาย พลังของชุมชน
เล็กๆ มันจะตองเปนพลังทาทายอํานายใหญๆ ดวย เพราะใครเปนผูกุมส่ือ ผูนั้นเปนผูมี
อํานาจ ใครกุมอํานาจ เปนผูแสวงผลประโยชน แตวาก็ไมสามารถตอบไดวา นั้นคือ
ความสุขของชีวิต 
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2. คุณบัญญัต ิ จันทรนาม (เลาะ) 
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เลาะ : ผมเปนผูหนึ่งท่ีรวมกอตั้งสถานีมารวมกับประธาน  แนวคิดเร่ิมแรกท่ีเขามาดําเนินการจัดต้ัง
สถานีฯ เราไดรับฟงจากประธานถึงประโยชนของการจัดต้ังสถานท่ีีมีตอคนในชุมชน 
โดยเฉพาะสําหรับชาวบานท่ีอยูในระดับรากหญา อยางพวกเกษตรกรท้ังหลายท่ีอยูใกลกับ
สถานีวทิยุท่ีตัง้อยูวา จะไดประโยชนอยางไรจากสถานบีาง เราก็มองประเด็นไปที่วา 
สถานีมีความแตกตางจากสถานหีลักอยูเร่ืองหนึง่คือ เร่ืองของการจดัรายการทีไ่มตองเสีย
คาใชจาย คือไมตองเสียคาเวลา ซ่ึงปกติสถานีหลักท่ัวไปตองเสียคาเวลาในการเขาไปทํา
รายการแตละรายการคอนขางแพงมาก เราเลยมองเห็นวา ถาเปนชาวบานในระดับราก
หญา การทีเ่ราจะใหความรูกับชาวบาน โดยคนในระดับรากหญาเองท่ีพอมีความรูแลวไป
ถายทอด คงไมมีความสามารถในการเสียเงินใหกบัสถานหีลัก ๆ ได กม็องวา สถานฯี จะ
กอใหเกิดประโยชนและชวยชาวบานในระดับรากหญาท่ีเคาไดถูกกระแสของสังคมในอีก
ระดบัหนึ่งท่ีถูกครอบงํามาเปนเวลานาน  

    อยางผมเองทําเกี่ยวกับเร่ืองของเกษตร ซ่ึงรณรงคในเร่ืองของเกษตรปลอดสารพิษ ก็เห็น
พี่นองท่ีรวมชะตากรรมเดียวกันไมเคยไดรับส่ือ 2 ดาน คือ ส่ือในลักษณะท่ีวาขอดี ขอเสีย 
สวนมากกระแสหลักจะใหในแงดี ยกตัวอยางเชน เร่ืองของสารเคมีท่ีส่ือออกมาจากสถานี
หลักมักจะมุงเพียงประเด็นเดยีวคือ เร่ืองของสารเคมีท่ีมีประโยชนอยางเดียว ลืมบอกไปถึง
เร่ืองของโทษภัย หรือวาผลกระทบท่ีเกดิกับส่ิงแวดลอมและเกิดกับพืน้ท่ีของผูใชเอง ทุก
วันนี้เกษตรกรในระดับรากหญาใชปุยเคมีกนั เทาท่ีออกไปชวยบรรยายทางดานวิชาการ
เกษตร ปรากฏวา ชาวบานในระดับรากหญาไมมีความรูพอท่ีจะเขาใจในเร่ืองของเกษตรปลอด
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สาร หรือเกษตรเคมี ปุยแตละตัวจะใชยังไงยงัไมรู ก็ไดแตฟงจากส่ือวาใชแลวดีอยางนี ้ก็ซ้ือ
ตาม อยางเม่ือวานนีไ้ปบรรยายท่ีเข่ือนศรีนครินทร ก็มีชาวบานจากนครปฐมซ่ึงอยูใกลเมือง
มาก กม็าดวยความรูสึกท่ีวาสุดแลว คือความเปนชีวติของเกษตรกร ใชเคมีมาจนไมสามารถ
จะเพาะปลูกอะไรได เนื่องมาจากวาดนิมันกระดาง มันแข็งหมดแลว ผลกระทบจากสารเคมี
ท่ีใสลงไป ก็มาปรึกษา เปนอะไรที่นาสงสารในระดับรากหญาท่ีเคาไมคอยไดรับความรูท่ี
ถูกตองนัก เขาก็ไมรูจะไปหาขอมูลท่ีไหน อยางขอมูลบางขอมูลตองไปหาจากอินเตอรเน็ต 
ซ่ึงชาวบานในระดบัรากหญานั้น ไมมีความสามารถและไมมีเงินท่ีจะไปซ้ือคอมพิวเตอรมา
ไวในบานไวกดดู อินเตอรเน็ตเกีย่วกับเร่ืองของสารพาราฟอส ซ่ึงเปนสารฆาหญาท่ีมี
อันตรายคอนขางสูง ประเทศเพ่ือนบานเรา ไมวาจะเปนฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย เขา
ส่ังหามนําเขา เพราะไมมียาสําหรับการแกพษิของสารตวันีไ้ด ชาวบานไมมีโอกาสไดรู เราก็
อาศัยสถานฯี เพื่อถายทอดใหกับพี่นองในชุมชนไดรับรู รับทราบถึงขอมูลเหลานี้ ทําใหพี่
นองเกษตรกรไดรับขอมูลทีค่อนขางมีความเปนจริงมากข้ึนกวาท่ีไดรับจากวทิยกุระแสหลัก
เพยีงอยางเดียว 

ผูวิจยั : มีข้ันตอนในการนําเสนอเนื้อหาสาระในการออกอากาศอยางไร 

เลาะ : ผมจัดรายการ “เกษตรเพ่ือชุมชน” กเ็อาความรู ประสบการณ จากการทําเกษตรมาไดทดลอง
มา หรือจากการที่ไดรับการอบรมมา แลวมาทดลองทําเปนเวลา 2 ปกวา ซ่ึงก็เก็บขอมูลได
เยอะพอสมควร เปนขอมูลทีค่อนขางตรงประเด็น มีการม่ันใจได 90% วา สามารถชวยพี่
นองชาวเกษตรกรในระดับรากหญา เราก็เอาขอมูลมาเผยแพรผานทางสถานีฯ โดย
เปรียบเทียบกบัเชิงวิชาการเขามาอางอิงบางนิดหนอย 

ผูวิจยั : กลุมปฏิรูปส่ือไดใชแนวทางใดในการบริหารสถานฯี 

เลาะ : การดําเนินรายการของสถานมีีหลักอยู 2 ขอ ซ่ึงเปนหวัใจของสถานีก็คือ หนึ่ง จะตองพูดดี 
มีศีล ไมพดูโกหก พดูขอมูลท่ีไมเปนเท็จ อันนี้ก็คือ ในสวนของผูท่ีจะเขามาจัดรายการน้ัน 
เราจะคัดเลือกวา แตละคนท่ีเขามาจัดรายการมีความสามารถมากนอยแคไหน แลวกใ็นเร่ือง
ของการท่ีจะส่ืออะไรออกไป เรากจ็ะใหการอบรม ใหคําแนะนํากอน อยางท่ีสโลแกนของ
กลุมปฏิรูปส่ือท่ีวา “ศีลเดนเปนงาน ชาญวิชาอาสา” เราก็จะใหการอบรมในข้ันแรกกอน 
กอนท่ีจะใหเขาไปดําเนนิรายการ 

ผูวิจยั : มีวิธีในการสรางเครือขายของสถานฯี อยางไรบาง 
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เลาะ : การสรางเครือขายของเรา สวนใหญจะมีผูท่ีสนใจเขามาศึกษาดูงานจากสถานีฯ เปนหลัก
ใหญ เม่ือเขามายงัสถานเีราก็จะใหขอมูลท้ังหมดไปแลวเคาจะไปพจิารณาในชุมชนของเคา
เองวาเขาเหมาะสมจะไปต้ังตรงไหน เพราะแตละชุมชนมีปจจยัในการจะไปทําสถานีฯ 
ตองเปนคนในชุมชนเองถึงจะรู คนนอกชุมชนจะไปจํากัดหรือต้ังกฎเกณฑใหคงจะยาก 
เพราะฉะนัน้สถานีฯ จะตองมีชาวบานในชุมชนนั้นเปนเจาของ เรามีหนาท่ีเพียงใหความรู
ไปในฐานะท่ีเกิดกอน 

ผูวิจยั : เทาท่ีผานมา มีชาวบานท่ีตองการใหเขาไปชวยเหลือมากนอยแคไหน 

เลาะ : คอนขางเยอะ เดือนหน่ึงมีผูขอเขามาดูงานหลายคณะ 

ผูวิจยั : แลวท่ีมาขอคําแนะนํา แลวกลับไปจดัต้ังจนประสบความสําเร็จมีหรือไม 

เลาะ : ก็มี ในเขตเมืองกาญจนมีอยู 2 ท่ี ท่ีตั้งใหมก็มีท่ีดานมะขามเตีย้ ซ่ึงในการจัดต้ังสถานนีัน้ ผม
คิดวาไมยาก แตหัวใจของมันก็คือ ทําอยางไรถึงจะเขาใจถึงคําวา “สถานีวิทยุเสียงชุมชน” ได
อยางถูกตอง ตรงน้ันมากกวา 

ผูวิจัย : สถานีฯ ท่ีจัดตั้งในกาญจนท้ัง 2 แหง โอกาสท่ีจะสามารถยืนอยูได คิดวามีแนวทางในการ
ดําเนินการอยางไรบาง 

เลาะ : ตรงนี้ถามวาทําไดหรือไม สถานีฯ ท่ีไดเกดิแลว ถาเกิดวาเคาเขาใจในความเปนวิทยเุสียง
ชุมชนอยางชัดแจง ผมคิดวาเคาทําได ถาไมใจก็จะเกิดปญหาไดในเร่ืองของการถกูครอบงํา 
ไมวาจะเปนทางภาคราชการ นักการเมืองสวนทองถ่ิน ถาตรงนัน้เขามาครอบงําสถานีฯ ได 
การที่สถานีฯ จะเสนอขอมูลขาวสารอะไรที่เปนประโยชนก็คอนขางจะยาก 

ผูวิจยั : เนื่องจากสถานีฯ มีผูท่ีเขามาจัดรายการท่ีหลากหลาย ตรงจุดนีจ้ะเปนปญหาในเร่ืองของการ
บริหารจัดการหรือไม 

เลาะ : ผมวา ไมนามีปญหานะ ยิง่หลากหลายอาชีพกห็ลากหลายมันสมอง ผมคิดวา ถาเราเขาใจใน
เร่ืองของหลักการประชุมมีอะไรเรามาพบปะพูดคุยกัน เรามีประชุมกันทุกเดือนเดือนละ
คร้ัง เราเอาปญหาเอาทุกส่ิงทุกอยางมาพดูคุยกนัในท่ีประชุม เพื่อทีจ่ะแกปญหา คิดวาตรงนี้
ไมนามีปญหาอะไร 

ผูวิจยั : มีแนวทางในการพัฒนาสถานฯี อยางไรบางในอนาคตเพ่ือใหสามารถดํารงสถานฯี ตอไป 

เลาะ : มีการพูดคุยกันไวคราวๆ เพราะสวนตรงนี้มีคณะกรรมการคอยดูแลอยู ก็จะมีวาระของ
คณะกรรมการในเมื่อชุมชนไดเขามามีบทบาทในสถานีฯ ตรงนีแ้ลวอยางเต็มท่ี ทุกอยางก็จะ

DPU



 139

 

ปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลา ก็คือ อาจจะ 4 ป จัดกรรมการสักคร้ังหนึ่ง เปนการสับเปล่ียน
ใหคนอ่ืนไดเขามาบริหารบาง 

ผูวิจยั : ตอนนี้มีการจดัต้ังคณะกรรมการข้ึนแลวหรือยัง 

เลาะ : ตั้งแลว เปนคณะกรรมการชุดท่ีจัดต้ังสถานีฯ ข้ึนมา มีจาํนวน 28 คน โดยมาจากชาวบาน
ท่ัวๆ ไป ในแตละท่ีเขามารวมกัน เพราะวาเร่ิมแรกของการจัดต้ังสถานีฯ นัน้ ตองฝาฟน
อุปสรรคคอนขางเยอะ ซ่ึงถาชาวบานเองไมมีความเขาใจในมาตรา 40 อยางเพียงพอ ก็จะมี
ผลกระทบพอสมควรเหมือนกัน พูดงาย ๆ ชวงนัน้ไมกลา เพราะรัฐบาลไดขู กรม
ประชาสัมพนัธก็ไดออกมาตรการตางๆ มาเพื่อส่ังระงับวิทยุชุมชน ชาวบานเองไมกลา ก็
อาศัยคณะผูกอการตรงนี้ คณะกรรมการชุดนีเ้ปนแกนนําใหกอน พอทุกอยางเขาท่ีมาจนถึง
ทุกวนันี้ ทางภาครัฐยอมรับชาวบานกลาท่ีจะมารวมตรงนีม้ากข้ึน เราก็รอเวลาพอถึงเวลา ณ 
จุดนัน้ ก็คงโอนมอบอํานาจใหชาวบานบริหารกันเองตอไป โดยเรายงัคงเปนพีเ่ล้ียงใหก็
เปล่ียนใหคนอ่ืนไดเขามาเรียนรู 

ผูวิจยั : คณะกรรมการฯ ท่ีตั้งข้ึนนัน้ ทําหนาท่ีอะไรบาง ตองจดัรายการดวยหรือไม 

เลาะ : สวนมากคณะกรรมการจะขามาเปนผูดําเนนิรายการกอน แตเปนบางสวนเทานัน้ และก็ไดมี
การฝกฝนใหกบัพี่นองลูกหลานคนในชุมชนท่ีสนใจเขามา อยาง “เยาวชนเพ่ิมรัก” กเ็ขามา
คอนขางเยอะแลว เคาก็ดงึเพื่อนๆ พีน่องใหเขามาชวยทํา ชวยสานตอ 

ผูวิจยั : มีการแบงหนาท่ีของคณะกรรมการอยางชัดเจนหรือไม 

เลาะ : เราไมไดแบงกันอยางชัดเจน สวนใหญจะทําในลักษณะของทีมเวิรกมากกวา เพราะวา แต
ละคนมีภารกิจสวนตัวกันอยู ซ่ึงใครวางก็จะดึงมาชวยกนั ก็จะไมมีการฟกซวา คนนัน้ คน
นี้ตองทําหนาท่ีอะไร ก็จะมีหนาท่ีหลักๆ ก็คือ คนท่ีทําเหรัญญิก เลขา สวนใหญเราจะชวน
กันมา คนท่ีมีอุดมการณเดียวกัน ท่ีรักและมองเห็นประโยชนของสถานีฯ ใหเขามาชวยกัน
ทําใหมันเกดิข้ึนกอน พอมนัเกดิข้ึนแลวจะใหชาวบานมาดูแลจะเปนอีกข้ันตอนหนึ่ง 
เพราะวาชาวบานเองในเร่ืองของขอกฎหมายยงัไมคอยเขาใจ แรกๆ ท่ีเร่ิมนั้นยากมาก ตอง
คอยๆ ทําความเขาใจ 

ผูวิจยั : ใชเวลานานแคไหนในการทําใหชาวบานไดรับรูสิทธิและเร่ืองของการกอตั้ง 

เลาะ : เปนป ตอนนัน้กไ็ดรับผลกระทบของทางภาครัฐดวย ท่ีพยายามจะไมใหความรวมมือ มันมี
เร่ืองของผลประโยชนเขามาเกีย่วของ และบางคร้ังมันก็ไปขัดกับคนท่ีเคาทําเร่ืองการซ้ือเวลา มี
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ผลกระทบเคาก็เลยจะแบนไมใหมีการเกิดข้ึนของสถานีฯ เพราะวาถาเกิดข้ึนมาเคาจะมี
ผลกระทบทันที 

ผูวิจยั : ทางดานอุปกรณมีปญหาอะไรหรือไม 

เลาะ : ไมมี เราเนนเร่ืองการใชงานท่ีงาย ไมยุงยาก ชาวบานสามารถเรียนรูและใชงานได โดยเรา
จะมีพี่เล้ียงคอยชวยวา ถาจะเปดเพลงใชปุมไหนอยางไร สําหรับคนท่ีเขามาทํางานใหม อีก
เร่ืองก็คือ เราไมมีเร่ืองของใบประกาศ ซ่ึงชาวบานท่ีพดูได แต ร ล ไมชัด คงไมใชปญหา แต
วาใหมีสาระ เปนภาษาทองถ่ิน ชาวบานฟงแลวเขาใจ แตถาเปนวิทยุกระแสหลักจะเนนตัว ร 
ล ควบกลํ้า อักขระตองชัด และจะตองมีใบผูประกาศ ซ่ึงถาเปนชาวบานในระดับรากหญา
ไมมีสิทธิท่ีจะไปทํา 

ผูวิจยั : ถาเกดิมีการดาํเนนิการแบบเต็มรูปแบบ จะมีหลักในการเลือกกรรมการอยางไร 

เลาะ : คิดวามี แตเราคงกําหนดวา คนท่ีเขามาเปนกรรมการจะตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง แต
ตอนนี้ยงัไมไดกําหนด เพราะเรายงัอยูในชวงของการทดลอง ศึกษาเรียนรู เพราะทุกคนยงั
ไมเคยในเร่ืองนี้มาเลย เพราะฉะนั้น ปญหาจะมีเขามาเร่ือย ๆ และเราก็จะเก็บปญหา
เหลานั้นมาวิเคราะหตอ 

ผูวิจยั : ขอมูลที่นํามาเสนอในสถานี จะเปนในลักษณะอยางไร 

เลาะ : สวนใหญจะเปนภูมิปญญาชาวบาน อยางเชน ทางภาคเกษตร ถาจะเอาทางวิชาการมา
ถายทอด ปจจัยพืน้ฐานของแตละชุมชนจะแตกตางกนั อยางเกษตรถาเอาความรูของทาง
ภาคเหนือมาถายทอดยังภาคกลางมันไมบาลานซกัน อากาศไมเหมือนกัน  สภาพพื้นท่ีไม
เหมือนกัน สภาพดินไมเหมือนกนั ถาเราเอาหลกัวชิาการอยางเดยีวกนัมาถายทอดใหกับ
ชาวบานท่ัวประเทศจะไมประสบความสําเร็จ    
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3. คุณทิวาพร ศรีวรกุล  ประธานคณะกรรมการอนุรักษผืนปาตะวันตก /กรรมการกลุมปฏิรูปส่ือ 

 

 

ทิวาพร : จริงๆ เราคิดตอนนั้นท่ีเราไดรัฐธรรมนูญป 40 ภาคประชาชน และมีมาตรา 40 ท่ีเปด
โอกาสใหภาคประชาชนไดมีโอกาสไดใชคล่ืนวิทยุ ก็เปนส่ิงท่ีนายินดี แตเราก็เหน็วามี
เง่ือนไขอีกวา ถาจะประกอบการตองเปนผูท่ีผานการอบรม เปนผูจัดรายการอะไรมากมาย 
ในครั้งนั้นเราก็เหน็หลายคน ตองกอตั้งเปนสมาคม เปนอะไร เราก็รูสึกวา ทําไมถึงตองมี
เง่ือนไขอะไรมากมาย จนกระท่ังพอดวีา ชวงนั้นมีกองทุนเพื่อสังคม หรือ ZIP ท่ีรัฐบาลกู
เงินมาตอนวิกฤตของประเทศป 40 ทางพวกเราโดยดิฉันไดถูกเชิญไปเปนกรรมการกองทุน
ของจังหวดักาญจนบุรีดวย เราก็พูดกนัถึงเร่ืองนี้มาก จากวันนั้นเปนตนมา เราก็รอองคกร
อิสระหลายองคกรท่ีเราก็เร่ิมมีรูปราง มีคณะกรรมการสิทธิ มีอะไรมากมาย แตวาทางคล่ืน
ความถ่ีก็มี อ.เอ้ือจิตต เปนหวัหอก ก็มีการจัดเวทีสํารองหลายครั้ง คร้ังแรกดิฉันไมไดไป
ก็สงทีมไป จนกระทั่งกองทุน ZIP ภาคตะวันตกเห็นความสําคัญเร่ืองนี้ เราก็เลยคิด
ข้ึนมา ขณะท่ีเราเองกับคุณบุญสง กลุมอนุรักษกาญจน ทําเร่ืองเพ่ือส่ิงแวดลอม เรากผ็าน
การตอสูในโครงการใหญๆ ของรัฐมามาก ส่ิงหนึ่งท่ีเรารูวามันไมประสบความสําเร็จหรือ 
เราเพล้ียงพลํ้ามากก็คือ ไมมีโอกาสมีส่ืออยูในมือ เราก็เลยคิดวามันเปนชองทาง พอดี
กระแสก็แรง ภาคตะวันตกท้ัง 7 จังหวัดก็เห็นดวย ZIP ก็สนับสนุนทุนตรงน้ี เราก็เลย
ผลักดันชวยกนั ตกลงวาในท่ีสุดเราตองทําวิทยุชุมชนแลว ก็มีหลายกลุมท่ีสนใจ ซ่ึงเราก็มา
พูดคุยแลวก็เหน็วาหวัหอกหลักนาจะเปนกลุมอนุรักษกาญจน เพราะประสบการณการ
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ตอสูเขาเยอะ ความมุงม่ัน ความแข็งแกรงของกลุมก็มาก มีบุคลากรพรอม เราก็มาชวยกัน
พูดคุยกเ็ลยตอกันข้ึนมา 

   ในระยะหนึ่งกอ็าจจะมีอุปสรรคคอนขางมา อธิบดีกรมประชาสัมพันธก็มีหนังสือมา
อะไรมากมาย แตดวยความมุงมันของคุณบุญสง และในความมีศักยภาพของกลุมอนุรักษ
กาญจนเองก็สามารถพาใหสถานีรอดพนมาจนทุกวันนี ้ ก็มองวาสมความมุงม่ันท่ีพวกเรา
อยากเห็นอยากเกิด ถึงจะเปนวงเล็กๆ เพราะคล่ืนความถ่ีเราไปไดไมไกล แตก็สามารถขยาย
ผล แลว ยิ่งในชวงใหม ยอนกลับไปนดิหนึ่ง ทางกลุมเองก็ลงไปจัดเวทีสาธารณะทุก
อําเภอเพื่อใหชุมชนเขาใจสิทธิของตนเองในเร่ืองของมาตรา 40 ก็เปนท่ีนายนิด ี ทางกลุมฯ 
จะรับงานหนักมาก สวนตัวดฉัินเองทํานอย รวมคิดกอตั้งแตเรามีภาระลงชุมชนในเร่ืองอ่ืนๆ 
เพราะทําเร่ืองปาตนน้ําอยู 

ผูวิจัย : กอนท่ีจะมีการกอต้ังสถานีไดมีการวางแนวทางไวอยางไรบาง 

ทิวาพร : ก็มีการประชุมหลายคร้ัง มีคณะกรรมการ ตอนน้ันเราเปดรับสมาชิกดวย แลวก็มี
คณะกรรมการซึ่งมีคุณบุญสงเปนผูจัดการ แลวก็มีกรรมการหลายทานท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองการจัดรายการ ก็ดึงเอาผูมีประสบการณท่ีเปนอาสาสมัครเขามารับผิดชอบในเร่ือง
การจัดรายการ รับผิดชอบเร่ืองเทคนิค ก็จะมีกันหลายคนมารวมกนั คือ กอนจะต้ังท้ังทีม 
คุณบุญสงตองไปทําเวทีสาธารณะเพ่ือทําความเขาใจใน 13 อําเภอ ก็จะไดแนวรวมมา คือ
เปนการเตรียมความพรอมของชุมชน เราไมไดหวังวาจะเกิดในแคเมืองกาญจน แตหวงัให
เกิดในทุกๆ อําเภอท่ีพรอม ท่ีนี้พื้นทีเ่มืองกาญจนเปนภูเขาเยอะ เพราะฉะน้ัน กจ็ะมี
ขอจํากัด ในหลายอําเภอท่ีอยูกับปาเขาก็จะไมสามารถท่ีจะกระจายคล่ืน ยกเวนท่ีราบ 
เรียกวาชวงกอต้ังตองเตรียมความพรอมกนัเยอะมาก สัมมนากันหลายคร้ังเพื่อวางตัวกัน 
แมกระท่ังวา ถาเกิดเหตุวามีการจับข้ึนมาจะทําอยางไร กเ็ตรียมพรอมกนัพอสมควร 

ผูวิจัย : การดําเนินงานท่ีผานมาของสถานีคิดวาเปนอยางไรบาง 

ทิวาพร : ก็รูสึกภาคภูมิใจ ปล้ืมใจท่ีเห็นภาคประชาชนใหความสนใจที่จะรับฟงวิทยุของเรา ใน
สวนของเร่ืองการปรับปรุง เห็นวาควรจะเสริมในเร่ืองของการใหความรูดานสิทธิ แต
ตอนนี้คุณบุญสงก็ใหอยู แตวาคงตองเสริมอีกหลายเร่ืองโดยเฉพาะทางวิชาการดานสิทธิ
ประชาชน 

ผูวิจัย : เร่ิมแรกมีการแบงหนาท่ีกันอยางไร 

ทิวาพร : ก็มีการแบงเปนฝาย ๆ มีฝายติดต้ัง มีหลายฝายมาก พอตอนหลังประชาชนรับฟงมากข้ึน ก็
อยากจะมาออกรายการ คือจริงๆ แลวเปาหมายของเราก็คือ ทําอยางไรใหประชาชนมาใช
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สิทธิมาใชเสียงตรงนี้บอกเร่ืองราวของตนเองผานคล่ืนตรงน้ี ตอนหลังก็มีชุมชนมาบอก
ความทุกข ความสุข มาแลกเปล่ียนกัน 

ผูวิจัย : วิธีการเร่ิมแรกท่ีบอกใหเคาไดมามีสวนรวมกัน เราใชวิธีอะไร 

ทิวาพร : ใหมๆ เลยก็คือ ออกไปเดินสายจัดเวทีสาธารณะใหเขารูสิทธิของเขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. คณุสมัย คลายวิมุตต (สิงห สองแคว) 
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สิงห : การทํางานของกลุมปฏิรูปส่ือ ความจริงแลวแตละคนทํางานเร่ืองอ่ืนอยู ทางสถานีวิทยุ
เสียงชุมชนมีกลุม ๆ หนึ่ง คือ เปนกลุมโครงการของ NGO มาสนับสนุนในเร่ืองของการ
จัดต้ังสถานีฯ ทางเราเปนผูหาผูจดัทําใหเขามารวมตามความสมัครใจ เปนอาสาสมัครเขา
มารวม บางคนก็มีอาชีพตาง  ๆ กันไป แตอยากเขามารวม ก็เขามาคุยกันวา ถามีการจัดต้ัง
สถานีฯ ข้ึนเปนวิทยุชุมชนของจังหวดัสักแหงหนึ่ง ก็ชวนคนโนน คนนี้ เขามามีสวนรวม 
มาปรึกษากนั แลวก็มาตั้งกนัวา ใครจะเปนประธานกลุม และกรรมการของกลุมปฏิรูปส่ือ
วามีใครบาง ท้ังหมดตอนน้ันมีไมกี่คน เปนกลุมชาวบานท่ีมารวมตัวกนั ท่ีอยากมีสถานีฯ 
เปนของตัวเอง (ตอนชวงนัน้) ประกอบกับมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ดวยจงึกลายเปนกลุม
ปฏิรูปและมีการกอต้ังสถานีข้ึน 

ผูวิจยั : ตอนนั้นมีกลุมท่ีมารวมกอต้ังประมาณกีก่ลุม กี่คน 

สิงห : ชวงนั้นมีอยูไมถึง 20 คน แตวาทางกลุมไดมีการกระจายขาวออกไปวามี การจดัสัมมนากนั 
และมีการขอความคิดเหน็ ขอประชามติกนัวา เราจะจัดต้ังสถานวีิทยุข้ึนเพื่ออะไร ทําเพื่อ
อะไร ก็มี นักเรียน นักศึกษา พอคา แมคา เขามารวมในการจัดต้ังหลายคน หลายอาชีพ มาหา
ขอยุติกันวา ทําแบบไหนท่ีจะทําใหสถานีฯ เปนส่ือกลางเปนกระบอกเสียงใหกับชุมชนได 
หลังจากท่ีมีการประชุมกไ็ดมีการจัดต้ังสถานีข้ึนเลย โดยทางกลุมปฏิรูปส่ือไดรับเงิน
ชวยเหลือมาสําหรับจัดต้ังสถานีฯ เร่ิมแรกใน จ.กาญจนบุรี จะตองต้ังสถานีจํานวน 5 
สถานี ใน 5 อําเภอ คือ ไทรโยค บอพลอย เมือง ทองผาภูมิ และพนมทวน แตท่ีนี้สถานี
ทางนี้ยังไมมี ไปมีอยูท่ีอูทองก็เลยบานเราไป 
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ผูวิจยั : เร่ิมแรกมีระบบการบริหารจดัการสถานีอยางไร 

สิงห : เรามีการจัดต้ัง เม่ือกอนนี้คุณบุญสงใหผมดูแลเร่ืองตารางเวลาวา ในแตละชวงควรจะเปน
รายการอะไร เชน ชวงเชาควรมีการบรรยายธรรมหรือไม ศึกษากัน แลวชวงสายจะมีภาค
บันเทงิหนอยจะดหีรือไม บาย ๆ ก็มีสาระบาง การเมืองบาง แลวก็มีชาวบานมารวมใชสอ
ตัวนี ้กจ็ัดสรรเวลากัน โดยทุกคนไมไดเขาไปท้ังหมด เปนอาสาสมัคร อันนี้คือชวงแรกของ
การจัดต้ัง และพอเร่ิมเปนรูปเปนราง มีโครงสรางท่ีใหญข้ึน แข็งแรงข้ึน ก็มีการกระจายให
คนท่ีอยากมีสวนรวมไดเขามา สมมติวา เราอยากเขาไปจัดรายการบาง ขอไดไหม
ช่ัวโมงนี้ ก็มีการพดูคุยกนักบัประธาน ประธานกจ็ะดวูาเวลาช่ัวโมงนีว้างหรือไมใหจดัให
นักเรียนไป แมคาไป กแ็บงสรรกนัไป จนกระท่ังเดีย๋วนี้รายการมีมากมายประมาณ 30 
รายการ ซ่ึงหลากหลาย มีท้ังสาระ มีท้ังการอานขาวกรองขาว มีท้ังการบานการเมือง สาระ
ตาง ๆ มากมาย 

ผูวิจยั : ตอนนี้เทาท่ีทราบยงัไมมีการจัดต้ังคณะกรรมการอยางชัดเจน 

สิงห : ใชครับ ตอนนี้มีแคประธานกับคณะกรรมการกลุมปฏิรูปส่ือท่ีเขามาดูแลตรงน้ี ยงัไมมี
การบอกวา คนนัน้จะตองรับผิดชอบอะไรอยางชัดเจน 

ผูวิจยั : และมีโครงการท่ีจะมีหรือไม 

สิงห : มีสิครับ ประธานอยากจะใหมีคนมาดูแลรับผิดชอบในสวนนี ้ ท้ังในเรื่องของการจัดท่ี
ตองมีคาใชจาย ทางประธานก็ตองจัดสรรดูวาใครท่ีเหมาะท่ีสุดในเร่ืองนี้ ก็มีบาง อยาง
ตอนนั้นท่ีเราจดัใหมีการประกวดรองเพลง เราก็ไดการตอบรับท่ีดีสําหรับเด็กและ
เยาวชนในโครงการตานภยัยาเสพตดิ มีคนมารวมดวยชวยกนั ก็เหมือนกับวาชวยกันดูแล
บํารุงรักษาสถานีบาง มอบอะไรใหบาง 

ผูวิจยั : ปจจุบันกลุมปฏิรูปส่ือมีท้ังหมดประมาณกีค่น 

สิงห : ท้ังหมดรวมแลว 20 กวาคน ท่ีเขามาดแูลสถานีฯ ก็มี คุณบุญสง คุณนวลพร คุณกําพล และ
ยังมีอีกหลาย ๆ ทานท่ีเขามาดูแลท้ังเร่ืองเวลาบาง การจดัสรรเวลา การท่ีใหนักจัดรายการท่ี
ตองการจดัรายการเขามาหรือใครกแ็ลวแตท่ีตองการจดัรายการ ก็ตองมาใหดูกอนวาจดัได
ไหม ทําไดไหม 

ผูวิจยั : มีวิธีการคดัเลือกอยางไร 
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สิงห : เราใชหลักการอานออกเขียนไดกพ็อแลว เพราะชาวบานเปนผูจดัและเปนผูทํา เราจึงไม
อยากฟกซวาตองจดัเกง พูดใหได พดูใหเกง ความจริงไมตอง คือเรามาเรยีนรูกัน 

ผูวิจยั : ในสวนของผูจดัท่ีเปนกลุมปฏิรูปส่ือมีใครบาง 

สิงห : ก็มีคุณบุญสง ผมและก็คุณนวลพร นอกนัน้ก็เขามาดูแล แตก็ไมมีบทบาทอะไรมากมาย 
คือบทบาท ประธานจะเปนผูมอบหนาท่ี สมมติวา ตอนนี้จะมอบเร่ืองเวลาใหคุณนวลพร
ดูแลเปนสวนใหญ ใครจะมาจดัรายการท่ีสถานีกจ็ะตองมีการพูดคุยกันวาจะจดัรายการ
อะไร ใชเวลาขนาดไหน วนัใด โดยจะบอกใหกับผูท่ีตองการมาจัดวา วนัไหนเวลาใด
ท่ีวางอยู แลวถึงจะล็อคเวลาให 

ผูวิจยั : ข้ันตอนในการออกอากาศของสถานีฯ มีหรือไม เชน ตองสงสคริปใหตรวจกอนหรือเปลา 

สิงห : ผูจัดแตละคนจะรูบทบาทของตนเองวา ตวัเองถนดัในเร่ืองใดกจ็ะทําเร่ืองนั้น ไมใหออก
นอกกรอบรายการท่ีวางไว เชน ครูไกถนดัเร่ืองการเมือง กจ็ะชักชวนชาวบานใหไปใชสิทธิ 
ปาหญิงถนัดเร่ืองสุขภาพ กจ็ะนาํเสนอเร่ืองสุขภาพ 

ผูวิจยั : สถานีฯ มีกลยทุธในการสรางเครือขายอยางไร 

สิงห : เครือขายท่ีมีอยูในขณะน้ีก็คือ ท่ีไทรโยค บอพลอย และเลาขวัญ ซ่ึงจะกระจายเสียงในคล่ืน
เดยีวกนัคือ 100.75 

ผูวิจัย : อนาคตทางสถานีจะทําอยางไรใหสถานีเปนสถานีท่ีเปดเผยได และสามารถดํารงอยูไดตอไป 

สิงห : คงตองรอ กสช. ใหเกดิข้ึนกอน เราจะตองจัดต้ังสหพันธวิทยแุหงประเทศไทย เม่ือ กสช. 
เกดิข้ึนเราจะตองไปเขากับ กสช. เพื่อใหมีหนวยงานท่ีมาคอยดูแลวิทยุชุมชนอีกทีหนึ่ง 

ผูวิจยั : ใชหลักใดในการบริหารสถานี  

สิงห : เราจะมีการพูดคุยกนัทุก ๆ เดอืน ในวันท่ี 19 เวลาประมาณ 1 ทุม และทุกวนัท่ี 19 ธ.ค.จะมี
การประชุมใหญเนื่องจากเปนวนัครบรอบ โดยเราจะมาคุยกนัวา ตอไปนีใ้ครมหีลักการท่ี
จะตองจัดทํารายการตอไป รายการของคุณจะตองเปนอยางนี้นะถึงจะดหีรือวา รายการนี้จะ
เปล่ียนแปลงเปนรายการที่มีสาระ เราตองมีการพูดคุยกันวา ตอไปนี้เราจะทําอยางนี้นะ เวลานี้
เปนของคนนี้นะ คือจะแบงสรรปนสวนแลวใหมันดีข้ึน คือแตละรายการเราอยากใหทุกคน
ท่ีทํามาชวยกนัแบบเต็มท่ีกนัเลย และทุกคนกไ็มไดมีคาแรง คาตัว ทุกคนทําเพื่อสังคมเลย 
เราใชหลักประชาธิปไตยในการทํางาน 

ผูวิจยั : คิดวาปจจุบันสถานีฯ เปนอยางไรบาง 
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สิงห : พัฒนาข้ึนมา ผมภูมิใจมาก บางคนพูดจาใชอักขระไดอยางชัดเจน ไมมีขอบกพรอง แตวา
เม่ือตอนแรก ๆ ท่ีเขามาตองบอกวามีขอบกพรอง เพราะแตละคนท่ีเขามาไมเคยไดเรียนรู 
และบางคนไมเคยมีบทบาทในการจัดรายการ แตวา ณ ตอนนี้ ทุกคนเทากันหมด รูสึก
พอใจครับ 

ผูวิจยั : มีแนวทางอะไรท่ีจะทําใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม และแนวทางท่ีอยากจะปรับปรุง
สถาน ี

สิงห : ก็คงจะตองบอกวา เร่ืองนี้เปนเร่ืองท่ีละเอียดออน เพราะวา เราอยากใหคนฟงไดรูจกัวา 
รายการแตละรายการท่ีพวกเขาฟงอยู เนื้อหาสาระมันมีมากหรือไม เนื้อหาสาระทีพู่ดออกไป
คนฟงเราหรือไม ความจริงเราอยากสํารวจเหมือนกันวาคนฟง ฟงรายการใดมากท่ีสุด เพือ่
จะไดดูความตองการของประชาชน 

ผูวิจยั : มีปญหา อุปสรรคในการทํางานหรือไม 

สิงห : ไมมีปญหาอะไร 
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5. คุณประสิทธ์ิ แสงทองดี ผูกอตั้งวิทยชุุมชนใน อ.เลาขวัญ /สมาชิกกลุมปาชุมชน/สมาชิก อบต. 
(คนขวาสุด) 

 

ผูวิจยั :  การจัดต้ังสถานีท่ีเลาขวญัไดรับแรงบันดาลใจอยางไร และมีแนวทางในการจัดต้ังอยางไร 

ประสิทธ์ิ : จากเดิมท่ีเปนคนไขวควาหาความรูและโอกาสท่ีเกิดดีๆ กับชุมชน ก็ไดมีโอกาสเขา
มารวมกิจกรรมในรูปของกลุมปฏิรูปส่ือกับประธานวิทยุคนเมืองกาญจน คือ คุณบุญสง 
แรก ๆ เลยผมเขามาทํากิจกรรมดวยการเปนผูดําเนนิรายการวิทยชุุมชนของจังหวัด
กาญจนบุรี ในชวงระยะเวลาเกือบ 2 ป ตองเดินทางจาก อ.เลาขวัญ มาทํารายการท่ีเมือง
กาญจน ตั้งแตหองสงยังอยูในตลาดท่ีรานไฟนอารต ถามองแลวประธานก็คงจะมองเห็น
วา มีความเขาใจและความต้ังใจสูง ทานก็ไดใหโอกาสนําอุปกรณคือเคร่ืองสงการ
ออกอากาศท้ังหมดไปทดลองการออกอากาศท่ี อ.เลาขวัญ ทุกอยางก็ยึดรูปแบบแลวก็
การปฏิบัติ ความรูจากการไปสัมมนา อบรม จากเอกสารและประสบการณในชวง 2 ป 
ไปดําเนนิการเปนวิทยชุุมชนของคนเลาขวัญ หรือท่ีข้ึนปายวา “ศูนยปฏิบัติการทดลอง
การเรียนรูวิทยชุุมชนคนเลาขวัญ” คล่ืนความถ่ีก็ F.M.100.75 เหมือนกัน ออกอากาศ
ตั้งแต 05.00-19.00 น. ทุกวนั ในขณะนี้มีผูดําเนินรายการ 14 ทาน มีท้ังพัฒนากรอําเภอ 
คุณหมอจากโรงพยาบาลเลาขวัญ และคุณครูจากโรงเรียนภายในตําบล แลวก็มีกลุม
เยาวชนมีบุคคลท่ัวๆ ไป 10 กวาทาน ท่ีหมุนเวยีนสับเปล่ียนกนัเขามาดําเนินรายการ นํา
สาระรายการที่เปนภูมิปญญาจากทองถ่ิน เปนกลุมอาชีพ เปนเร่ืองการศึกษา เปนเร่ือง
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สุขภาพตางๆ เหลานี้ มานําเสนอออกอากาศใหกับชุมชน แลวก็ประชาชนใหไดรับ
ทราบกัน 

ผูวิจัย : มีการวางแนวทางของสถานีฯไวอยางไรบาง 

ประสิทธ์ิ : ก็ยึดหลักถูกตองตามกฎหมาย หรือวาตามกฎกติกาของรัฐธรรมนูญ ก็ดําเนินการใน
รูปแบบของการมีคณะกรรมการบริหารจัดการ ในชวงแรกน้ีจะเปนผมดูแลอยูกอนใน
ฐานะประธาน โดยท่ีวาเปนผูเรียนรูมาแลวก็มีผูอาสาท่ีวาเปนรองประธาน เปน
กรรมการ เปนฝายการเงิน ฝายรายการแผนผัง เรามีแผนผังติดอยูท่ีสถานีหรือวา เรามี
ใครทําอะไรบาง เวลาเทาไร รายการอะไร ใครจดั เปนรูปแบบ เรียกวา ถาประชาชนหรือ
บุคคลท่ัวไปเขาไปจะเหน็รูปแบบท่ีเราจะทําเปนแบบตารางล็อคไวเลยวา นี่คือวนัเวลาท่ี
มีรายการ นี่คือบุคคลท่ีดูแลในเร่ืองของสถานีตรงนี้อยู 

ผูวิจยั : ในฐานะท่ีเปนเครือขายของทางกาญจนบุรีเวลามีกิจกรรมไดมีการประสานงานกนัอยางไร บาง 

ประสิทธ์ิ : เราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน ไมเคยขาดหายไปไหนเลย ทุกโอกาสท่ีมีการ
เคล่ือนไหว หรือวาการประชุมประจาํเดือนก็ดี หรือจะมีกิจกรรมตาง ๆ ระหวาง
วิทยุชุมชนของเมืองกาญจนท่ีถือวาเปนเครือขายแมเปนแหงแรกของประเทศไทย และ
ในสวนของ อ.เลาขวัญ รวมกจิกรรมมาโดยตลอด 

ผูวิจัย : นอกเหนือจากทางกาญจนจะชวยเหลือในเร่ืองของเคร่ืองสงแลว ยังใหความชวยเหลือ  
  ทางดานใดอีก 

ประสิทธ์ิ : ความรู ขาวสารตาง ๆ เพราะวา อ.เลาขวัญ คอนขางอยูไกลตัวเมืองเปน 100 กิโล กไ็ดรับ
ความเอ้ือเฟอจากทุกๆ ทานท่ีอยูในเครือขายของวิทยุกาญจน ไมวาจะเปนประธาน คุณ
นวลพร บันเทิงจิต และกทุ็กๆ ทานท่ีอยูในตวัเมือง ทานก็จะใหความสนใจ ใหความ
อบอุนกับพื้นท่ีชุมชนของคนเลาขวัญ ขาวสารจะถึงโดยตลอด 

ผูวิจัย : มีการนําขอบกพรองหรือผิดพลาดของทางกาญจนไปปรับปรุงแกไขเพ่ือใชกับสถานีฯ
เลาขวัญ อยางไร 

ประสิทธ์ิ : เทาท่ีเคยทํางานกับทางกาญจนมาก็ไมพบวามีปญหาอะไร และท่ีไปทําก็ยังไมพบปญหา
อะไร ถาเราไปอธิบายใหกบัชุมชนไดทราบวา เราทําเพ่ืออะไร เพื่อใคร ซ่ึงก็เปนสวนท่ี
ไดรับความอบอุนมากๆ กบัสังคมและชุมชน ตอนน้ีการออกอากาศวิทยชุุมชนฯ ครอบคลุม
เครือขาย 7 อําเภอดวยกัน มี อ.เลาขวญั อ.หนองปรือ อ.บอพลอย อ.ลูกกระเจา อ.พนมทวน 
และก็ในสวนของ จ.สุพรรณบุรี คือ อ.อูทอง และ อ.สามชุก เราตรวจสอบไดจาก
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สายโทรศัพทท่ีโทรเขามาพูดคุยใหกําลังใจ สอบถามเราวา เรากนิอยูกันอยางไรและทํา
เพื่ออะไร 

ผูวิจัย : ใชหลักในการบริหารอยางไร 

ประสิทธ์ิ : ตรงนี้เราถือวา เราไดรับความอบอุนจากประชาชนทั้งในเขต อ.เลาขวัญ และ อ.ใกลเคียง  
พอใครทราบเจตนารมย และรูขาวสารจากส่ือตางๆ วา รูปแบบของวิทยุชุมชนน้ัน ไมมี
รายไดจากสวนไหน เราไมมีสปอนเซอร เราไมมีพาณชิยเขามาเกีย่วของ ทุกทานก็เขามา
ชวยเหลือหยิบยื่นในรูปแบบของการบริจาคคนละเล็กละนอย เราก็จะมีแบบฟอรมใหเขา
กรอกชื่อ ท่ีอยู เลขบัตรประชาชนใหวา เขาเปนใครมาจากไหนแลวก็บริจาคเทาไร โดยเก็บ
เปนแฟมขอมูลไวท่ีสถานี แลวการเงินเราก็มีคณะกรรมการรับทราบ คาใชจายในชวงนี้ก็มี 
คาเคร่ืองดื่มบางเชนน้ําเย็น หรือวาเปนเร่ืองของคาไฟสวนนอย ตอนน้ีเรียกวาความเดือดรอน
ของเรายังไมมี 

ผูวิจัย : ตอนนี้ศูนยปฏิบัติการตั้งอยูท่ีไหน 

ประสิทธ์ิ : ตั้งอยูท่ีศาลาอเนกประสงคประจาํหมูบาน ซ่ึงเปนศาลาสาธารณะสวนรวม เปนของชุมชน 
ซ่ึงไดรับงบมาจากองคการบริหารสวนตําบลจัดต้ังข้ึนมา สถานท่ีก็เปนสถานท่ีสาธารณะ 

ผูวิจัย : ศูนยปฏิบัติการฯ จะทําการทดลองเปนเวลานานแคไหน 

ประสิทธ์ิ : ประมาณ 6 เดอืน ตอนนี้อยูในชวงเดือนท่ี 4 คิดวาคงไมมีปญหา ทุกตําบลของอําเภอก็
ไมมีปญหา แนวคิดในการหาเงินมาซ้ือเครื่องท่ีไดพูดคุยกันไวคือ การทําผาปาสามัคคีให
ชุมชนทุกคนมีสวนรวม 5 บาท 10 บาท 20 บาท หรือ 100 บาท ก็แลวแต นาจะจัดชวงป
ใหมนี้ โดย อ.เลาขวัญ มี 7 ตําบล กับ 2 เทศบาล เราคุยกันแลววา ขอตําบลละ 2 หม่ืนกับ
ผาปา 1 กอง คิดวาไมมีปญหา 

ผูวิจัย : จะใชเคร่ืองสงขนาดประมาณเทาไร 

ประสิทธ์ิ : ตามท่ีกฎหมายกําหนด คือ 30 วัตต พอดีสถานท่ีเราสูงมาก ทําใหสงกระจายเสียงได
กวางและชัดเจนจากท่ีเขาโทรศัพทเขาไปคุยบาง สอบถามบาง ใหกําลังใจเรา บางคนก็ขับ
รถจาก  อ.หนองปรือ ซ่ึงไกลจากจุดกระจายเสียง 30-50 กิโล มารวมบริจาคเงินใหเรา 2-
300 บาท ชวยเรา ทําใหเรามีกําลังใจท่ีจะทํางานไมโดดเดีย่ว 

ผูวิจัย : ในตอนนี้ถึงแมจะอยูในชวงทดลอง แตอยากทราบวาทางสถานีฯ ไดมีการจัดกจิกรรมเพื่อ
สรางใหประชาชนเขามาเปนเครือขายอยางไรบาง 
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ประสิทธ์ิ : ตอนนี้เรายังไมไดทํากิจกรรมอะไรเลย คิดวาปใหมนี้เราจะเร่ิมแลว เพราะตอนนี้ถาพูด
กันจริงๆ แลว คนในเขตทางอําเภอท่ีผมแจงใหทราบแลว เม่ือกอนจะไมรูจักเลยวา วิทยุ
ชุมชน วาเปนอยางไรมาอยางไร เปนเร่ืองท่ีเราไปแลวเปนเร่ืองท่ีแปลกใหมและเปนท่ี
ตื่นเตนของชุมชน วาเปนไปไดอยางไรที่มีวิทยุชุมชนออกมาได เขาคอนขางท่ีจะท่ึงและ
ภูมิใจมากๆ ท่ีไดมี และทุกคนก็มีมาดูกจิการของสถานี มาดูนักจัดรายการ มาดูวาเราอยู
กันอยางไร ขับรถกันมาไกลหลายสิบกิโลเพ่ือมาดู จากในอดตีท่ีเคยไดยินแตเสียงจากคน
ท่ีจัดรายการ ไมมีโอกาสไดเห็นไมมีโอกาสไดสัมผัส แตปจจุบันนี้ เราเปดใหเขาตลอด 
เขาสามารถเขาไปคุยกับเราไดถึงท่ี ไมไดปดกั้นเขา วาเขาเปนเกษตรกรตัวเปอนแลวเขา
ไปคุยกับเราไมได อันนัน้ไมใชเลยครับ ยิ่งเปนแบบนี้เรายิ่งชอบเลย อยากใหเขาคุยใหฟง
วาเขาไปทําอะไรมาเหน่ือยไหม และเขามีความรูสึกอยางไรเม่ือเขาไดยินเสียงเพลงหรือ
ไดฟงขาวสารจากวิทยุ ถาเขาแวะเขามา ไมวาจะเปนใครเราจะใหเขามาน่ังคุยกับเราเลย 
ซ่ึงมันใกลชิดอบอุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมอาสาสมัครท่ีเขามาจัดรายการในสถานีวิทยเุสียงชุมชนกาญจนบุรี ประกอบดวย 

 
1.1 นางพยุงศรี  นวาวัฒน 
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1.2 นายกําพล  รุงรัตนธวัชชัย 
1.3 นายสุริยะ  ดอกเรียง 
1.4 นายบุญลือ  ทรัพยอนันต 
1.5 จาสิบเอกอาทิตย  ทองตรี 
1.6 นายเพ็ญ  ภูโต 
1.7 นายชัยณรงค  ธงสยาม 
1.8 นางปภาว ี ออสถิตย 

 
1. นางพยุงศรี นะรารัตน (ปาหญิง) อาย ุ62 ป อาสาสมัครจัดรายการวิทย ุ

 

ผูวิจัย :   เร่ิมตนเขามาจัดรายการวิทยุไดอยางไร 

ปาหญิง : เปนอาสาสมัครมาจัดรายการคะ แรกเร่ิมกอนท่ีจะเขามาจัดรายการนั้น รูจักกับประธาน
กลุมปฏิรูปส่ือมากอน รูจักกนัมานาน โดยไปลางรูปท่ีรานของคุณบุญสง ตอมาเคาตอตาน
เข่ือนน้ําโจน ก็แนวเดยีวกัน โดยมองวาเข่ือนเมืองกาญจนมีเยอะแลว ไมนาจะมีอีก ก็มา
ชวยกันตอตาน 

    พอมามีวิทยเุสียงชุมชน ปาหญิงเปนคนชอบฟงวิทย ุฟงทุกสถานี ท่ีตั้งแชไวสวนมากคือ 
วิทยกุรมประชาสัมพันธ ซ่ึงไมมีการโฆษณา ก็ฟงวทิยุกรมประชาสัมพันธเคาบอกวา 
สถานีวิทยุเสียงชุมชนกาญจนบุรีตองปดนะ มันเถ่ือนนะ เคาพูดออกอากาศท่ัวประเทศ 
ท่ีนี้คุณบุญสง เราก็รูจักดี แตมาหาไมได เพราะตอนนั้นสามีกําลังปวยอยู พอสามีเสียก็มาเจอ
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คุณบุญสง ก็เลยถามดวยความหวงใยวา สถานีปดหรือยัง ไมไดปด อาวก็เห็นเคาบอกวา
จะปรับเทานัน้เทานี ้ แลวก็บอกวาเปนสถานีเถ่ือน ก็ยังจดัอยูมาชวยกนัสิ ตอนนั้นก็บอก
ไมเอาหรอก ไมเปน  เคาบอกวาเปนเราทํางานชุมชนอยูหลายแหง มีอะไรก็ไปเลาไม
ลําบากหรอก มีความรูทางดานสุขภาพ ทํากับขาวเกง ฝากดวย  

   ท่ีนี้คุณนวลพรก็เลยสัมภาษณ และก็สัมภาษณอีกคนหนึ่ง ช่ือลูกปลา แตเดี๋ยวนี้ไมจัดแลว 
คนนั้นเคาเปดหนังสือดู เปดหนังสือตอบตอนเวลาสัมภาษณ เราปากคลอง เราก็
บอก ถาสัมภาษณปาหญิงนะ ปาหญิงไมตองเปดหนังสือหรอก ถาเกี่ยวของกับกับขาว 
เคาก็เลยสัมภาษณเร่ืองกับขาว เร่ืองอาหาร คนทางบานกเ็ลยโทรมาเลย โอย! เคาสัมภาษณ
กันอยางไร น้ําลายไหลอยากกิน อะไรอยางนี้ อันนั้นเปนจุดเร่ิมตนท่ีปาหญิงไดมาทํางาน
วิทยุชุมชน 

ผูวิจัย :   กอนหนานีท่ี้ทํางานเกีย่วกับชุมชนนั้น ทําใหกับหนวยงานไหน 

ปาหญิง :   หลายกระทรวงคะ 9 กระทรวงได คือ 4 กระทรวงหลัก 5 กระทรวงรองของกรมพัฒนา
ชุมชเคาจะทํา จ.ป.ฐ. คือ ความจําเปนข้ันพืน้ฐานของชุมชนวา  ชุมชนเราจะพัฒนาไดเราตอง
พัฒนาจิตใจของเรากอน ก็คือ จะปลูกพืชตองเตรียมดิน จะกนิตองเตรียมอาหาร ถาพัฒนาการ
ตองเตรียมคน ถาจะพัฒนาคนตองพัฒนาตั้งแตจิตใจ แตถาจะพัฒนาใครเราตองพัฒนา
ตัวเองกอน ก็คือเอาความรูตรงนั้นมาใชกบัท่ีนี่ดวย 

ผูวิจัย :  ตอนแรกท่ีเขามาน้ัน ทําหนาท่ีจัดรายการเลยหรือไม 

ปาหญิง : ยังคะ มีคุณนวลพรเปนคนสัมภาษณ เปนพี่เล้ียง วันนี้เคาจะสัมภาษณเร่ืองอะไร จะ
ไมบอก มาถึงเคาจะถามเลย โดยบอกเคากอนเลยวา ปาหญิงทํากับขาวเกงนะ เคาก็จะถาม
เร่ืองกับขาว แตปาหญิงบอกขอทําขนมไมตรีกอนไดไหม ขนมไมตรีไมใชขนมท่ีกนิไดนะ 
เคาก็บอก   งั้นก็บอกไปเลย ก็บอกวาขนมไมตรีเคามีสูตรวา ยิ้มแฉลม 1 ถวย เราจะพูดไป
อยางนี้นะคะ วาจา 2 ถวย เราจะพูดไปอยางนี ้ จนกระท่ังพอเสร็จแลวกว็ิธีทําอี กวนยิ้ม
แฉลมลงไปกอน อะไรเราก ็ จะพูดในทํานองนั้น ท่ีนี่คนทางบานกเ็ลยแปลกใจ
วา ขนมไมตรีก็มีนะ คือวา ถาเรามีไมตรีตอกัน  เราก็สามารถท่ีจะเขากับทุกคนได 

ผูวิจัย :  แลวรวมจัดรายการกับคุณนวลพรนานแคไหน 

ปาหญิง :  ประมาณ 1 อาทิตย ก็อึดอัด พอเคาสัมภาษณแลวรูสึกอึดอัด เพราะเปนคนชอบพูด ชอบเลา
แมแต     แกงสมทําอยางไรใหอรอย บางคนก็หวงสูตร ท้ังๆ ท่ีเรามี
รานอาหารหญิงโภชนา เราก็ไมหวงสูตร เทคนคิท่ีจะทําใหแกงสมอรอย น้ําพริกไมดําทํา
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อยางไร เราอึดอัดตรงนี้ท่ีเคาสัมภาษณ เลยบอก        คุณนวลพรวา ปาหญิงจัด
เองไดไหม ปาหญิงจะเอาเกี่ยวกบัสุขภาพ ก็เลยขอเคาทํา และต้ังช่ือ  รายการเอง 

ผูวิจยั : จัดรายการดวยตนเองมานานแคไหนแลว และมีสวนรวมในการบริหารจดัการสถานีอยางไร
บาง 

ปาหญิง : 1 ป กับ 6 เดือน โดยท่ีผานมานัน้ตองบอกวามีสวนรวมมากเลยคะ ปาหญิงจะเปนผูเฝาฟง
กอน ฟงเนีย่ไมไดจบัผิดผูรวมงาน หนึ่งคือเฝาฟงเพื่อทีเ่ราจะเอาเคาเปนครูเราเพราะเราเปน
เดก็ใหม เคาจะจดัอยูกอนเรา สองฟงเพื่อบอกเพื่อรวมงานวาเคาพูดผิด พูดพลาด ซ่ึงเรา
สามารถโทรบอกไดแมแตคุณนวลพร เคาพูดพลาดไป เราโทรมาบอก คุณนวลพรเปนคนท่ี
มีความรูสูงกวาเรามาก แตพอผิดพลาดแลวเราโทรมาบอก เคาจะยอมรับตรงนัน้เลย พอเรา
ผิดเพื่อนท่ีฟงเราเคาก็โทรมา อันนี้เปนการเฝาฟง พอเราฟงแลวเรากม็าปรับปรุงตัวเอง วา
เอะ! เราจัดไมเกง เราก็ตองดตูัวเราเอง ก็เลยอัดเทปต้ังแตเร่ิมจัดรายการจนถึงวนันีก้็ยงัอยู มี
เปนรอย ๆ มวน พออันไหนท่ีมันไมดีจริงๆ ถึงจะลบ 

ผูวิจยั : ในสวนของการบริหารจดัการสถาน ีปาหญิงไดเขามามีสวนรวมอยางไรบาง 

ปาหญิง : ตัวเองเหมือนเปนพี่ใหญท่ีนี ่ เหมือนเปนแมของคนท่ีนี่ เพราะเวลามาทํางานแลวจะหวง
วา กินกันหรือยัง หุงขาวทํากับขาว บางทีเรามาเราไมมีอะไร คุณกําพลก็จะชวนทานขาว 
บอกวันนี้ผมมีผัดผัก 

ผูวิจยั : รายการท่ีปาหญิงจัด สนองตอบตอความตองการของคนในชุมชนมากนอยแคไหน 

ปาหญิง : มากเลยคะ เพราะสุขภาพของตัวเองเปนจดุขาย พอเคาโทรศัพทมาถาม ซ่ึงบางคร้ังเราไม
นาจะตอบได เรากต็อบได เชน โทรมาปรึกษาเร่ืองทองวาไปอัลตราซาวดมาเดก็เอากนลง 
ทอง 8 เดอืนแลว เราก็บอกวาท่ีเดก็เอากนลงเพราะวาเปนจังหวะท่ีเดก็หมุนตัวเอากนลงมา
อยูตรงน้ันพอดี การท่ีเดก็หมุนตัวกลับจะคลอดเคาไมไดหมุนภายในวนัเดียวแลวคลอดได
เลย แตเคาจะขยับไปท่ีละนอยใชเวลาเปนเดอืน  แลวอีกคร้ังหนึง่ ชาวบานข่ีจกัรยานมาเลย 
มาปรึกษา เพราะโทรมาถามแลวไมเขาใจ แลวเคาก็ชวนไปท่ีบาน ไปเล้ียงขาวยิ่งคุยกนัได
นาน เพราะปาหญิงมีความรูทางดานแพทยแผนไทย แผนโบราณมาก 

ผูวิจยั : คนโทรเขามาในรายการเยอะแคไหน 

ปาหญิง : โทรทุกคร้ังท่ีจดั แตตองบอกวา อยาโทรในขณะท่ีกําลังพูด เพราะยังไมคอยเกงท่ีจะรับ
โทรศัพทระหวางจัด ถาโทรมาจะหลง สติไมม่ันคง เม่ือกอนใครไปอยูในหองสง ปาหญิง
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จะพูดไมได แตเดี๋ยวนี้พูดไดแลว เพราะวามันชิน  เคยมีคนเปนอัมพฤกษโทรมาปรึกษา ก็ไป
ใหคําปรึกษาถึงบาน เงินกองทุนคร้ังแรกของวิทยุชุมชนมาจากตรงน้ี (100 บาท) 

ผูวิจยั : กองทนุมีมาตั้งแตเม่ือใด 

ปาหญิง : ก็ตั้งแตปาหญิงเร่ิมจดัรายการ ประมาณปกบั 6 เดือน ตอจากนัน้ เงินท่ีเขามาในกองทุนก็มา
จากการบริจาคของชาวบานกนัเอง คนละ 10-20 บาท แลวแต  สวนปาหญิงพอไปเปน
วิทยากรท่ีอ่ืน ปาก็จะไดเงินคร้ังละ 2,000 บาท ไปสอนเคาทําน้ําปลา กะป ปลาสม ปลารา 
เคาจะใหงบมาท่ีเหลือก็จะเปนคากบัขาว ปาก็จะใสตู 1,000 บาท ใชจาย 1,000 บาท ก็มีมา
เร่ือย ๆ แตเรายงัไมไดนบัวากองทุนเรามีเทาไหร 

ผูวิจยั : ตั้งแตเร่ิมทํางานมา วิทยุชุมชนมีการสรางเครือขายออกไปอยางไรบาง และมีมากนอยแค
ไหน 

ปาหญิง : สรางคะ กอนมาทําวิทยุเปนอาสาสมัครสาธารณสุขอยู และปจจุบันกย็ังทําอยู ถาจะใหเลิก
แลวมาทําวิทยอุยางเดียวคงไมได ดังนั้น พอไปทํางานอ่ืนก็ไปโฆษณาประชาสัมพนัธสถานี
ดวย ทีนี้คนเลาขวัญ เคาขาดน้ําเคานั่งรถผานมา เคาไดฟงวิทยแุลวเหน็วาด ี เคาก็เลยเขามา 
จึงบอกวาต้ังสถานีม้ัย เคาอยากต้ัง เคากไ็ปหาคนมา คุณบุญสงก็ใหเคร่ืองยืมไป 3 เดอืน 6 
เดือนแลวแต แลวเดีย๋วนี้มีเครือขายไทรโยคเคามารวมจดั จัดไปจดัมา เคาอยากมีของเคาเอง 
กคื็อเครือขาย เคาไปต้ังท่ีไทรโยค สถานีวิทยุกระแสหลักอยาง ตชด. อสมท. วทบ. ก็มา
ดูงานวิทยุชุมชน ปาถือวา เครือขายคือการพัฒนาส่ือ เดก็นัน้ ปาหญิงเอาไปพัฒนาส่ือให
เดก็มาเรียนรูมาตรา 39,40,41 

ผูวิจยั : แสดงวา เราไดมีการสรางเครือขายไปยังเยาวชนดวย แลวทางวิทยุชุมชนมีวิธีการดงึให
เยาวชนเขามามีสวนรวมอยางไร 

ปาหญิง : มีสวนรวมแนนอน ปาหญิงเปนท่ีปรึกษาเยาวชนในสมัชชาเด็ก เรากพ็ัฒนาส่ือกนัข้ึนมา 
แลวก็เอาเด็กไปอบรมเกี่ยวกบัส่ือแลวก็ใหเด็กเอามาใชในสถานี โดยไดรวมกับมูลนิธิเด็ก
ไดจัดในเร่ืองของ สารรักใหลูกหลาน เยาวชนเพ่ิมรัก และออกเผยแพรทางอินเตอรเน็ต 
แลว สพรส. ก็ไดจับมือกับวิทยุชุมชนเกีย่วกบัส่ือเด็กในลักษณะเดก็ทําส่ือ ส่ือทําเด็ก ให
นําไปคิดวาส่ือทําเดก็เดก็จะเสีย แตเดก็ทําส่ือเคาจะเร่ิมเรียนรู รูในสิทธิของเคา รายการของ
ปาหญิงอาจจะถอยรนออกมา แตรายการท่ียังอยูคือ สุขภาพของผูสูงอาย ุ เดก็และเยาวชน 
คนพกิาร วัยเจริญพันธุ และผูดอยโอกาส ซ่ึงจะโทรเขามาในรายการของปาหญิงมาก 

ผูวิจยั : แสดงวาตอนนีว้ิทยุชุมชนฯ ไดมีการเผยแพรผานอินเตอรเนต็แลว 
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ปาหญิง : ลงแลวคะ โดยมีคุณไข ซ่ึงมารับเทปจากท่ีนีไ่ปเปด แลวกสั็มภาษณสดผานทางอินเตอรเน็ต
เดีย๋วนัน้เลย เปนตัววิง่ คือ เคากด ๆ แลวตัวหนังสือก็วิง่ไป คุณขนนุเปนคนตอโดยปาหญิง
เปนคนจัดหาโทรศัพทมาใหอีกเคร่ืองหนึ่ง เพราะถาไมมีโทรศัพทอีกเคร่ืองมนัจะออก
อินเตอรเน็ตไมได 

ผูวิจยั : ขอช่ือเว็ปไซตท่ีออกอากาศทางอินเตอรเนต็ 

ปาหญิง : ตองขอคนอ่ืน เพราะปาหญิงไมเปน ตอนท่ีคุณขนนุเคาตอ ปาก็ถามวา แลวปาหญิงจะตอง
ทําอยางไรบาง เคาก็บอกวา ก็จัดไปตามปกตินั่นแหละ แตวาเคร่ืองมันจะเลย ๆ อะไรนี่
แหละ ปาหญิงเรียนนอย อาศัยวามีประสบการณเกีย่วกบัพัฒนาชุมชน และรักเด็ก ก็นํา
ประสบการณเหลานัน้มาถายทอดใหกับชาวบาน 

ผูวิจยั : ตอไปถาวิทยุชุมชนมีการจดัต้ังกรรมการ ก็ตองไปดําเนนิการจดทะเบียน 

ปาหญิง : ตองไปจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตั้งเปนสมาคม 

ผูวิจยั : ปาหญิงจะเขาไปมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการหรือไม 

ปาหญิง : แนนอนคะ เพราะไดมีการวางตัวไวแลว โดยเรามองวา ประธานกลุมปฏิรูปส่ือนั้นไมได
เปนประธานอยูตลอดไป มีการเปล่ียนแปลงทุก 4 ป (ตามที่ไดมีการคยุกนัไว) แลวจะตองมี
ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขา ปฏิคม ประชาสัมพันธ เราเตรียมกันไวแลว เปน
กรรมการของสถานีเลย เพราะวาภายในสถานีมีเสียงนินทาวา กลุมต้ัง ซ่ึงจริง ๆ แลว
ไมใช จริง ๆ แลวก็คือเงินภาษีของทานดวย เงินของกองทุน ZIP นะคะ เงินกองทุนเพื่อ
สังคม ปาหญิงทํางาน ZIP มากอน เปนคณะทํางานของจังหวดัมากอน พอไดงบมาทํา เคา
บอกวา หนึ่งตองหาท่ีสาธารณะ ถาเรามัวหาอยูเราก็ไมมีโอกาส ZIP เคาจะปดโครงการแลว 
ท่ีนี้ทานประธานจึงเสียสละรานคาของทานในตลาด เอาตรงนั้นไวกอน พอเสร็จแลว เราก็
ยายมาทีนี ้เราก็ยังไมมีเงนิ แตประธานก็เสียสละอีก เงินของ ZIP ยังอยูอีกนดิหนอย พอทํา
เสร็จทุกคนกย็งันินทาอยู แตหารูไมวา ของเราเน่ียชุมชนเปนเจาของ เดี๋ยวนี ้ปาหญิงจะใช
คําพูดวา “สวัสดีคะ ทานเจาของวิทยุชุมชนทุกทานคะ” เพราะวาวิทยนุี้เปนของชุมชน โดย
ท่ีวาเม่ือชุมชนโทรมาดวยความหวงใย ชุมชนโทรมาเพ่ือสรางความหลากหลายใหกับ
รายการ ซ่ึงถาเราไมรูกจ็ะไปคนควา แตสวนมากจะขอไปตอนขามอาทิตยนัน้ไมมี สวน
ใหญถามมาจะตอบไป 

ผูวิจยั : การจัดต้ังคณะกรรมการคาดวาจะมีข้ึนเม่ือไร 
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ปาหญิง : ปใหมนีแ้นนอน (ม.ค.2547) 

ผูวิจยั : ผูดําเนนิรายการจะเขามามีสวนรวมในคณะกรรมการดวยหรือไม 

ปาหญิง : แนนอนคะ เพราะวางตัวกันไวอยางนั้น เราดูกันวาใครเหมาะสม ประธานจะเปนผูนั่งดูกอน
เลยวา ใครถนดัทางไหน 

ผูวิจยั : ผูดําเนนิรายปจจุบันมาจากองคกรหรือหนวยงานใด หรือจากชาวบานเองท่ีรับฟงรายการ
แลวผันตัวเองมาจดั 

ปาหญิง : คร้ังแรกมาจากองคกร คือองคกรกลุมปฏิรูปส่ือ แตบางคนพูดไมเปนเลย แตวาเอกสาร
เกง กลุมปฏิรูปส่ือนั้นนาน ๆ จึงจะมาประชุมสักคร้ัง แตวานกัจดัรายการจะประชุมทุก
เดือน 

ผูวิจัย : ก็ดูเหมือนกับเปนคนละสวนกัน องคกรมีขอมูลมา นักจัดรายการก็เปนผูดําเนินรายการ 
ประชาสัมพันธให 

ปาหญิง : แลวก็พอนานๆ ชาๆ ประธานกลุมปฏิรูปส่ือก็จะเชิญอาจารย นักวิชาการ มาใหความรูแกผู
จัด โดยจัดท่ีไรนี้บาง (สถานี) หรือไปท่ีรีสอรทบาง แลวก็ไปถายทอดนอกสถานีบาง 
ไปหัดใหชาวบานพดู โดยประธานฯ บอกไวเสมอวา วันใดท่ีมีใครมาสัมภาษณแลวไมส่ัน 
ผมพอใจแลว พูดได ชาวบานสวนใหญพอเอาไมคไปจอแลวสวนใหญบอก พูดไมได เคา
ไมสบายใจ ตราบใดท่ีชาวบานยงัไมกลาพดูในไมค เคาไมสบายใจ อยางปาหญิงตอนเขามา
คร้ังแรกท่ีคุณนวลพรสัมภาษณ ปาหญิงส่ันเลยนะตองไหวไมค แตเดีย๋วนี้กย็ังสวสัดีอยู 
เพราะถือวาไมคเปนครูเรา มาตองไหวกอน 

ผูวิจยั : เคร่ืองสงท่ีใชอยูในขณะนี ้ไดงบประมาณมาจากท่ีไหน มาทําการขยายกําลังสง 

ปาหญิง : งบของ ZIP ท่ีนํามาซ้ือเคร่ืองสงขนาด 100 วัตตกพ็อ เพราะเราไดงบมาต้ัง 7 แสนกวาบาท 
แถมยังมีเงินเหลือคืน ZIP อีกดวย เหตุทีเหลือเพราะเราไมไดสรางสถานี เราไปใชหอง
ถายรูปของคุณบุญสงทําการสงกระจายเสียง ทีนี้พอมีเงินเหลือตรงนัน้  เสาเราก็ยงัไมมี พอ
มาทําเสาตรงน้ี ตรงนี้มันเปนท่ีทองกะทะ เสามันอยูในบอ การทําเสาอากาศจึงตองมีการ
ทําใหมใหสามารถสงกระจายเสียงไดครอบคลุม คร้ังแรกไมไดมีการทาํสายลอฟา ฝนตก
ลงมาฟาผาเสา (เสาประชาชนทํากนัเอง “โรงเรียนเทคนิค”) จึงตองทําใหมใหสูงข้ึน โดยใช
งบสวนตัวของประธานท่ีเคยนําไปบริจาค ทําบุญ โดยเปลี่ยนจากการทําบุญท่ีวัด มาใชทํา
ตรงนี้แทนเพราะชวยทําใหชุมชนมีปญญาซ่ึงตรงนี้ดีกวา วัดตางๆ คนสรางไวเยอะแยะ
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แลว 20-30 ลาน แตคนหางพระพุทธศาสนา แตพอมวีิทยุชุมชน พระสามารถมานั่งพดู
ตรงนีน้ิดเดยีวใหชาวบานฟงไปไดหลายรอยหลังคาเรือน เหตุท่ีบอกวาหางบมาจากไหน เรา
ยังไมมีงบเลย เวลานีเ้ราพดูกนัวา พวกเราอาสาสมัคร เราตองชวยกนัประหยดันะ หนึ่ง เรา
เร่ิมจะมีกองทุน ปาไปคุยกับเพื่อนมา เคาบอกวา เราต้ังเปนสหกรณจะไดม้ัย เพราะเวลานี้ถา
เราไมจดทะเบียน ก็ไมมีทางท่ีจะรวมตัวกนัไดแนนหนา พอจดทะเบียนแลวเราจงึจะเปน
ปกแผน นี่พวกเราก็ทะเลาะกันทุกเดือนแหละ แตเปนการทะเลาะเพ่ือปรับปรุงตัวเราเองก็
ปรับตัวเรา ปาเมื่อกอนพูดไมเพราะ พอมาจัดรายการ   กพ็ูดเพราะข้ึน ออนโยนลง นิสัย
บางอยางก็ยงัแกยากอยู 

ผูวิจยั : แลวสาเหตุใดท่ีทําใหคุณบุญสงสนใจมาจัดต้ังสถานวีิทยุชุมชน 

ปาหญิง : สาเหตุก็เพราะคุณบุญสงเคยไปซ้ือเวลากับสถานีวิทยุปกติเพื่อจัดรายการ แตเคาเปนพวก
กลุมอนุรักษ พูดแรง เคาเลยหามกลุมอนุรักษจดัรายการ (คล่ืน จทบ. ของทหาร) ท้ังๆ ท่ีมี
เงิน แตพอสุดทายพวกทหาร (ระดบันายพล) ตองมาเยี่ยมเราถึงท่ีนี ่มาสนับสนนุเราโดยคุณ
สุรินทร แปลงประสบโชค ก็สนบัสนนุวา ท่ีนี่ของชุมชนจริง ๆ แตคนของกรม
ประชาสัมพนัธบางคนไมเขาใจ และบอกวากาํลังสงขนาดน้ีมันผิด ซ่ึงถาเคาจะจับ เราก็
เตรียมชุมชนไว เราไมกลัวตรงนี ้ เหตุท่ีคุณบุญสงจัดก็เนื่องจากมีความกดดันกอนท่ีไปซ้ือ
เวลา แลวไมใหทํา พอมาอานมาตรา 40 เลยจัดต้ังสถานีนี้ข้ึนมา 

ผูวิจยั : สถานีมีหลักในการดาํเนนิรายการอยางไรบาง 

ปาหญิง : มีหลักอยู 8 ขอ  คือ 
1. ใหความรูเร่ืองทํามาหากิน 
2. ใหความรูเร่ืองศาสนา 
3. ใหความรูเร่ืองศิลปวัฒนธรรม 
4. ใหความรูเร่ืองการเมืองภาคประชาชน 
5. ใหความรูเร่ืองการเกษตร 
6. ใหความรูเร่ืองกฎหมายชาวบาน/ครอบครัว 
7. ใหความรูเร่ืองยาเสพติด 
8. ใหความรูแกชุมชน โดยมีแนวคิดวา ชุมชนจะฉลาดไดตองฉลาดใชส่ือ 

ซ่ึงชาวบานเคาเห็นดวย พอชาวบานเห็นปาหญิงข่ีรถจักรยานผาน เคาก็จะชูวิทยุใหดูวาฟงอยู
นะ 
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2. คุณกาํพล รุงรัตนธวัชชัย อ.บอพลอย กาญจนบุรี 
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ผูวิจยั : กอนมาจดัรายการทีน่ี ่ทํางานดานไหนมากอน 

กําพล : เขามาทําธุรกจิเกี่ยวกับวิทย ุหลัก ๆ ก็คือ วิทยุกระแสหลักที่ผลิตรายการเองท้ังท่ีของ อสมท. 
และ จทบ.  ซ้ือเวลาไวก็พอมีเวลามาชวยตรงนี้บาง เพราะตัวเองรักการทําส่ือ เคยทําส่ือ
หนังสือพิมพทองถ่ิน มา 10 กวาป วนเวยีนอยูในวงการน้ีมานาน ท้ัง ๆ ท่ีตัวเองตองลงทุน
ทําหนงัสือเอง หาขาวเอง ทําอารตเอง หาโฆษณาเอง ลงทุนมาตลอดกบัการให ทําโครงการ
ดี ๆ เชน ของ ปปส. ก็ทําโครงการสีขาวตานภยัยาเสพติดในโรงเรียนตาง ๆ พอมาถึงจดุท่ีทํา
วิทยเุม่ือมันมีการผกผันเร่ืองของคาเวลา เร่ืองของมาตรา 40 ท่ีจัดสรรเรื่องของคล่ืนความถ่ี
ภาครฐั 40 ธุรกิจ 40 ประชาชน 20 ผมก็มีโอกาสไดมาเจอผูท่ีเปนอาสาสมัคร เคาก็เลย
ชักชวนใหมาทําส่ือเพ่ือใหชุมชนเขมแข็ง เราควรท่ีจะไปอยูวิทยุชุมชน ก็เลยเดินเขาไปท่ีราน
ไฟนอารต ขอจัดรายการ 1 ช่ัวโมงกไ็ดเลย อาจเปนท่ีวาเรามีความสามารถอยูแลวในการผลิต
ส่ือโฆษณา หรือวาพดูวิทย ุแตตรงน้ีเรารูอยูแลววาวิทยุชุมชนไมมีการพูดโฆษณา แลวเราก็
ไมไดแฝงเขามา แตเรามีใจเขามาอยากท่ีจะเหน็พัฒนาการ กอนอ่ืนอยากเหน็พี่นองท่ีเปน
อาสาสมัครพูดได พูดด ีและมีคนฟง ก็เลยเขามาชวยกนัแนะ ชวยกันผลิต ชวยกนับอกเลาวา 
อันนีไ้มดนีะ อันนีไ้มถูกตอง 

   จากวนันัน้จนถึงวันนี้เกือบ 2 ปแลว ผมมาในชวงผานไปไดสัก 3-4 เดอืนแลวท่ีผมลงมา ก็
ไดมีโอกาสมาเห็นกลุมท่ีเอาจริงเอาจัง อยางเชน ประธานกลุมท่ีนี่มีความเอาจริงเอาจัง 
ตอสูทุกเร่ือง และเปนคนดีท่ีหลาย ๆ คนเคารพนับถือ ผมเอง ผูก็รูจัก เพราะผมทําส่ือกับ
แวดวงของการทําธุรกิจถายภาพมันไมหนกีนั ผมเคยมาปรึกษาแกเร่ืองเทคนิคในการ
ถายภาพ แตกไ็มเปนท่ีประทับใจเลยไมไดคุยกนั หลายป ประมาณ 8-9 ป ไมไดคุยกนัเลย ก็
เคาเปนนกัธุรกจิเกี่ยวกับการถายรูป แตเราเปนส่ือ ท่ีบางคร้ังเราคิดวามันไมใช มันไม
ตรงกนั เราก็ไปทําท่ีอ่ืน จนวนันัน้ไดเขามา ไดรู และกไ็ดศึกษาเคาเร่ือย ๆ 

   จริง ๆ แลว ผมเองไมคอยชัดนกัในเร่ืองมาตรา 40  คิดวา มันเปนเร่ืองของวทิยหุลักแลว 
จะมาจัดสรรระบบ 40 40 20 อะไรอยางนี ้แตพอมาถึงตรงนี้แลวมันไมใชนะ มันจะตองเปน
ของภาคประชาชน 20% พอไดทําเร่ือยมากล็งทุนโดยการเติมน้ํามันมาเองทุกวัน เพราะผม
ตองเดินทางจากบานโปงทุกวนั เพราะจริง ๆ แลว ในสวนของการทําส่ือหลักผมตองมาหา
โฆษณาหาขาวอยูแลว 
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   สวนในเร่ืองของการบริหารจัดการวิทยุชุมชนน้ี เปนแบบงาย  ๆ ก็คือ มีขอมูลก็มาฝากขาว
กัน ภาครัฐ เคาก็มาใชกนัอยูเวลานี ้ ไมวาจะเปนสาธารณสุข ตํารวจ ฯลฯ ก็มาฝากขาว
ประชาสัมพันธให เราก็ยนิด ี ก็อาจจะผานตา ก็ชวยกนัดวูา อันนีใ้ชนะ อยางบางทีมีสปอ
ตรับมา เราก็ชวยกนัดวูา อันนี้มันไมใชนะมันเปนการโฆษณานะ แตถาเปนการหนุนเสริม
เทศกาลบางเทศกาลก็โอเค แตเราก็จะพยายามเนนเอาวิถีชาวบาน วิถีของชุมชนมาพูด 
อยางเชน เทศกาลนี้มีความเปนมาอยางไร ดีอยางไร เราก็จะมาบอกกลาวใหพี่นองทีฟ่งอยู
ไดรูวามีความสําคัญอยางนี ้

ผูวิจยั : ในรายการแตละรายการ มีการคุยกนักอนหรือไมวาจะเปนแนวไหน อันไหนได อันไหน
ไมได 

กําพล : วิทยกุระแสหลักมี  แตท่ีนี่เราชัดเจน แตละคนเราคิดวาเราแมน และเรามีการพดูคุยกนัทุก
เดือน หลังจากที่มีการประชุมกันรายเดือนแลว เราจะมีการแยกกลุมเพือ่หาการผิดพลาดใน
กลุม แลวกจ็ะมาติกนั มาช้ีขุมทรัพยกนัในกลุมบอย ๆ ใหเปนรูปแบบและเดินไปในทิศทาง
เดยีวกนั ผมยอมรับวา ในสถานีแหงนี้หรือประธาน เปนคนท่ีคอนขางจะแข็ง และใสให
พวกผมตลอด มีเวลาไมได ผมตองเดินหน ี ทุกคนเดนิหนกีันท้ังนั้นเลย เพราะแกมีอะไรมา
ใสใหตลอด เหมือนแบบวาแกมีไฟในตัวตลอดเวลา แตผมก็ทราบดีนะครับ รูวาแกใสเชิง
ให เขาตองการใหเราไปส่ืออยางนั้น แตทีนี้โดยจริง ๆ วา การมานั่งวิทยุนั้น มันคิดได แต
ก็ไมสามารถส่ือออกไปไดนะ ตองเขาใจวา การท่ีเราเปนอาสาสมัครมาจดัรายการวทิยุ
ชุมชน ไมใชวาจะเกงเหมือนกนัทุกคน บางคนพัฒนาการชาหรือไมพัฒนาการเลย ก็คือ 
บางคร้ังเราคิดได แตเราไมสามารถจะส่ือได หรือวาเรามีอะไรท่ีสะดดุนดินึง เราก็ลืม
หมดแลว นี่คือ อาสาสมัครวทิยุชุมชน แตทุกคนกเ็ขามา ก็จะไดประธานฯ คอยช้ี คอยแนะ 
เร่ืองของการปฏิบัติตัวการอยูตอหนาสังคม  การอยูตอหนาเยาวชน อยูตอหนาเยาวชน
อยางไร คือไมสูบบุหร่ีใหเหน็ ไมดื่มเหลา หรืออะไรอยางนี ้ เปนตน เคาจะบอกผม เพราะ
ทุกวนันี้มีผมคนเดียวท่ีสูบบุหร่ีและก็ดื่มเหลา ผมยอมรับเพราะวาผมทํางานอยูกับส่ือ ตอง
เขียนหนังสือกลางคืนดวย มันกเ็ลยเปนขออางม้ัง แตวาจริง ๆ ก็พยายามนอยลง ก็พยายาม
หลีกเล่ียงเพราะวามาอยูในกลุมคนดี ตองเปนคนดีตามเคา 

   สวนเร่ืองการจดัรายการ ผมทํารายการชวง 11 โมง วันพฤหัสกับวนัศุกร ช่ือรายการสาระ
เพื่อชุมชน และ 12.00-13.00 น. วนัอาทิตย ช่ือรายการอนุรักษเพลงไทยลูกทุง ก็จะเสนอ
เร่ืองของเพลงไทยลูกทุง สวนพฤหัสบด ี ศุกร จะเลนเพลงสตริงใหมๆ ใหกับคนรุนใหมๆ 
ฟง และจะมีเร่ืองของสาระ ขาวสาร ประกอบเพลง 
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   มันเชื่อไดวาในการผลิตรายการมันยงัเปนการแลกกันอยูวา คนกลุมฟงนั้นเปนอยางไร เรา
ไมมีการไปทําโพล เราใชในเร่ืองของการโทรเขามารวมรายการ หรืออาจเดนิเขาไปตาม
ชุมชนตาง ๆ วาเปนอยางไรบาง 

ผูวิจยั : เทาท่ีไปดมูาเปนอยางไรบาง 

กําพล : คอนขางนาพอใจ รานคาหรือตามชุมชนตาง ๆ คอนขางใหความสนใจ เพราะเราไมมีใน
เร่ืองการโฆษณาหรือธุรกจิเขามาแฝงไมมีผูช้ีนํา ถาหากวาเปนวิทยุชุมชนท่ีถูกจริง ๆ มัน
สามารถเดินไปไดดวยความม่ันใจ ตัวเองไมไดมีตําแหนงอะไรเปนอาสาสมัครเขามา
ชวย ไมไดเปนคณะกรรมการ ก็เพราะวามันเปนระยะแรก ๆ ยังไมไดมีการแตงต้ัง ยัง
ไมไดมีการโหวตอะไร ก็คงจะตองใหเราเดินไปอีกสักนดิ คงจะมีการจัดต้ังกรรมการ 

ผูวิจยั : และท่ีไดมีการคุยกนัไว รูปแบบจะออกมาลักษณะไหน 

กําพล : นาจะเปนสมาชิกชุมชน มาชวยเหลือในเร่ืองของเงินกองทุนในรูปแบบของการบริจาค
ใหกับองคกรเรา เนื่องจากเวลานี้การชวยเหลือเกื้อหนนุของกลุมใดกลุมหนึง่ยงัไมมี ก็ได
เงินท่ีสนับสนนุมา หลัก ๆ เลยกคื็อ คาน้ํา คาไฟ ประธานกลุมเปนผูจายมาเปนเวลานานแลว 

ผูวิจยั : ถามีการตัง้กรรมการข้ึนมา คาดวาจะมาจากลุมไหนบาง 

กําพล : นาจะมาจากหลาย ๆ กลุม หลาย ๆ องคกร อาจเปนเร่ืองของเกษตรบาง เล้ียงสัตวบาง นาจะ
มีสัก 20 คน กจ็ะมีประธาน รองประธาน เลขานกุาร กรรมการ ซ่ึงทุกคนจะตองสามารถทํา
หนาท่ีแทนกันไดหมด เพราะทุกคนนั้นมีความสามารถ ถือวาเปนองคกรภาคประชาชนท่ี
มีความแข็งแรง แตวาในฐานะสวนตัวผมเปนส่ือมวลชนและประกอบธุรกิจดวย คิดวา
ครอบครัวยงัไมแข็งแรง บางคร้ังมันชวยไมไดเต็ม 50  เพราะผมตองประกอบอาชีพดวย 
ตองเอาเวลาไปประกอบอาชีพ ซ่ึงเร่ืองนีเ้ปนเร่ืองสําคัญ และเปนเร่ืองจาํกดัของแตละคน ถา
ถามวาเตม็ใจม้ัย เพราะเคยลงทุนผลิตส่ือเอง 

ผูวิจยั : ในสวนตัวแลวคิดวา จะมีวิธีการใดในการดึงใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในสถาน ี

กําพล : ตองสุมหาผูฟงใหชัดเจน เนือ่งจากการส่ือสารปจจบัุนมมีากมายใหเลือก จึงตองหากลุม
ผูฟงใหชัดเจน เพื่อที่จะไดเขาไปหาชุมชนจริง ๆ ผมคิดไวตั้งแตปท่ีแลววา จะเขาไปหา
ชุมชนเพื่อสุมหากลุมผูฟง แลวนํากลับมาใชกับสถานวีา ในชวงของผูจัดแตละคนมีกลุม
ผูฟงแบบไหน ควรจัดรายการแบบใดเพ่ือใหเคาตอบรับใหได เพราะวาในเวลานี้เรายงัไมได
นั่งอยูในกลางดวงใจของชุมชนเทาไหร เพราะสถานีมันเยอะเหลือเกิน คล่ืนธุรกจิกมี็ 3 
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คล่ืนยกัษ ๆ แลวยังมี สวพ.อีกในจังหวดั รวมท้ังสังขละบุรีก็มี 5-6 สถานี จริง ๆ แลวเราถือ
วา เราไมไดเปนคูแขงกับใคร สถานีวทิยุชุมชนก็ทําเพือ่ชุมชน แวดวงใกล ๆ ซ่ึงเราจะ
นําเสนอประโยชนใหมากท่ีสุด 

ผูวิจยั : ปญหาทีพ่บตอนน้ีมีอะไรบาง 

กําพล : การพฒันาของตัวบุคคล ไมคอยพฒันาสักเทาไหร บางคนก็พัฒนาไดเร็ว บางคนก็ไมพฒันา 
หรือพฒันาชา ตัวผมเองอยากสงไมใหกบัคนท่ีเคามีไฟกวา เด็กกวา อยางเยาวชน เพราะเคา
มีโอกาสใชไดนาน แตมันติดอยูท่ีเง่ือนไขวา เคาเรียนหนังสือ อีกอยางถาเปนผูหญิงก็จะ
ลําบากในเร่ืองของการเดนิทาง การทํากิจกรรมกลุมกย็าก เราก็คงจะตองคอยพฒันาไปเร่ือย 
ๆ ใหคนรุนใหมพัฒนา เพราะสอนเด็กกบัสอนผูใหญตางกัน เวลาผมพูดบางทีเคาโกรธ
นะ ก็ไมรูเหมือนกัน อาจเปนเพราะความเปนส่ือมันทําใหตัวเองยกระดับใจข้ึนมา และ
ใครบางคร้ังก็พูดไมได พูดกโ็กรธ เรารู เราเขาใจ แตเราก็ตองคอย ๆ บอกไปวา อันนี้มันไม
ถูกตองนะ 

ผูวิจยั : ผูท่ีมาจัดรายการ จะเขามาเปนกรรมการของสถานีดวยหรือเปลา 

กําพล : ก็แลวแตวา คนไหนมีความสามารถเทาท่ีไดเลือกไดสรรมาวา จะไปนั่งอยูตรงไหน ช้ีใหชัด 
คนเปนหวัก็ตองช้ีบอกเร่ืองของการวางตําแหนงใหถูกตอง งานจะไดล่ืนไหล ถาหากวาไมช้ี
ไมบอก หรือวาไมส่ัง ก็จะทําหนาท่ีของตนเพียงอยางเดียว แตวาตอนนี้ไมใชนะ เพราะก็ทํา
กันปน  ๆ ไปหมด เพราะทุกคนมีใจอาสาสมัคร แตกว็ดัไมไดนะวาหลาย ๆ คนจะมีใจ
อยางเราหรือเปลา ก็คือ ถาเราอยูรวม เราจะไดมีโอกาสไดดูในเร่ืองของพฤติกรรม แตเราเปน
ผูใหญแลว เราตางคนตางอยู เวลามาเราก็ไมคอยไดพดูไดคุยกัน ผมพูดจนบางคนโกรธผม 
ผมบอกประชุมเสร็จหรือทํารายการเสร็จ มานั่งกินขาวกนั นั่งคุยกนั กับขาวก็มี ขาวก็มี มี
ทุกอยาง แตวาไมมีใครสนใจ ผมก็ไมอยากทํา ตรงนั้นมันก็จะหายไป ถาเรามาน่ังทานขาว
ดวยกัน พูดคุยกันบอย ๆ ก็จะมีความเปนอันหนึง่อันเดยีวกนั แลวก็จะมีเร่ืองของการ
พัฒนา เราชวยกนัแลวมันจะไปไดดวยด ี เพราะวิทยุชุมชนเนี่ยทุกคนเปนคนดีอยูแลว ก็มา
ทํางานด ีๆ เพือ่สังคมกนัไมยากหรอก 
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3. คุณสุริยะ ดอกเรียง 190 ถ.บวร ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
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สุริยะ : มีสวนรวมในฐานะผูจัดรายการ ในสวนเรื่องของคณะกรรมการไมไดรวม เพราะมีปญหา
ในเร่ืองของความพรอมแตก็ชวยดแูลในเร่ืองของการใหคําปรึกษาในกรณีท่ีมีการขอให
มารวมประชุม 

ผูวิจยั : เขามามีสวนรวมในสถานไีดอยางไร 

สุริยะ : เดิมสมัยเปนวยัรุนอยากจัดรายการอยูแลว แตคิดวาคงไมสามารถเขาไปทําได จนกระท่ัง
หนึ่งคุณบุญสงมาบอกวา จะมีวิทยุชุมชนเกดิข้ึน ทําใหผมรูสึกเกดิความสนใจเพราะเคยคิด
วานาจะมีวิทยสํุาหรับหมูบานท่ีมีรัศมีประมาณ 3-5 ก.ม. เพื่อที่ชาวบานจะไดรับฟงขาวสาร 
เนื่องจากหอกระจายขาวนัน้มีรัศมีจํากดั หากชาวบานออกไปทํานาก็ไมสามารถฟงได ก็เลย
ทําใหการเปดเวทีใหความรูของคุณบุญสง ผมจะตองไปดวยทุกคร้ัง ผมจึงมีสวนรวมตัง้แต
ตอนนั้น 

ผูวิจยั : คิดวารายการท่ีจัดสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดมากนอยแคไหน 

สุริยะ : ท่ีผมจัดรายการ ผมจะแนะนําในเร่ืองการใชไฟฟาใหปลอดภยั โดยจะหาขอมูลจาก
หนังสือพิมพเพิ่มเติม เพื่อจะไดทันสมัย เพราะถาบางคนอานหนังสือก็แลวไป บางคนไม
อานกจ็ะไดฟงไป แตรายการผมสวนใหญ คนสวนใหญจะขอเพลง บางคนเลยมองวา 
รายการผมจะเนนหนกัไปในเรื่องของเพลง ผมก็จะพยายามคัดเลือกบางวันผมก็จะนําเสนอ
สาระนารูบาง บางวันก็เสนอไมได เพราะผูฟงบางทีก็จะบนวาเดี๋ยวเสารอาทิตยก็จะไมไดฟง
แลว ชวยจัดใหหนอย เราก็ไมอยากขัดใจ แตในสวนของสาระนารูกจ็ะนําเอาเร่ืองแปลก ๆ 
หรือเร่ืองราวของนกัวทิยาศาสตรมานาํเสนอ วิทยุชุมชนตองการความหลากหลาย จึงตอง
หาส่ิงละอันพนัละนอยมาออกอากาศ ตอนน้ีผมก็พยายามสลับกันระหวางเร่ืองของ
วิทยาศาสตรเร่ืองของเมืองกาญจนเอง ก็เอามาออกเปนตอนๆ เชน ประวัติของวดัใต ผมก็ไป
ติดตอกบัทานพระครูเพือ่ขอรายละเอียดท่ีอยูนอกเหนือจากในหนังสือมานําเสนอ เพราะ
ผมเองเกิดท่ีนีโ่ตท่ีนี ผมยังไมรูประวัติของวัดเลย ผมก็จะสรรหา แมกระท่ังประวัตขิอง
เมืองกาญจนผมก็เคยนําเสนอไปแลว 

ผูวิจยั : คิดวาสถานวีิทยุชุมชนจะไปรอดมัย้คะ ตั้งแตเร่ิมดําเนนิการมามีปญหาอะไรบาง 

สุริยะ : ตอนท่ีเปดสถานีใหม ๆ มีปญหาแนนอน ทางดานกรมประชาสัมพนัธมีหนังสือมาท่ีคุณบุญ
สงใหทําการหยุดกระจายเสียงโดยดวน และไมมีขอแมใด ๆ ท้ังส้ิน แตคุณบุญสงไมยอม สู 
สูดวยการยิงคําถามไปในจดหมายที่ตอบกลับไปยังกรมประชาสัมพนัธ ซ่ึงก็เงียบไป และ
พอเร่ิมสงกระจายเสียงใหม ๆ  ทางนั้น ก็สงคนมาตรวจสอบ ตอนท่ีเร่ิมสงใหม  ๆนั้น ไมใชสเตอริ
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โอ มัลติเพล็กซ แตเปนแบบโมโน ใชการกําหนดความถ่ีแบบเวร่ีแค็พ ซ่ึงความถ่ึไม
แนนอนเทาไหร คือ บางทีเปดไปชาวบานเนี่ยเคาฟงกนัมากเลย เพราะเคาเบ่ือการโฆษณา
ของสถานีใหญ เคาก็เลยมีทางเลือกใหมหนัมาฟงกัน ก็ท้ังตลาด ท้ังชุมชน เคาก็ขอเพลงมาท่ี
สถานีบาง มาแสดงความคิดเห็นบาง แลวกมี็ขาวฝากของชุมชนบาง เคาตองคอยเล่ือนคล่ืน
ตลอด 

ผูวิจยั : ตอนนี้ระบบของทางสถานเีปนแบบไหน 

สุริยะ : เร่ิมแรกท่ีเปนโมโนน้ัน มีคล่ืนความถ่ีไมแนนอน แตจะอยูท่ีคล่ืน 88 เมกกะเฮิรต สถานตีั้งท่ี
รานไฟนอารตแตกย็ังไมครอบคลุมพืน้ท่ีเปาหมายคือ ตลาด ก็เลยยายสถานีมายังท่ีปจจุบัน 
สงกระจายเสียงในระบบสเตอริโอ มัลติเพล็กซ ความถ่ีแนนอนไมคลาดเคล่ือน 

 

 
4. คุณบุญลือ ทรัพยอนนัต  

 

บุญลือ : เดิมไมเคยรูเลยวา จ.กาญจนบุรีมีวิทยุชุมชน แตโดยสวนตัวแลวรูจกักบัประธานมากอน 
รูจักกนัมาไดประมาณ 30 ปแลว แตไมทราบมากอนวา แกตั้งใจจะทําตรงนี ้ รูแตวาแกเปน
คนท่ีทําอะไรตอมิอะไรเพื่อสวนรวม เสียสละเพื่อสวนรวม โดยเฉพาะในตอนน้ีเมือง
กาญจนเปนเมืองอนุรักษ เปนเมืองทองเท่ียว คุณบุญสงจะพยายามตอตานทุก ๆ ฝาย ท่ีจะมา

DPU



 167

 

ทําใหภาพพจนส่ิงแวดลอมของเมืองกาญจนเสียหาย แกจึงพยายามดําเนินการทุกอยาง จน
บางคร้ังถูกดําเนินคดีบาง ถูกรองเรียนบาน ถูกโจมตีในหลาย ๆ เร่ือง ซ่ึงผมเปนคนหนึ่งท่ี
อยูขางเคียงแก และก็พยายามเอาใจชวย แตก็ไมรูวาจะชวยดวยวิธีใด ก็บังเอิญแกบอกวามี
สถานีวทิยุชุมชนเกดิข้ึน โดยแกเปนผูดูแลรับผิดชอบตรงนี้ ก็เลยคิดวา เรานาจะไดมี
สวนในการชวยเหลือสังคม ดูอยางคุณบุญสงยังเสียสละไดทุกอยาง แมกระท่ังเงินทอง 
เนื้อท่ี เวลา เราในฐานะท่ีเปนประชาชนคนหนึง่ นาท่ีจะไดตอบแทนคณุของแผนดนิบาน 
ก็เลยอาสาตวัเองเขามาทํารายการ ช่ือรายการของผมก็คือ “อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย” 

   ก็คือปจจุบันนี ้ ผมมองวาอารยธรรมของชาวตะวันตกเขามามีบทบาทในประเทศไทยมาก 
ทําใหเยาวชนในปจจุบัน หันเหลืมวัฒนธรรมตัวเอง ลืมประเพณีตวัเอง ลืมหลาย ๆ เร่ือง 
เดีย๋วนีเ้คาแทบจะไมรูจกัวาผูมีพระคุณจริง ๆ คือใคร อาจรูเพยีงวาผูมีพระคุณคือ ผูท่ีให
ความรู ใหเงินแกเคาเทานั้นเอง คนท่ีหางตัวเคาออกไปนัน้ เคาจะไมรับรูเลยวานั่นคืออะไร 
และคือใคร และกป็ระเพณีคืออะไร เคาไมรู รูแตวาฤดกูาลนี้ตองสนกุนะ ตองออกไปนะ ถา
ไมไดออกไปแลวเชย เคารูแคตรงนี้ จริง ๆ แลวเคาไมรูวา ประเพณีท่ีเกิดข้ึนเนี่ย บรรพ
บุรุษของเราไดสืบทอดกันตอมานั้น เกดิข้ึนไดอยางไร และมีเปาหมายเพือ่อะไรในวัน
ขางหนา หรือทําเพื่ออะไร เยาวชนในปจจบัุนเคาจะไมรูเลย เพราะฉะนั้นผมจึงคิดวา ถา
พวกเราทกุคนตางทําตางคอยดู ตางคนตางปลอยไปตามยถากรรม คิดวาเยาวชนรุนหลังกค็ง
จะทําใหส่ิงด ี ๆ ในรุนของปูยาตาทวดสูญหายไปหมด ผมก็เลยอาสาเขามาจัด แตกไ็ดรับ
กระแสตอบรับมาในหลายเร่ืองท่ีเปนเร่ืองของผมก็คือ เร่ืองเราคนไทย หลักภาษาไทย ตอง
ใหมันคอนขางชัดเจนนดิหนึ่ง ปจจุบันภาษาไทยเร่ิมจะเพีย้นไปมาก เปนภาษาทับศัพท
สวนใหญ อักขระ ภาษาในปจจุบันแทบจะไมรูวาอะไรเปนอะไรบาง มันทําใหเสีย
ภาพพจน เสียส่ิงดี ๆ ของไทย ผมเคยคิดเสมอวา คนไทยนาจะช่ืนชมในบรรพบุรุษของ
ตนเอง เพราะ หนึ่ง มีภาษาเปนของตนเอง ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน แตเราไมคอยใช ไม
คอยสนใจ หนารานบางทีก็ข้ึนปายเปนภาษาอังกฤษ เปนภาษาจีน ก็อาจจะยอมรับไดบางวา 
ณ ปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง ภาษาสากล แตเรานาจะใชช่ือภาษาไทยตัวโต 
ภาษาอังกฤษตวัเล็กนดินึง  หอยมาขางลางเผ่ือตางชาติมาแลวอานภาษาไทยไมเปน เคาจะ
ไดอานตรงนัน้ได แตนีมั่นไมมีช่ือไทยเลย สอง มีความคิดสรางสรรค 

   จึงมาทํารายการตรงน้ีเพื่อใหเยาวชนรุนหลัง ไดเหน็ความสําคัญของบรรพบุรุษไทย ได
เหน็คุณคาของแผนดิน ใหรูจักตอบแทนบุญคุณของแผนดนิท่ีใหเราไดอยูอาศัยมาจนทุก
วันนี ้
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ผูวิจยั : มีหลักในการบริหารจดัการสถานีอยางไรบาง 

บุญลือ : จัดรายการมาไดยังไมถึงป แตเทาท่ีทราบ แรกเร่ิมผูท่ีจัดผังรายการคือคุณนวลพร ปจจุบันก็
ยังเปนคุณนวลพรอยู แตจะมีการประชุมเพื่อดูกนัวาชวงเวลาไหนนาจะเปนรายการใด แต
จริง ๆ ทางวิทยุชุมชน ในใจจริง ๆ ท่ีผมเขามาทําเนีย่ ก็เพื่อที่อยากจะมอีะไรท่ีดกี็นํามาให
ผูฟงไดรู อะไรท่ีเคาทุกขรอน ท่ีเคาช้ีแนะมา เราก็นํามาคุยกับส่ือตาง ๆ ใหเคาไดฟง ได
ชวยกันแกไขปรับปรุงพฒันา อาจจะเปน ส.จ.,อบต. หรือวาในเทศบาลไดฟง เคาจะไดเขา
ไปชวยแกไขปญหาของชาวบาน ของชุมชน แตกไ็มรูวาเสียงเล็ก ๆ จะมีบทบาทมากขนาด
ไหน แตเราก็ตองทํา 

ผูวิจยั : ทีมงานที่จดัรายการไดมีการวางอนาคตของสถานีไวอยางไรบาง 

บุญลือ : ก็มีครับ เทาท่ีจําไดก็คือ จะจัดผังรายการใหไดมากข้ึนกวานี้ในทุกแขนง แตขณะน้ีก็มีอยู
บาง แตยังมีบางจุดท่ีเรายังไมมี เชน ฝายขาวยังไมมี ฝายบันเทิงมีแลว เกษตรมีอยูบาง
แลว ฝายกฎหมายมีแลว ศิลปวัฒนธรรมมีแลว สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีแลว ก็นาจะมี
เกี่ยวกับเร่ืองอาหาร แหลงธรรมชาติ นาจะมีจัดใหครบ หรือเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับประเพณี
ตรง ๆ หรือวา อะไรตาง ๆ อีกหลายเร่ืองท่ียงัไมมี 

ผูวิจัย : อาสาสมัครมีแนวทางหรือมีการสรางเครือขายใหเกดิข้ึนอยางไรบางเพ่ือใหสถานีดําเนินการ
ตอไปได 

บุญลือ : เราพยายามท่ีจะดงึเอาเยาวชนเขามารวมรายการอยูเร่ือยๆ อยางเชน เม่ือ 3 อาทิตยกอน ผมก็
ไดดงึเอาเยาวชนท่ียงัศึกษาอยูใหไดเขามาสัมผัสบาง อาจจะใหเคาชวยจัดเพลง หรือบาง
ตอนก็ถามเคาบาง ใหเคาไดสัมผัสกับการจดัรายการจริง ๆ วาเปนอยางไร ก็พยายามคิดวา 
ตอไปนี้จะตองดึงเอาปูยาตายายเขามากอน แลวก็ถามเคาวา เม่ือตอนสมัยตาเปนวัยรุนเปน
อยางไร พยายามใหเคาถายทอดออกมา ทีนี้เม่ือแกมาจดัรายการปุบลูกหลานก็ตามมาฟง 
แลวทางบานกจ็ะฟงเสียงเคาอยู พอในคราวหนาเราก็ดงึเอาลูกหลานเคาเขามาบาง คือ เรา
พยายามทําใหมีเครือขายมากข้ึน 

ผูวิจยั : ในการทํางานมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง 

บุญลือ : ถาโดยสวนตัวไมมีปญหาอะไร เพราะเราเสียสละมาโดยตรง อีกอยางเราคิดวาเวลาท่ีเราเสีย
เปลาไปก็มาก ทีนี้เราคิดวากอนท่ีเราจะเสียอะไรเปลา ๆ เราควรเอาเวลาตรงน้ันมาใชใหเปน
ประโยชน ใหกับคนท่ีไมมีโอกาศไดมา หรือไมมีโอกาสไดทําอยางเรา 
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ผูวิจัย : ภาพรวมของสถานีตอนนี้เปนอยางไร มีปญหาบางหรือไม มีการพูดคุยกนัหรือเปลา
เพราะทราบวามีการประชุมทุกเดือน 

บุญลือ : คือวา ถาหากวามีเสียงชาวบานตรงไหน เราจะเกบ็เอาคําถามนั้นมาวิเคราะหแกไข
ปรับปรุง ตรงนี้เปนหวัใจของเราอยูแลว เราทําทุกอยางเพือ่ใหเปนท่ีถูกใจของชาวบานให
ไดมากท่ีสุด อะไรท่ียังมีจดุออน ถาเราไดยนิมา เราก็ตองมาแกไขในท่ีประชุมทันทีเลย 

ผูวิจยั : มีการเตรียมตัวอยางไรบางในการมาจัดรายการ 

บุญลือ : ถาหากวาไมเกีย่วกบัประวัต ิก็จะไมมีสคริปอะไร แตถามีการเอยถึงประวตั ิประเพณีเดิม ๆ 
ก็ตองมีสคริปบาง 

ผูวิจยั : การเตรียมตัวมีเปนรายวนัหรือรายเดอืน 

บุญลือ : ก็แลวแต เพราะบางทีก็จะมีชาวบานขอมาวาอยากรูเร่ืองไหน เราก็จะนํามาเสนอใหในโอกาส
หนา 

ผูวิจยั : และจากท่ีบอกวาไดมีการดงึเอาเยาวชนเขามามีสวนรวมจริงๆ จังๆ ในการท่ีจะแกปญหา
ตาง ๆ ทางสถานีมีแนวคิดเร่ืองตรงนี้อยางไรบาง 

บุญลือ : ภายในสถานีผมไมแนใจวา ไดมีความคิดเร่ืองนีห้รือเปลา แตโดยสวนตัวผมแลว ผมคิดวา
สักวนัหนึ่งผมจะเลือกเด็กท่ีสมัครเขามา มานั่งสัมผัสรายการกบัผม แลวผมกอ็อกใบ
ประกาศใหแลวกใ็หอาสาออกไปเปนตัวแทนขางนอก 
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5. จ.ส.อ.อาทิตย ทองตรี (จาใหญ) 

 
จาใหญ : ท่ีไดเขามารวมตรงน้ี ก็สืบเนือ่งจากตอนท่ีเขาโครงการเออรร่ี รีไทรของทางราชการ ก็มาคิด

วาเม่ือออกมาแลว เราจะทําประโยชนอะไรใหกับสังคมไดบาง เหมือนในขณะท่ีเรารับ
ราชการอยู ซ่ึงตอนน้ัน ผมเองก็เปนผูดําเนนิรายการสถานีวิทยากองพลทหารราบท่ี 9 ดวย 
ก็พอดีมาตรงจุดนี้สืบเนื่องมาจากมีหลาย ๆ คน แนะนําวา มีสถานีวทิยเุสียงชุมชน ก็เลยพา
ตนเองเขามารูจักกบัทางสถานีวิทยุเสียงชุมชน มาไดรับฟงคําช้ีแจงจากประธานกลุมปฏิรูป
ส่ือ คือ คุณบุญสง  กแ็นะนาํเกีย่วกบัวิทุยชุุมชนตาง ๆ วา เราจะตองปฏิบัติอยางไร จะตอง
วางตัวอยางไร ตองพูดอยางไรบาง ก็ไดเขามาทําต้ังแตตนเดือน ก.พ.44 เขามาตอนนัน้ ยัง
ไมรูเร่ืองวิทยุชุมชนเทาไหร ก็จะติดไปทางการจัดรายการมากกวา ก็คือหนังไปทาง
เสียงเพลง ซ่ึงตามหลักของการจัดวิทยุชุมชนจริงๆ มันมีบางแตไมมากเหมือนวิทยหุลัก
ท่ัว ๆไป แตตอนน้ันกย็ังไมคอยเขาใจ ใหม ๆ จึงยงัไมคอยมีสาระ หนักไปทางเปดเพลง 
พออยูมาไดนานเขา ประธานก็สงไปอบรมที่ ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 2-3 คร้ัง 
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ก็ไดความรูเพิม่เติมเกีย่วกบัเร่ืองของการจัดวิทยุชุมชน ทีนี้เม่ือไดอบรมกลับมาแลว ในหลัก
ของวทิยุชุมชนกับพื้นท่ีท่ีตองปฏิบัติจริง ๆ มันตางกัน ในวิทยุชุมชนจริง ๆ จะตองมีเร่ือง
เกีย่วกับสาระตาง ๆ ความรูตาง ๆ มามอบเพ่ือใหเปนประโยชนแกชุมชน แตพอมาปฏิบัติ
จริงมันทําไมได คือการทําไมไดในท่ีนีไ้มไดหมายความวา ทําสาระหรือประโยชนแก
สังคมไมได แตหมายถึงวา  ทําไมไดตรงที่จากการอบรมในหลักแลว มันจะไมมีเกีย่วกบั
เร่ืองของความบันเทิงเทาไร แตปรากฏวาพอเขามาจัดสถานีวทิยจุริง ๆ มันเปนอยางนั้น
ไมไดเพราะในชุมชนตาง ๆ ท่ีเคาฟงวิทยุอยูมีหลายกลุม เปนพอคา แมคา ขับรถรับจาง
ตาง ๆ ใชแรงงาน ทํานา ทําสวน ทําไร ขาราชการก็มี มีหลายกลุมบุคคล หลายชุมชน แต
สวนใหญท่ีไดพูดคุยกับชุมชนตาง ๆ มา เคาบอกวา เคาเหน็ดเหนื่อยจากการคาขาย จากการ
ทํางานมาแลว เคาอยากจะรับฟงความเพลิดเพลินเร่ืองเสียงเพลงบาง ก็เลยหนักไปทาง
โทรศัพทเขามาขอเพลงกันเสียสวนใหญ 

ผูวิจยั : จากประสบการณท่ีเคยทาํวทิยุของทหาร คิดวารูปแบบการบริหารจัดการของวิทยุชุมชน
เปนอยางไร ตางจากท่ีเคยทํางานอยางไร 

จาใหญ : ความแตกตางระหวางวิทยุชุมชนกับวิทยุท่ัวไป คือ วิทยหุลักท่ัวไปท่ีเคยทํา อาทิ ของทหาร
พล ร.9 หรือสถานีของ ตชด. หรือวา จทบ. หรือ อ.ส.ม.ท. ตาง ๆ ในจ.กาญจนบุรี สวนใหญ
แลวจะเปนสถานีท่ีวา ผูจัดตองหาเงินไปเชาเวลาเคา เพื่อหาเงินเชาเวลาเคา ผลประโยชน
สวนใหญ คือ จะตองหาผูอุปการะเพื่อจะไดอยูรอด แตวาอยางวิทยุชุมชนไมมีรายได ไมมี
คาเชาเวลา คือทุกคนมาจากการท่ีเปนผูดําเนนิรายการได หรือวาจะเปนผูฟงกไ็ด นี่คือ ขอ
แตกตางระหวางวทิยุชุมชนกับวิทยุท่ัวไป เพราะวิทยท่ัุวไปจะไมพดูสาระเกีย่วกบัชุมชน
ตาง ๆ จะเนนหนกัไปในเร่ืองของสปอนเซอรมากกวา เพราะเคาอยูไดเพราะสปอนเซอร
ชวยเหลือ เคาถึงจะมีคาช่ัวโมงมาจายใหทางสถานี จึงไมเนนหนักในเร่ืองสารถตาง ๆ 
เนนหนักความเพลิดเพลิน ความบันเทิงอยางเดียว แตวิทยุชุมชนเมือ่ไมมีภาระทางดานคา
เชาเวลา แตละคนท่ีมาทํารายการกจ็ะไมตองพะวักพะวนกับเร่ืองการหาสปอนเซอรมาจาย
สถานี ทุกคนจึงมีอิสระในการดําเนินรายการ มาดวยความสบาย หาสาระตางๆ  หาประโยชน
ตาง ๆ ท่ีพอจะแจงใหชุมชนไดรับฟงบาง เชน สุขภาพ,ยาเสพติด, ขอกฎหมาย,สมุนไพร 

   แตอยางท่ีผมทําก็จะเปนสาระเกร็ดความรูตาง ๆ ไมไดเจาะจงวาเปนแนวไหน แลวแตท่ีจะ
หาขอมูลความรูมาได และถาเปนสถานหีลักก็จะมีการตรวจสอบกอนดวยวา วันนีจ้ะพูด
เร่ืองอะไรบาง แตท่ีนีไ้มตองตรวจสอบถึงขนาดวา ตองเอาสคริปมาดูวาจะพูดเกีย่วกับเร่ือง
อะไร เราเนนหนกัแบบชาวบาน พดูแบบชาวบาน สําเนียงแบบชาวบาน ไมตองเนนหนกั 

DPU



 172

 

ร,ล ควบกลํ้า จะมาแนวสําเนียงภาคไหนกไ็ด จะเหนอแบบเมืองกาญจน หรือเหนอสุพรรณ 
หรือออกสําเนยีงใตก็มี อาสาสมัครของเราก็มีเปนชาวใตท่ียายมาประกอบอาชีพท่ีเมือง
กาญจน ก็มีเขามาจดัรายการ เคาก็จะออกสําเนียงของทางภาคเคา และก็มีอีกหลาย ๆ ทาน ท่ี
ออกสําเนียงทางบานเคา 

ผูวิจยั : ถามีการจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาดแูลสถานีฯ อยางชัดเจน คิดวารูปแบบการบริหารจดัการ
ของสถานีจะเปล่ียนแปลงไปหรือไมอยางไร 

จาใหญ : ตามความคิดของผม คิดวาไมนาจะมีอะไรเปล่ียนแปลง เพราะวา มันเปนสถานีท่ีมี
อาสาสมัครเขามาทํา คําวาอาสาก็คือ ตองเขามากนัดวยใจตองเสียสละเขามาทํา และอีกอยาง
เราคนไทยดวยกันพูดกันรูเร่ืองอยูแลว ถึงจะมีคณะกรรมการข้ึนมา เรากต็องมีการประชุม
หารือกันวา เราจะจัดการสถานีฯของเราไปในแนวทางไหน โดยปกติเราก็จะประชมุกัน
ทุกเดือนอยูแลว คิดวาคงจะไมแตกตางไปจากเดิมหรอก เพียงแตมีการแบงทีมข้ึนมา แบง
โซนกันใหถูกตองวาใครรับผิดชอบอะไรเทานั้นเอง คือทุกวันนี้เรากทํ็างานกนัแบบพี่ ๆ 
นอง ๆ กนัเหมือนเดิม ใครอาวุโส ใครออนอาวุโสกวา เราก็นับระดับอาวโุสกันอยู คิดวาไม
นามีปญหา เพยีงแตทําใหมันเปนรูปแบบข้ึนเทานั้นเอง 

ผูวิจยั : ในอนาคต สถานีฯ จะมีแนวทางในการพัฒนามากข้ึน หรือมีเครือขายท่ีจะเขามาสานตอตรง
นี้อยางไรบาง 

จาใหญ : คือ ถาพูดถึงเครือขาย ตอนน้ีเราก็มีเครือขายอยู เฉพาะในเมืองกาญจนก็มี 3-4 ท่ี คือ 
เครือขายท่ีไทรโยค เลาขวัญ แตสวนใหญแลววิทยุชุมชนปจจุบันมีเครือขายอยู 100 กวา
แหงท่ัวประเทศ ผมจําตัวเลขไมไดแนชัด โดยในแตละภาคจะมีการประชุมหารือกนั อยาง
ในภาคตะวันตก 7 จังหวดั จะมีกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จะมีการประชุมกันอยูตลอด แตละเครือขาย แตละจังหวดั จะ
สงตัวแทนเขาประชุมวา รูปแบบการดําเนนิรายการเราไปถึงไหนแลว มีอะไรที่ควรจะตอง
ปรับปรุงแกไข ซ่ึงจะมีการประชุมอยูเปนประจาํ 

ผูวิจยั : ในอนาคต คาดวาสถานีจะมีพฒันาการไปอีกมายนอยแคไหน 

จาใหญ  : ในความคิดของผมอยากใหพฒันาในเร่ืองของกําลังสง แตวามันติดตรงท่ีขอกฎหมายท่ีระบุ
วา วทิยุชุมชนจะตองมีกําลังสงเทาไร ระยะออกอากาศไดกี่กิโล มีขอจาํกัดอยางนัน้ แตใน
สวนตวัผมอยากใหออกอากาศไดเหมือนวทิยุกระแสหลักทั่วไป อยางนอยใหครอบคลุมท้ัง
จังหวดั เพือ่ใหเคาไดรับทราบวา มีคล่ืนท่ีเปนของประชาชนจริง  ๆ ประชาชนสามารถเขา
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มารวมดําเนินการได ไมใชวาฟงเพยีงอยางเดียว (คล่ืนของแตละชุมชนจะไมตรงกัน จะมี
การแจงใหรับทราบดวยวาใชคล่ืนใด) 

ผูวิจยั : การบริหารงานของสถานี ฯ ณ ปจจุบัน ยังมีอะไรท่ีควรปรับปรุงแกไข 

จาใหญ  : เทาท่ีดตูอนน้ีกป็กติด ี ไมมีอะไรตองแกไขเพราะวา เรามีการประชุมกันทุกเดือนอยูแลว 
โดยในการประชุมก็จะใหทุกคนไดเสนอแนวคิด หรือแสดงความคิดเห็นวาควรจะเปน
อยางไร มีแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ อยางไรบาง แตละคนกจ็ะเสนอวา 
ควรจะเปนอยางนั้นหรือ ควรจะเปนอยางนี ้สถานีจะไดดข้ึีน แตทีนี้พอเสนอแนะไปแลว
ประธานก็จะมาพิจารณาอีกทีวา ควรจะทําอยางนัน้ ควรจะทําอยางนี้ไหม ตามท่ีเสนอมา
หรือเปลา โดยทุกคนจะรวมกนัโหวตวาจะเลือกวิธีใด การทํางานทุกท่ีไมวาจะเปนหนวย
ราชการ รัฐวสิาหกิจ พอคาแมคา จะท่ีไหนก็แลวแต มันกเ็หมือนล้ินกับฟนจะตองมีการ
กระทบกนัตลอด แตละหนวยงานการทํางานจะใหมีแนวคิดเหมือนกนั ตรงกันทุกคน คง
เปนไปไมไดหรอก 
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6. คุณเพ็ญ  พลูโต 

 
ผูวิจยั : เขามาทํางานเปนผูจัดรายการมานานแคไหนแลว 

เพ็ญ : ตั้งแต มกราคม 2545 (สถานีตัง้ 19 ธ.ค.2544) 

ผูวิจยั : เขามาจัดรายการไดอยางไร 

เพ็ญ : ผมมีใจรักในเสียงเพลง และก็อยากทํารายการวิทย ุกเ็ขามาท่ีสถานีวทิยฯุ แลวไดเหน็คําขวัญ
ของสถานีท่ีวา “ศีลเดนเปนงาน ชาญวิชาอาสา” ผมชอบตรงนี ้ แลวกเ็ลยเปนแรงบันดาลใจ
ใหผมเขามาทํางานตรงนี ้

ผูวิจยั : การจัดรายการจะเนนไปในเร่ืองใดเปนหลัก 

เพ็ญ : เปนรายการเพลงลูกทุง แลวกแ็ทรกสาระเทาท่ีเรามีความรูจากประสบการณ และจากท่ีเรา
ไปเสาะแสวงหามาจากท่ีตาง ๆ 

ผูวิจยั : การบริหารงานของสถานีตอนน้ีเปนอยางไร เหมาะสมหรือไม 

เพ็ญ : ก็ดีครับ มีการประชุมกันบอย  ๆ ทําใหเราไดมีการประสานงานกัน ทําใหรูดวยวา เราจะทํา
อะไรบาง ท่ีไหน เม่ือไร ใหเราไดพบปะกนับอย ๆ มีความคุนเคย แลวก็ไดรูเร่ืองงานวางาน
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อะไรท่ีเราประชุมกัน เราจะตองทําอะไรบาง ท่ีไหน เม่ือไร ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคี
กัน 

ผูวิจยั : มีอะไรที่คิดวาตองไดรับการปรับปรุงบางในเร่ืองของการบริหารจัดการ 

เพ็ญ : นาจะเปนในเร่ืองของนกัจดัรายการ บางคนไมมาจดั อยากใหโทรบอกลวงหนา คนท่ีจดั
รายการอยูจะไดทําแทนไปกอน 

7. คุณปภาว ี ออสถิตย 
 
 ไดเขามาชวยในรายการของวิทยุชุมชนครบ 1 ป พอดี ตนเองไดมีโอกาสนําส่ือทางดาน
ศีลธรรม จริยธรรม มาถายทอดใหกับทานผูฟง เพลงท่ีเปดออกไป มีผูฟงโทรมาบอกวา ไมรูจะเปด
ใหไดอยางไร เพราะเพลงท่ีเปดเปนเพลงของหลักสัจธรรม ก็ตองขออภยัดวยท่ีไมสามารถจัดใหได 
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ชาวบานในพื้นท่ี อ.เมือง กาญจนบุรี   ประกอบดวย 

 
1.1 นางองุน  รัศมีฉาย  “ปาเล็ก” 
1.2 นางโสรยา  ชาวอินโด 
1.3 สาวสองพันป 
1.4 ปาใหญ 
1.5 พี่สาวไปรษณยี 
1.6 ปาย ุ
1.7 ปาแดง 
1.8 พี่สมศรี 
1.9 นายรังสรรค 
1.10 ปาสมคิด 
1.11 คุณจอย 

 
1. คุณองุน รัศมีฉาย “ปาเล็ก” 
 
ผูวิจัย : ฟงรายการของทางสถานีมานานหรือยัง 
ปาเล็ก : ตั้งแตแรกเร่ิมเลย ฟงมาตลอด ชอบตอนชวงเชาทางสถานีจะมีพระมาเทศน สวนใหญก็จะ

ฟงชวงเชาฟงท้ังวันไมได เพราะเราตองทําไร ชวงเชากจ็ะฟงพระเทศน ขาว และก็ฟงปา
หญิง บางโอกาสก็จะฟงหลายๆ คน 

ผูวิจัย : ตลอดระยะเวลาท่ีฟงรายการมา ไดเขามามีสวนรวมกับทางสถานีในสวนไหนบาง 
ปาเล็ก : การจะเขามามีสวนรวมคอนขางยาก เพราะเราทําไรและตองคอยดูแลลูกชายท่ียังเรียน

หนังสืออยู เพราะพอเคาโดนรถชนชวยเหลือตัวเองไมได ก็เลยตองเปนกําลังสําคัญของ
บานเพราะลูกชายยังเรียนไมจบ แตก็อาศัยวาเปนกําลังใจใหกับทุกคน 

ผูวิจัย : เวลาท่ีทางสถานีมีกิจกรรมหรือจัดงาน ไดมีโอกาสมารวมบางหรือไม 
ปาเล็ก : ถามีโอกาสกจ็ะมา เพราะวาสนับสนนุนานมาแลว แตถาโอกาสไมอํานวยก็จะไมไดเขามา 
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2. คุณโสรยา ชาวอินโด 
 
ผูวิจัย : รับฟงมานานหรือยัง 
โสรยา : ฟงมาไดประมาณเกือบ 2 ปแลว 
ผูวิจัย : ในความรูสึกสวนตัวแลว คิดวาการมีสถานีฯ ข้ึนมามีประโยชนอยางไร 
โสรยา : ก็สวนรวมเลยมันก็ดีนะ เพราะสวนมากพี่ก็จะฟงท่ัวไป แตสวนมากจะฟงสถานีนี้เปน

ประจําซ่ึงจะฟงเกือบทุกรายการ ผูจัดทุกคนก็รูสึกวาดทีุกคน ทําใหเราไดรับทราบขอมูล
ขาวสารของชุมชนไดรับสาระตาง ๆ อีกอยางท่ีพี่ชอบฟงธรรมชวง 7 โมง นอกนัน้ก็เปน
สาระในชวงของพี่จาใหญ และก็คุณสิงห สองแคว รายการเพลงบาง และอีกอยางท่ีดี
มากๆ ก็คือ ชอบคนท่ีไมมีโฆษณามาค่ัน สวนใหญจะมีแตการประชาสัมพันธเกี่ยวกบัการ
รณรงคเร่ืองของการขับรถ รถจักรยาน 

 
3. คุณสาวสองพันป 
 
ผูวิจัย : รับฟงรายการของสถานีมานานหรือยัง 
 : ฟงมาประมาณคร่ึงปแลว สวนใหญจะฟงชวงเย็น เพราะตองออกไปทํางานขางนอก 

กลับมาบานถึงจะมีโอกาสฟง 
ผูวิจัย : มีความรูสึกอยางไรกับการท่ีมีสถานีวิทยุเสียงชุมชนข้ึนมา 
 : มีความรูสึกวาเปนส่ิงท่ีด ีคือ เวลามีอะไรในชุมชนในเขตใกลเคียงก็จะไดบอกเลากันได 
ผูวิจัย : ตั้งแตรับฟงรายการไดเขามามีสวนรวมกับสถานีอยางไรบาง 
 : คร้ังนี้เปนคร้ังแรกท่ีไดมาตรงนี้ ก็รับฟงและเปนแฟนเพลงประจําของท่ีนี่ 
ผูวิจัย : คิดวาสถานีแหงนี้มีประโยชนอยางไรบาง 
 : นาจะเปนเร่ืองท่ีวา พอคนในชุมชนมีขาวอะไรท่ีตองการจะแจงหรือประกาศใหไดรับรูก็

สามารถฝากกับทางสถานีใหชวยประกาศใหได 
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4. ปาใหญ 
 
ผูวิจัย : ฟงวิทยุชุมชนมานานแลวหรือยัง 
ปาใหญ : ตั้งแตเร่ิมเลยคะ 
ผูวิจัย : รูสึกประทับใจรายการอะไรบาง 
ปาใหญ : ทุกรายการเลย ท่ีชอบเปนพิเศษคือ รายการของปาหญิง เทศนตอนเชา 
 
5. พี่สาวไปรษณีย 
 
 ชอบตรงท่ีเพลงดี มีสาระ จึงขอใหทุกคนรวมดวยชวยกัน มีความสามัคคี รักใคร เพราะท่ีทํา
อยูทุกวนันีด้ีอยูแลว ฟงอยูคล่ืนเดียว ไมคอยไดฟงคล่ืนอ่ืน 
 
6. ปาย ุ
 
 ฟงมาต้ังแตเร่ิมแรก ชอบตรงท่ีมีสาระดีๆ อะไรท่ีไมเคยรูก็ไดรู อยากเขามารวมแตพดูไมชัด 
และไมรูหนังสือท่ีทําอยูทุกวันนีด้ีแลว ท่ีไมดีก็มีบาง ก็คอยๆ ปรับปรุงกันไป จะเปนกําลังใจให 
 
7. ปาแดง 
 
 ท่ีรับฟงมาก็ดทุีกรายการ ไดรับสาระดี มีความรู 
 
8. พี่สมศรี 
 
 ฟงมานานแลว ไดโทรเขามารวมในรายการดวย ชอบตรงท่ีมีสาระและขอใหสถานีเปน
อยางนี้ดีอยูแลว 
 
9. คุณรังสรรค 
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 ปกติแลวฟงบางไมฟงบาง เพราะตองขายของและเล้ียงไก ถามีโอกาสมีเวลา ผมก็อยากจะ
เขามาชวยจัดรายการ 
10. ปาสมคดิ 
 
 ฟงทุกวนั ถาไมฟงไมสบายใจ ไดมาเจอผูจดัรายการแลวรูสึกดีใจ ฟงมาต้ังแตเร่ิมแรกรูสึก
วา ทุกคนจัดรายการไดดีข้ึน รายการมีสาระ มีคติเตือนใจ การมีสถานีเปนเร่ืองท่ีดีสําหรับชุมชน ทุก
คนก็อยากเขามารวมแตกย็ังไมเขาใจวา ท่ีนี่เปนสถานีชุมชนหมายความวาอะไร อยากจะใหบอกให
ชาวบานใหไดรับทราบไดเขาใจ ก็สนใจอยากเขามาจัดรายการแตพูดไมเปน ขอเปนผูฟงดีกวา 
 
11. คุณจอย 
  
 อยากจะใหดีเจทุกคน พูดอักขระใหชัดเจนยิ่งข้ึน ฟงแลวรําคาญหูมาก แตพูดภาษาพืน้บาน
ไมเปนไร ดีแตขอใหอักขระชัดเจนเทานัน้ 
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ประวัติผูเขียน 
 
 นางสาวสรัญรัส  สมศรีร่ืน  เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2518 เปนบุตรสาวคนโตของ

คุณพอนรา สมศรีร่ืน และคุณแมบุษบา  สมศรีร่ืน 

 
ประวัติการศกึษา 
 

สําเร็จการศึกษา -     ระดับประถมศึกษาปที ่6 จากโรงเรียนอัมพรไพศาล 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัยนนทบุรี 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนศรีบุณยานนท 

- ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  

สาขานิเทศศาสตร จากสถาบันราชภัฎสวนดุสิต 

 
ประวัติการทํางาน 
 

กรกฎาคม 2539 – ปจจุบัน 

  

ทํางานในตําแหนงนกันเิทศสัมพนัธ 6 งานส่ือมวลชนและลูกคาสัมพนัธ กองประชาสัมพันธ 

การประปาสวนภูมิภาค  
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