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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจยัช้ินนี้ลุลวงไปดวยดดีวยความกรุณาจากเจาหนาท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จงัหวัดระยอง  และพนกังานสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ดังนั้น ผูวจิัยจงึขอขอบคุณผูท่ีมีความกรุณาดังนี ้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน  ท่ีไดเสียสละเวลามารวมเปนกรรมการสอบ  

และใหคําแนะนํารวมท้ังช้ีแนะส่ิงตาง ๆ จนผูวิจยัสามารถจัดทํางานวิจยัช้ินนี้ไดสําเร็จ  อัน
ประกอบดวย  อาจารยอรุณ  งามดี   ประธานกรรมการ  รศ.ดร.ปาริชาต  สถาปตานนท  กรรมการ  
และ  
ผศ.ดร.กุลทิพย  ศาสตระรุจิ  กรรมการ   โดยมี ผศ.ดร.อุษา บ้ิกกิ้นส  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ี
เสียสละเวลาอยางมากในการใหคําปรึกษา พรอมท้ังชวยตรวจงานอยางละเอียดรวม ท้ังแนะนําส่ิงท่ี
ดี ๆ มีประโยชนตอวิทยานิพนธนี้ 

ทานท้ังหลายที่มีช่ืออยูในบทตาง ๆ ของงานวิจยัช้ินนี้  และในบรรณานุกรมผูซ่ึงไดให
ขอมูลและจุดประกายความคิดหลายอยางใหแกผูวิจยั 

ทานพีระวัฒน  รุงเรืองศรี  ผูอํานวยการสํานักงานนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด และคุณ
สิปปภาศ  สมุทรถา  เจาหนาท่ีผูดําเนนิรายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม”   ผูซ่ึงใหความ
อนุเคราะหประสานงานจนทําใหผูวจิัยไดพบกับผูนําชุมชนในชุมชนตาง ๆ และชาวบานระดับราก
หญาท่ีมีแนวความคิดใหมเกีย่วกับรายการวิทยุเพื่อชุมชน  อันเปนท่ีมาของนานาทัศนคติท้ังหลายท่ี
ไดถายทอดลงในงานวิจยัช้ินนี้ 

ผูวิจัยหวังเปนอยางมากวา  งานวิจัยช้ินนี้คงจะเร่ิมทําใหการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (กนอ.)  มีแนวคิดการใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมจัดรายการและดําเนนิงาน
ในรายการวิทยุเพื่อชุมชนเพือ่ใหเกดิประโยชนแกชาวบานในชุมชนรอบ ๆ นคิมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดไดมากย่ิง ๆ ข้ึน  ในอนาคต 

หากวิทยานพินธท่ีไดกอใหเกิดคุณคาตอผูท่ีสนใจ และกอใหเกิดประโยชนตอ
หนวยงาน ของรัฐ  ผูวิจัยขออุทิศความดีท้ังหมดแดบุพการี  ครู  อาจารย  และผูมีบุญคุณตอ
วิทยานพินธนีทุ้กทาน 
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บทคัดยอ 

 
รายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม” เปนรายการวิทยุเพื่อพัฒนาการส่ือสารแบบมี

สวนรวมของชุมชน ของสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  จงัหวัดระยอง  ผูวิจัยจึงมีความ
มุงหมายท่ีจะศึกษาเกีย่วกับศักยภาพการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน รูปแบบและเนื้อหา
รายการวิทยุเพือ่ชุมชนรวมไปถึงการมีสวนรวมของชุมชน ในการเขามารวมจัดรายการวิทยุเพือ่
ชุมชน เพื่อใหทราบถึงทิศทางในอนาคตของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”   เพื่อแสวงหา
แนวทางพัฒนารายการวิทยุเพื่อชุมชนของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ในการที่
จะสนับสนุนใหผูนําชุมชน  ชาวบานหรืออาสาสมัครท่ีอยูรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ได
เขามามีสวนรวมในการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน   

การวิจยัคร้ังนี ้ เปนการวจิัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  โดยวิธีการสัมภาษณ
เชิงลึก (Indepth Interview)   การสัมภาษณกลุม (Focu Groups Interviews)   การสังเกตแบบมีสวน
รวม (Participant Observation)  และการรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ใชระยะเวลาในการเก็บ
ขอมูลเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2548  เนื่องจากผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมบริเวณชุมชนรอบๆ  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อตอบปญหาตามความมุงหมายท่ีตองการศึกษา 

ผลการวิจัยผูวจิัยทราบวาผูบริหารการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ยัง
เห็นวาคณะทํางานบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ยังเปนสวนสําคัญในการ
แกไขปญหาและความเขาใจผิดท่ีเกิดข้ึนจากการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนได โดยเฉพาะการ
ประสานงานใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเขารวมช้ีแจงปญหาท่ีเกดิข้ึนในชุมชนรอบๆ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดท่ีรองเรียนเขามา   เนื่องจากผูบริหารยังไมมีความเขาใจในเร่ืองการจัดการ
รายการวิทยุเพือ่ชุมชน ดังนัน้แนวความคิดใหมๆ ผูผลิต  ผูจัด  ผูดําเนนิรายการ ยังคงเปนหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง ทางประชาชน (อาสาสมัคร) 
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ผูผลิตรายการพยายามจัดทํารายการเพ่ือสนองตอบความตองการของชุมชน  และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทํารายการหรือการผลิตรายการ แมแตการดําเนินรายการเปนไปในรูปของ
อาสาสมัคร  และการมีสวนรวมในฐานะแขกรับเชิญ  และการแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพทและ
ทางจดหมายเทานั้น  จากการวิจัยเห็นวาคล่ืนยังไมชัดเจน  รูปแบบรายการและเน้ือหารายการควร
ปรับปรุง รวมไปถึงชวงเวลาการนําเสนอรายการดวย 

เนื่องจากผูวิจัยเห็นวางานวิจยันี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐ  สํานักงานนคิม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ)  เกี่ยวกับการส่ือสารแบบมี
สวนรวมของชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ในการส่ือสารและความพึงพอใจของ
ชุมชนในการรับฟงรายการวทิยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ผูวิจัยเห็นวาหนวยงานของรัฐ สํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ควรจะไดเก็บขอมูลจากชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึง
คาดหวังวาจะไดเปนผูนําในการเผยแพรกระจายความคิดและมีความสนใจท่ีจะใชส่ือวิทยุเพื่อเปน
แนวทางการพฒันาชุมชนของตนเอง  ท้ังนีเ้พื่อใหแนวคิดท่ีวาการท่ีจะใหชุมชนรับรูและสามารถเขา
มาบริหารจัดการรายการวิทยเุพื่อชุมชนได  ควรใหหนวยงานของรัฐท่ีมีศักยภาพ  และความพรอม
ในทุก ๆ ดาน เขามาจัดต้ังรายการวิทยุเพื่อชุมชนกอนและใหผูนาํหรืออาสาสมัครของชุมชนนั้น ๆ  
เขามาฝกอบรมและทดสอบปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน  ความคลองตัวข้ึนจนสามารถจัดรายการวทิยุ
เพื่อชุมชนได  จนกระท้ังสามารถจัดต้ังวิทยเุพื่อชุมชนไดดวยตนเอง  
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ABSTRACT 
 

The radio program “Tai Fah Sri Karm” was developed by radio broadcast station of 
Thailand Rayong Province with communities participation. The details of the program included 
community participation in program arrangement. Initiated by community themselves not 
government or other agencies. However in some countries like State of Taminnado India, start 
from government agency giving an advice or guildline to people in the community at the 
beginning stage.  It was a period of practice it would be taken a while, then when people were 
ready to carry out, the government agency would allow them to manage by themselves.  
Communities would then achieve a theory of  “For people By people Of people”. 

However, both styles and contents of the program would be related to a participation 
of communities in managing a program.  For people in the community to know the direction in 
the future of the communities radio program “Tai Fah Sri Karm” and for administrative level of 
IEAT to find the way to develop the program of Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT). 
The leader of community people or volunteer around Map Ta Put Industrial Estate joined to 
manage the program.  

This research was a qualitative research using in-depth interview, focus group, 
participant observation and collecting data from other form documents.  The period of collecting 
data was October 2005 – December 2005 due to the environmental effect around Map Ta Put 
Industrial Estate and to achieve the objective of the research. 
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The result of this research indicated that an administrative level of IEAT believed 
that management team of community radio program “Tai Fah Sri Karm” was an important part in 
solving the problem by themselves which occurred while operated the program. Especially, 
management team could cooperating to other involved organizations to analyze the problems that 
complained in community around Map Ta Put Industrial Estate.  An administrative level of IEAT 
were not used to manage the radio program so creative ideas, producers, creators, and reporters 
would be handled by an officer of  radio broadcast station of Thailand Rayong Province.  
Volunteers or radio producers were trying to produce the program which satisfied the need of the 
community and participation of people in creating the radio program. But even the volunteers or 
radio producers were trying to produce a program which increased participation of people by 
inviting people to a program as guess speakers, commented by phone and commented by mails. 
The results of the research showed that the program was still unclear, style of program and 
contents should be improved and time should be adjusted. 

For researcher opinion, this research would be useful to Map Ta Put Industrial Estate 
office Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) about participating of people around Map 
Ta Put Industrial Estate. The program would communicate and would be satisfied people when 
they listened to the community radio program “Tai Fah Sri Karm”. Map Ta Put Industrial Estate 
office should have data collected from around Map Ta Put Industrial Estate and would be a leader 
in spreading an ideas of using radio to develop their community.  However, to success in 
development of radio program, an effective government agency should be involved at the 
beginning stage. The leader or volunteer of the community would be trained by government 
agency until they were able to manage it by themselves.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยไดเร่ิมมีแผนพัฒนาประเทศอยางเปนทางการ เม่ือป พ.ศ.2504 จนถึง
ปจจุบันอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9  ในแผนฉบับนี้มีนโยบายเกี่ยวกับ
การพัฒนาชนบทคอนขางชัดเจน จากการขยายตัวในการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของกรุงเทพ 
มหานคร และแตละภูมิภาคประชากรยังคงดํารงชีพดวยการทําการเกษตร ซ่ึงผลผลิตไมแนนอน
กอใหเกิดปญหาความยากจน ในท่ีสุดก็หล่ังไหลเขาสูกรุงเทพมหานครเพื่อหางานทํา 

จากปญหาเหลานี้ รัฐบาลจึงมีความจําเปนท่ีจะตองแกปญหาเหลานี้ เพื่อนําประเทศไปสู
การพัฒนาและขยายตัวทางดานเศรษฐกิจโดยรวม จึงไดมีแนวความคิดในการกระจายความเจริญ
ไปสูภูมิภาคท้ังในดานแรงงานและรายไดของประชากร รวมท้ังเปนการชะลอการขยายตัวของเมือง
หลวง จึงไดมีแนวทางในการจัดต้ังการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดต้ัง “นิคมอุตสาหกรรม” 
ท่ัวประเทศ และไดเกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนการสรางงาน และสรางเมือง
อุตสาหกรรมใหม  ดังเชนในภาคตะวันออก โดยเปดประตูเศรษฐกิจการลงทุนพื้นท่ีใหมและน้ันคือ
จุดกําเนิดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใตโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
(Eastern Seaboard Development Program) 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงงาน และชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ในการพัฒนาและบริหารงานตองมีดุลยภาพ มีวิสัยทัศน หรือจุดประสงครวมกัน เพื่อกอใหเกิดดุลย
ภาพดานการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดการ การบํารุงรักษา คุมครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ และมุงใหเกิดประโยชนแกชุมชนและสังคมสวน 
รวม ทดแทนความขัดแยงท้ังในระดับหนวยงานรัฐเกี่ยวกับสิทธิประโยชน หรือผลประโยชน
ระหวางเอกชน หรือชุมชน” 

จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ท่ีไดกลาววาเปน
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับ  เสรีภาพทางการส่ือสาร  รวมท้ังส่ือมวลชน
ไวในมาตราที่ 39  และ 40  ซ่ึงนับเปนการเปล่ียนแปลงนโยบาย  แนวคิดของการบริหารจัดการ    
การส่ือสาร  โทรคมนาคม  ของประเทศไทย  โดยบทบัญญัติในมาตรา 40  ระบุวา 
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“คล่ืนความถ่ีท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม  เปน
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหนึ่ง และกํากับ 
ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ท้ังนี้ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน ในระดับชาติ 
และระดับทองถ่ิน ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอ่ืน  
รวมท้ังการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม” 

จากปญหาตางๆ  ท่ีกํ า ลังจะเกิด ข้ึนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  การนิคม 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) จึงมีนโยบายในการเผยแพรขอมูลขาวสารเพ่ือใหสาธารณชน  
(ชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ัน และม่ันใจในการบริหารจัดการ
ท่ีเปนระบบและใสสะอาด ดังนั้นจึงจัดทําแผนการประชาสัมพันธเชิงรุกของสํานักงานนิคม 
อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยใชส่ือวิทยุในการประชาสัมพันธ การดําเนินงานดานมวลชนสัมพันธ 
(Public Outreach) ควบคูกันไป  ซ่ึงมีท้ังโครงการท่ีทํารวมกัน และแยกกันทําของแตละหนวย 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และท่ัวถึงแกชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   

“วิทยุ” (Radio)  เปนส่ือมวลชนประเภทหนึ่ง  ท่ีมีหนาท่ีเชนเดียวกับส่ือมวลชนประเภท
อ่ืนๆ คือมีหนาท่ีในการเสนอขาวขอเท็จจริง (Informative function)  การเสนอความคิดเห็น 
(Opinion function)  การใหความบันเทิง (Entertainment function)  การใหการศึกษา (educational 
function)  การเปนผูคอยทวงติงเพื่อพิทักษผลประโยชนของประชาชน (Guardian)  การเผยแพร
โฆษณา (Publicity & Advertising)  และหนาท่ีในการใหบริการแกสาธารณะ (Public service)  (วิรัช  
อภิรัตนกุล, 2532 : 179)   

ส่ือวิทยุกระจายเสียงจะกอใหเกิดประโยชนสาธารณะ จําเปนตองมีสวนรวมของกลุม
ผูฟงเปาหมายทามกลางพลวัตแหงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมในดานตางๆ ไมวาจะเปน
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท้ังในระดับตางประเทศ จึงเปนประเด็นปญหาท่ีหนวยงาน  
องคกร ท่ีเกี่ยวของจะตองรวมกันคิดหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินการของวิทยุกระจายเสียง 
เพื่อใหวิทยุกระจายเสียงในทองถ่ินตางๆ ใหบริการขาวสารแกประชาชนหรือชุมชนไดประโยชน
สูงสุด  โดยรูปแบบหนึ่งท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงจะทําไดคือการเปนวิทยุสาธารณะ  อยูใน
รูปลักษณวิทยุกระจาย เสียงชุมชน (Community Radio)  ซ่ึงมีการดําเนินการในประเทศตางๆ หลาย
ประเทศ  สวนประเทศไทยมีแนวโนมการเกิดรายการวิทยุชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
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จากงานวิจัยท่ีสุรินทร  แปลงประสบโชค  ศึกษาเรื่องวิทยุกระจายเสียงชุมชน เม่ือป 
พ.ศ.2533-2534 ไดทําการทดลองจัดรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชนข้ึน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ระบบ เอฟ เอ็ม ความถ่ี 90.25  เมกะเฮิรตช ออกอากาศต้ังแตวันท่ี 
1 ธันวาคม พ.ศ.2533  ถึงวันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ.2534 โดยผลิตรายการวันละประมาณ 55 นาที  ผล
การศึกษาไดยืนยันวาผูฟงสวนใหญเห็นดวยกับหลักการของวิทยุกระจายเสียงชุมชน ผูฟงรายการ
รอยละ 95.4 เห็นควรใหจัดรายการตอไป  ผูฟงจะนิยมฟงรายการในชวงเวลาดังกลาวมากข้ึน  ผูฟง
จะมีความพึงพอใจในการรับฟงวิทยุกระจายเสียงเพิ่มข้ึน  จะไดประโยชนจากการฟงวิทยุกระจาย 
เสียงมากข้ึน (สุรินทร  แปลงประสบโชค, 2534) 

จากการทดลองจัดรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชนของอุษา  จันทรประภาศ  ศึกษาการ
ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูฟงรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ของทางสถานีวิทยุกระจาย 
เสียงแหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เม่ือป พ.ศ.2534 โดยจัดรายการช่ือวา “สรางสรรคจันทบุรี” 
ออกอากาศระบบ เอฟ เอ็ม และ เอ เอ็ม ออกอากาศวันละหนึ่งช่ัวโมง โดยศึกษาพฤติกรรมการ
เปดรับส่ือรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน  ลักษณะการใชประโยชนและและความพึงพอใจของ
ผูฟง จากการวิเคราะหขอมูล พบวาผูฟงสวนใหญเคยฟงรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน  ผูฟงสวน
ใหญมีความเห็นวารูปแบบรายการนาสนใจ  รายการไดเสนอขาวและสาระนารูเกี่ยวกับทองถ่ิน และ
เปนรายการที่มีกรรมการบริหารและจัดรายการโดยตัวแทนของคนในทองถ่ิน ผูฟงมีการใช
ประโยชนและความพึงพอใจในระดับมากโดยเฉพาะเร่ืองท่ีเปนเนื้อหาสาระของรายการ  ใหความรู  
และขอมูลท่ีเปนประโยชนตออาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวัน  เปนรายการที่เปนเสียงให
ประชาชน  วิธีการแกปญหาตางๆ ขาวสาร ขอมูล และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ืน  (อุษา   
จันทรประภาศ,2535) 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  จังหวัดระยอง ระบบ เอฟ.เอ็ม. กําลังสง 1 
กิโลวัตต ตั้งอยูเลขท่ี 80/6 หมูท่ี 2 ถนนระยอง-บานคาย ตําบลน้ําคอก อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง เดิมเปนท่ีดินสาธารณะประจําตําบล  หางจากตัวเมืองระยองประมาณ 2 กิโลเมตร  การจัดต้ัง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  นี้เปนนโยบายของกรมประชาสัมพันธท่ีจะ
เผยแพรขาวสารของรัฐบาลและของหนวยงานราชการในทองถ่ิน  รวมทั้งเปนการรับเสียงสะทอน
ปญหาตางๆ จากประชาชนสูรัฐบาล  จึงไดขยายการจัดต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
ข้ึนในสวนภูมิภาค 

ขอบเขตการใหบริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  
สามารถครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดระยองและในตางจังหวัดท่ีไดรับรายงานทางโทรศัพท และจดหมาย 
ดังนี้ 
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อําเภอทาใหม  อําเภอเมือง  อําเภอแหลมสิงห  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
อําเภอสัตหีบ   อําเภอศรีราชา  อําเภอเมือง  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี 
อําเภอเขาสมิง  อําเภอเมือง  อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด 

ดวยระยะทางสงสัญญาณมีกําลังสงกระจายเสียง 1 กิโลวัตต  ยี่หอ QUEST  ระบบ
สายอากาศเปนแบบ PANEL DIPOLE 4 ทิศทาง  การกระจายเสียงคล่ืนแบบ CIRCULAR 
POCARIZATION (CP)   ติดต้ังโดยบริษัท ลอกเลย (ประเทศไทย) จํากัด  ผูวิจัยเล็งเห็นประโยชนท่ี
จะมีตอการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)  คือการศึกษาวิจัยเฉพาะประชาชนในชุมชน
ท่ีอยูใกลกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากท่ีสุด  และมีผลกระทบตอชุมชนมากท่ีสุดดวย  คือ
ชุมชนมาบชลูด   ชุมชนหนองแฟบ  ชุมชนตากวน  ชุมชนวัดโสภณ  ชุมชนกรอกยายชา   

ดังนั้นในวันท่ี 21  ธันวาคม  พ.ศ.2543  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
จังหวัดระยอง  มีหนังสือท่ี รย.0017.1/29314  แจงใหสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ออกอากาศรายการวิทยุโครงการ “สวนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง” โดยมีวัตถุประสงคท่ี
จะสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน  ดวยเหตุผลดังกลาวสํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจึงไดรวมจัดรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน โดยออกอากาศในรายการ
วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” เวลาออกอากาศ 9.30-10.00 น.  โดยมีนโยบายท่ีจะเผยแพรขาวสาร
ของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมถึงการเผยแพรขาวสารของหนวยงานราชการใน
ทองถ่ินเพื่อรวมแกไขปญหามลภาวะ รวมถึงการเปดเผย ความโปรงใส และไดรับรู รับฟงขอมูล 
ขอคิดเห็นตางๆ พรอมๆ กันไป และยังเปนหู เปนตา เปนท่ีพึ่งของชุมชนในการรองเรียน ในกรณี
โรงงานมีการลังลอบท้ิงกากของเสียการลักลอบปลอยน้ําท้ิงไมไดมาตรฐาน เปนตน ส่ือวิทยุท่ีจัดนี้
ยังจะเปนผูชวยหนวยราชการในการกํากับดูแลโรงงานโดยออม กลาวคือหากโรงงานยังดื้อแพงไม
ยอมแกไขหรือลักลอบกระทําผิดกฎหมายบอยๆ ก็อาจจะตกเปนขาวในเชิงลบได การหวั่นเกรงตอ
ภาพลักษณของบริษัทฯ ในการละเลยเรื่องส่ิงแวดลอม ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอความนาเช่ือถือ
ของบริษัทฯ อันรวมถึงบริษัทฯ แมในตางประเทศดวย และมีการดําเนินการแจงนโยบายในการ
กํากับดูแล แกไข ปญหาส่ิงแวดลอม เปนความสําคัญอันดับแรกดวย เนื่องจากการปลอยปละละเลย
จนตองตกเปนขาวในเชิงลบอาจจะสูญเสียภาพลักษณ ความนาเช่ือถือดวย รวมท้ังเปนการรับเสียง
สะทอนปญหาตางๆ จากชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

ดวยเหตุผลนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวาควรจะศึกษาถึงปจจัยท่ีทําใหชุมชนมาบตาพุดสนใจรับฟง
รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” การศึกษาในคร้ังนี้อยางนอยเพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับ
การนําไปใชปรับปรุงการจัดรายการ ตลอดจนเปนตัวอยางใหกับรายการวิทยุในลักษณะเดียวกัน ให
มีขอมูลประกอบการจัดรายการใหตรงตามความตองการของผูรับฟงรายการ 
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1.2  ปญหานําในการวิจัย 
 1.2.1 โครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานี 

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง มีลักษณะอยางไร 
1.2.2 รูปแบบและเน้ือหาของรายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ของสถานีวิทยุ 

กระจายเสียงแหงประเทศไทย  จังหวัดระยอง  เปนอยางไร 
1.2.3 แนวทางการพัฒนารายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยุ 

กระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง   เพ่ือใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน มีลักษณะอยางไร 
 
1.3  วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.3.1 เพื่อใหทราบถึงโครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสี
คราม” ของสถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง 

1.3.2 เพื่อเขาใจรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  จังหวัดระยอง 

1.3.3 เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนารายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง 
 
1.4  นิยามศัพท 

วิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชน (Community Radio)  หมายถึง  วิทยุกระจายเสียงทองถ่ินท่ี
จัดและดําเนินการ  โดยยึดความตองการของประชาชนกลุมเปาหมายเปนหลัก  ประชาชนสามารถ
เขาถึงส่ือ  เขามามีสวนรวม  และสามารถดําเนินการบริหารจัดการตนเองได   

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชน  หมายถึง  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  
จังหวัดระยอง  ระบบ เอฟ.เอ็ม.  ความถ่ี 91.75  เมกะเฮิรตซ  กําลังสง 1 กิโลวัตต 

รายการวิทยุเพื่อชุมชน  หมายถึง รายการวิทยุท่ีอออกอากาศในสถานีวิทยุกระจาย เสียง
แหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน การประชา สัมพันธ  
เร่ืองราวรองทุกข  เพื่อประโยชนของชุมชนในทองถ่ิน เชน รายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม”  
ออกอากาศเวลา 10.00-11.00 น. 

รูปแบบรายการวิทยุเพ่ือชุมชน หมายถึง ลักษณะการนําเสนอรายการท่ีออกอากาศทาง
รายการวิทยุเพื่อชุมชน จังหวัดระยอง ไดแก รายการพูดคุย  รายการขาว  รายการสารคดี  รายการ
นิตยสารทางอากาศ  รายการสาระบันเทิง  ปกิณกะ  รายการละคร  รายการดนตรี 
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เนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน หมายถึง ลักษณะของสารท่ีปรากฏในรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชน จังหวัดระยอง ไดแก เนื้อหาท่ีเปนขอมูลท้ังสารและความเปนจริง  เนื้อหาท่ีใหความรูดาน
ตางๆ เชน เนื้อหาเกี่ยวกับสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  สุขภาพ  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา  
การเกษตร  ส่ิงแวดลอม  เนื้อหาท่ีเปนความบันเทิง เชน เนื้อหาเกี่ยวกับเพลง กีฬา 

การบริหารจัดการวิทยุเพื่อชุมชน  หมายถึง วิธีการตางๆ ท่ีใชในการดําเนินงานของวิทยุ
เพื่อชุมชน 

เขตบริการ  หมายถึง  พื้นท่ีท่ีสามารถรับฟงการกระจายเสียงไดอยางชัดเจน  ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถ่ี 91.75  เมกะเฮิรตซ 

ประชาชน  หมายถึง  ผูฟงกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา  คือชุมชนในเทศบาล
ตําบลมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

การส่ือสารแบบมีสวนรวม  หมายถึง  การท่ีผูฟงกลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมใน
รายการวิทยุเพื่อชุมชน จังหวัดระยอง  นอกเหนือจากการเปนแคเพียงผูรับสาร และผูใชสารธรรมดา  
แตยังเปนท้ังผูวางแผนงาน  กําหนดนโยบาย  ผูรวมคิด  ผูกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ  เปน 
ผูผลิต  ผูดําเนินรายการ  เพ่ือนําเสนอความตองการของกลุมชุมชน ผานทางส่ือวิทยุ โดยกําหนดไว 
3 ระดับ  ตั้งแตข้ันกอนการผลิต (Pre-production Stage)  ข้ันการผลิต (Production Stage)   ข้ันหลัง
การผลิต (Post-production Stage) 

การมีสวนรวม  หมายถึง  การท่ีประชาชนกลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมในการวางแผน
และผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

แนวทางการพัฒนารายการวิทยุเพื่อชุมชน หมายถึง ส่ิงท่ีประชาชนในชุมชนจังหวัด
ระยอง  ตองการใหมีอยูในรายการวิทยุเพื่อชุมชน  วีการดําเนินงานของรายการวิทยุเพื่อชุมชน ไดแก 
กระบวนการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
 
1.5  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาโครงสรางการบริหารจัดการ  รูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อ
ชุมชน  รวมถึงแนวทางการพัฒนารายการวิทยุเพื่อชุมชน  และนําไปสูการสนับสนุนของนิคม 
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชนของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง โดยศึกษารายการวิทยุเพื่อชุมชนมีการกระจาย
เสียงเพื่อชุมชน โดยใชช่ือรายการวารายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม” ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ระบบ เอฟ.เอ็ม.  ความถ่ี 91.75 เมกะเฮิรตซ  ตั้งแต
เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548  เปนเวลา 3 เดือน 
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ในปจจุบันรายการวิทยุเพื่อชุมชนมีบทบาทมากข้ึน เพราะเปนส่ือท่ีมีราคาไมแพง 

สามารถสงสารไปยังผูรับจํานวนมากในเวลาพรอมกัน และหัวขอวิทยานิพนธเกี่ยวของกับองคกรท่ี
ผูเขียนทํางานอยู  

1.6.1 เปนประโยชนโดยการส่ือสารระหวางองคกรกับชุมชนดีขึ้น  ในลักษณะการ
ส่ือสารแบบมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”   
ซ่ึงจะเปนผลใหเกิดการสงเสริมภาพลักษณท่ีดีขององคกร (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) 

1.6.2 ผลการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางการพัฒนา และการนําไปปรับปรุงการจัด
รายการวิทยุเพื่อชุมชนในสถานีอ่ืนๆ โดยเฉพาะหนวยงานราชการของรัฐท่ีตองการส่ือสารใหชุมชน
ท่ีมีปญหาไดเขาใจ และรับทราบขาวสารของหนวยงานราชการของรัฐนั้นๆ เพื่อจะไดใหสอดคลอง
กับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 40 และพระราช บัญญัติองคกร
จัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทร คมนาคม 
พ.ศ.2543  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544)  ท่ีมุงเนนการ
พัฒนาคนและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 

1.6.3 เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาในการศึกษาเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวกับการส่ือสารแบบมีสวน
รวมของประชาชนในชุมชน ในการดําเนินการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการกระจายเสียงชุมชน
ในประเทศไทย  ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของและผูสนใจเร่ืองนี้ 
 
1.7  กรอบแนวคิดของการวจัิย 

การวิจัยในเร่ือง ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการส่ือสารแบบมี
สวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยุกระจาย 
เสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ผูวิจัยไดมีแนวคิดในการวิจัยในคร้ังนี้ได  ก็เพราะไดกําหนด
กรอบแนวคิดไวดังแผนภาพท่ี 1.1 
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ภาพท่ี  1.1  กรอบแนวคิดรายการวิทยเุพื่อชุมชน 
 
 

 -   มีความพงึพอใจ  
 -  ไมมีความพึงพอใจ 

การมีสวนรวมของชุมชน 
ในการผลิตรายการวิทย ุ
เพื่อชุมชน  3  ระดับ 
1.  ขั้นกอนการผลิต 
2.  ขั้นการผลิต 
3.  ขั้นหลังการผลิต 

ชุมชนไดรับประโยชน  
และ เขาใจการมีสวนรวม 

เสนอแนะขอคิดเห็น 

ปรับปรุง 

รายการวิทยุชมุชน”ใตฟาสีคราม”   
-  รูปแบบและเนื้อหา 

- การบริหารจัดการ 

กนอ. สรางพันธมิตรกับ 
ประชาชนในชมุชนเพื่อ 
สงเสริมการมีสวนรวม 

-  โรงงานในนคิม 

-  อาสาสมัคร 

DPU



 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี   และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาเร่ือง “ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชน ในการพัฒนาการสื่อสารแบบมี
สวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยกุระจาย 
เสียงแหงประเทศไทย  จังหวดัระยอง”  ผูวิจัยไดใชแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเกีย่วของดังนี้คือ 

2.1 แนวคิดวิทยุชุมชน (Community Radio) 
2.2 แนวคิดการบริหารจัดการวิทยุเพื่อชุมชน (Community Radio Management)  
2.3 ทฤษฎีการส่ือสารเพ่ือชุมชน (Community Communication Theory) 
2.4 ทฤษฎีการส่ือสารแบบมีสวนรวม  (Participatory Communication Theory) 
2.5 แนวคิดรูปแบบ และเนื้อหารายการวิทยุเพือ่ชุมชน (Formants and Contents of the 

radio program) 
2.6 งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชน สามารถพิจารณาไดจากกลุมประชาชนท่ีจะ ตอง

เปนศูนยกลางของความคิดและการเร่ิมตน  มิใชความคิดหรือการเร่ิมตนท่ีเกิดจากหนวยงานราชการ
ของรัฐ หรือเอกชนผูหนึ่งผูใด อยางไรกด็ี ในบางประเทศ เชน สถานีวทิยุกระจายเสียงในรัฐทมิฬนา
ดู ประเทศอินเดีย มีจดุการเริ่มตนมาจากหนวยงานราชการของรัฐภายใตกรอบการเปนพี่เล้ียงใหกับ
ประชาชน  หรือใหความชวยเหลือในระยะเร่ิมตน ซ่ึงเปนเสมือนกับเปนชวงเวลาแหงการซักซอม
เพื่อเขามาเปนรายการวิทยุเพือ่ชุมชน ซ่ึงใชระยะเวลาหนึง่เพื่อกลุมประชาชนมีความพรอมแลว กจ็ะ
ไดเขามาดําเนนิการเอง  เพือ่จะไดเปนไปตามหลักท่ีวา  "เพื่อประชาชน  โดยประชาชน  ของ
ประชาชน”  ไดอยางเต็มท่ี 
 
2.1  แนวคิดวิทยุชุมชน (Community Radio) 

วิทยุกระจายเสียงชุมชน เปนการจัดดําเนินการและสงกระจายเสียงของวิทยุทองถ่ิน 
(Local Station)  รูปแบบหนึ่ง  ท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงเพื่อชุมชน  โดย
มีลักษณะการส่ือสารสองทาง กลาวคือ  มีหลักการเปนของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อ 
ประชาชนในชุมชนทองถ่ิน ท่ีเปนเขตกระจายเสียงบริการของวิทยุกระจายเสียงในทองถ่ินนั้น 
นั่นเอง 
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หลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน 
หลักการของวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีจัดทําข้ึนของประเทศอังกฤษ ในป พ.ศ.2522   

กลุมส่ือสารชุมชน (Community Communication Group)  ไดยกรางกฎของการกระจายเสียงชุมชน
ข้ึน รวม 10 ขอ  

1. สนองตอบชุมชนทองถ่ิน  และหรือความสนใจของชุมชนเปนหลัก 
2. เปนรูปแบบของการไมแสวงหากําไร 
3. มีการบริหารและนโยบายรายการท่ีจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงเปน

ตัวแทนจากกลุมสนใจตางๆ ในชุมชน รวมกับพนักงานกระจายเสียงซ่ึงเปนลูกจางหรืออาสาสมัคร 
4. ใหบริการขาวสาร  การศึกษาและความบันเทิง  รวมท้ังทําใหเกิดการส่ือสารสองทาง  

สําหรับความคิดเห็นที่ขัดแยง 
5. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  จากแหลงตางๆ  รวมทั้งเงินยืมจากทองถ่ินจาก

สปอรตโฆษณา  ท่ีกําหนดไวอยางชัดเจนในชวงเวลาท่ีจํากัด  และเงินกองทุน  จากสวนกลางและ
ทองถ่ิน 

6. ยอมรับใหพนักงานกระจายเสียงที่จางไวรวมในสหภาพ  มีความคลองตัวในการ
ทํางานและอนุญาต  ใหใชอาสาสมัครในท่ีท่ีเหมาะสม 

7. พยายามกระทําใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสการจางงาน  สําหรับผูหญิงและกลุม
เช้ือชาติหรือชนกลุมนอยในสังคม 

8. ตองเตรียมใหประชาชนไดรูถึงส่ิงอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม ในการผลิต
และการสงเผยแพรขาวสาร 

9. เนื้อหารายการที่สงกระจายเสียงตองเปนเนื้อหาหลักจากส่ิงท่ีมีอยูในทองถ่ิน 
10. มีนโยบายรายการท่ีกระตุนใหเกิดการพัฒนา การมีสวนรวมเพื่อตอตานปญหา 

ชาตินิยม  เพศนิยม  และทัศนคติท่ีแตกแยกอ่ืนๆ 
จุมพล รอดคําดี (2542:26,32-34)  ไดสรุปแนวคิดของวิทยุชุมชน  และลักษณะวิทยุ

ชุมชน  โดยแนวคิดของวิทยุชุมชนนั้น  ไดเสนอเปนหลักการ ดังนี้ 
1. วิทยุชุมชนตองเกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน โดยถือหลักวาคนสวนใหญ

แสดงความคิดความตองการรวมกัน 
2. วิทยุชุมชนตองไดรับการยอมรับของกลุมตางๆ ในชุมชน 
3. วิทยุชุมชนยอมไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของคนใน 

ชุมชน 
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4. วิทยุชุมชนตองยึดถือแนวทางการเสนอรายการและขาวสารของชุมชน เปนหลัก 
ภายใตแนวคิด ความเช่ือ วัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน ส่ิงแวดลอม และเหตุการณใน 
ทองถ่ินเปนหัวใจของการนําเสนอขาวสารและรายการ 

5. วิทยุชุมชนจะตองเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนรวมคิด  รวมวางแผน  รวมจัด
รายการ  และสามารถเขาไปบริหาร จัดการ หรือเปนผูปฏิบัติในสถานีได   

6. วิทยุชุมชนเปนสถานีวิทยุท่ีมีรัศมีการออกอากาศครอบคลุมเฉพาะพื้นท่ีเทานั้น  
(มีลักษณะเปน narrowcasting ไมใช broadcasting) กําลังสง 1 กิโลวัตต 

7. วิทยุชุมชนเปนส่ือมวลชนตามแนวคิดประชาธิปไตย (Democratic Media)  เพ่ือ
ประชาชน  โดยประชาชน  ของประชาชน 

วิทยุกระจายเสียงชุมชนในประเทศไทย  ไดเร่ิมศึกษาโดยนายสุรินทร  แปลงประสพ
โชค (2533-2534) การวิจัยไดทําการทดลองจัดรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชนสําหรับชุมชนชนบท
ในเขตชานเมืองจังหวัดจันทบุรี  โดยมีแนวคิด  วิธีการวิจัย  และผลการวิจัยดังนี้ 

วิทยุกระจายเสียงชุมชน เปนการจัดการกระจายเสียง ของวิทยุทองถ่ินท่ีมีกลุมเปาหมาย
แคบและตอบสนองความตองการที่แทจริงของผูฟง  การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความ
เปนไปได  และรูปแบบการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชนสําหรับชุมชนชนบทในเขตชานเมือง
จังหวัดจันทบุรี  ผลของวิทยุกระจายเสียงชุมชนตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ  รับส่ือ  และ
ความพึงพอใจในการรับสารของผูฟงเปาหมายรวมท้ังศึกษาแนวทางการใชวิทยุกระจาย เสียงชุมชน
ในลักษณะส่ือเพ่ือการพัฒนา 

ผลการวิจัยไดจากการทดลอง  การสังเกต  และการทดสอบกลุมตัวอยางกอนและหลัง
การทดลอง  โดยกลุมตัวอยางมีจํานวน 196 ราย  สุมจากหมูบาน 4 ทิศทางรอบสถานีปรากฏวา
คณะกรรมการท่ีแตงต้ังข้ึน สามารถปฏิบัติหนาท่ีบริหารวิทยุกระจายเสียงไดเปนอยางดี โดย
กรรมการและเลขานุการจะมีบทบาทสําคัญ ในการประสานระหวางคณะกรรมการสถานีและชุมชน  
หลังการทดลองผูฟงนิยมฟงรายการจากสถานีทดลองเพิ่มมากข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบกับรายการ
เดิม  พบวาผูฟงจะนิยมและพึงพอใจรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชนมากกวารายการเดิม 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะใชแนวคิดเร่ืองวิทยุชุมชนขางตนเปนแนวทางในการพิจารณา
ลักษณะของวิทยุเพื่อชุมชนในจังหวัดระยอง  วาควรมีลักษณะอยางไร  และวิทยุเพื่อชุมชนใน
จังหวัดระยองมีลักษณะเหมือนหรือแตกตางจากแนวคิดหรือไม  อยางไร 
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2.2   แนวคิดการบริหารจัดการวิทยุชุมชน (Community Radio Management) 
จากแนวความคิดการบริหารจัดการวิทยุชุมชน (สรัญรัส สมศรีร่ืน : 2547) จะเห็นไดวา

รายการวิทยุเพื่อชุมชนเปนเคร่ืองมือในการสรางสรรคประชาธิปไตยและพัฒนาชุมชนไดอยาง
แทจริง การดําเนินงานรายการวิทยุเพ่ือชุมชนจําเปนตองเปนหลักการที่แทจริงและถูกตองของการ
ทํางานรายการวิทยุเพ่ือชุมชน  ดังนั้นการพิจารณารายการวิทยุเพ่ือชุมชนของจังหวัดระยอง จึงควร
ไดใชหลักการสําคัญๆ ของการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนไว  4  หลักการคือ 

2.2.1  โครงสรางท่ีเหมาะสมของรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
2.2.2  คณะกรรมการดําเนินงาน 
2.2.3  การบริหารจัดการ 
2.2.4  หลักการผลิตเนื้อหาและรูปแบบรายการ 

 
2.2.1  โครงสรางท่ีเหมาะสมของรายการวิทยุเพื่อชุมชน 

ในระยะแรกสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ยังเปนวิทยุชุมชน
ระดับท่ีหนวยงานรัฐเขามาจัดรายการเทานั้น จึงถือไดวาชวงเวลาดังกลาวเปนการฝกซอมของ
ประชาชน  และเรียนรูในการจัดรายการ  และรายการควรจะมีการวางแผนการเติบโตไปเปนสถานี
ของชุมชนของตนเอง 

สําหรับในอนาคตหากรายการวิทยุเพื่อชุมชนรายการใดมีความพรอม ก็สามารถ
ยกระดับเปนเจาของสถานีวิทยุชุมชนได   

เนื่องจากธรรมชาติของรายการวิทยุเพื่อชุมชน เปนงานท่ีตองทําอยางเปนประจํา
สมํ่าเสมอ  ตองทําทุกวัน  ดังนั้น  จึงควรมีบุคลากร  2  กลุม  คือ พนักงานประจําและอาสาสมัคร  
เพื่อใหมีท้ังความตอเนื่องและการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะจํานวนอาสาสมัครนั้นตองเปดกวางใหมาก
ท่ีสุดสําหรับโครงสรางเหมาะสมของรายการวิทยุเพื่อชุมชนท่ีจะนําเสนอในท่ีนี้นั้น  เปนวิทยุชุมชน
ในระดับรายการวิทยุท่ีหนวยงานรัฐ / เจาสถานีใหเวลาจัดทําเทานั้น 

ดังตัวอยางเชน การจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนตามโครงการนํารองของกรมประชา 
สัมพันธ ประจําปงบประมาณ 2541  ผูวิจัยทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาและโครงสรางการ
ดําเนินงานโครงการรายการวิทยุเพื่อชุมชน  การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานรายการ
วิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัดระยอง   การศึกษาวิจัยนี้ผูวิจัยไดนําแบบจําลองโครงสรางการบริหารงาน
วิทยุกระจายเสียงชุมชน ตามโครงการรายการวิทยุเพ่ือชุมชนกับคนอปม. กรมประชาสัมพันธ ท่ีมี
การส่ือสารกัน 2 ทาง  ระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวของกับรายการวิทยุเพื่อชุมชน 3 ฝาย คือ คณะกรรมการ
บริหารรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัด คณะอนุกรรมการผลิตรายการวิทยุชุมชนจังหวัด และผูฟง
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ก ลุ ม 
เปาหมาย  โดยแสดงแบบจําลองไดดังนี้  
 
Error! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           หมายถึง  สายงานปกติ 
------   หมายถึง การสนับสนุนพิเศษ 

 
ภาพท่ี  2.1   โครงสรางการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงชุมชน 

 
ท่ีมา : สุรินทร  แปลงประสบโชค  จากโครงการวิทยุชุมชนกับคนอปม. กรมประชาสัมพันธ 
 

คณะอนุกรรมการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนจังหวัด 

คณะกรรมการบริหาร 
วิทยุกระจายเสียงชุมชนจังหวัดจังหวัด 

หนวยงานในทองถ่ิน 

อาสาสมัคร 

ผูจัดรายการ อาสาสมัคร 

ผลิตรายการ 

หอกระจายขาว 

ผูฟงเปาหมาย 
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โดยลักษณะรูปแบบโครงสรางท่ีจะมีคณะกรรมการแตละชุดนั้น  มีลักษณะดังนี้ 
- คณะกรรมการบริหาร 
- คณะอนกุรรมการผลิตรายการ 
- อาสาสมัคร 

สําหรับจํานวนคนในคณะกรรมการแตละชุดนั้น ผลการวิจัยท่ีผานมาแสดงใหเห็นวา 
- คณะกรรมการบริหาร นั้นไมควรมีจํานวนมากเกินไป (ไมควรเกิน 15 คน) เนื่องจาก

จะมีปญหาในเร่ืองการเรียกประชุมและความคลองตัวในการทํางาน แตควรจะมีภูมิหลังท่ี
หลากหลายและเปนตัวของแทนของคนกลุมดังท่ีไดกลาวมาแลว 

- คณะอนุกรรมการ/กรรมการการผลิตรายการก็เชนเดียวกัน ไมควรมีจํานวนมาก
เกินไป และควรแนใจวา เปนคนท่ีจะมีเวลาทุมเทใหกับการทํางานอยางแทจริง 

- อาสาสมัครนั้น สามารถมีจํานวนมากอยางไมจํากัด 
จากโครงสรางการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงชุมชนดังกลาว ผูฟงเปาหมายสามารถ

ถายทอดปญหาและความรูสึกนึกคิดตรงไปยังคณะกรรมการ  ซ่ึงเปนบุคคลในชุมชนของตนเอง
หรือถายทอดไปยังผูจัดรายการได  ขณะเดียวกันผูจัดรายการนอกจากจะจัดรายการออกอากาศไปยัง
ชุมชนตามที่ไดรับนโยบายจากคณะกรรมการแลว  ยังสามารถสะทอนปญหาและความรูสึกนึกคิด
ของตน และท่ีไดรับจากผูฟงกลับไปสูคณะอนุกรรมการผลิตรายการ จากนั้น คณะอนุกรรมการผลิต
รายการก็สะทอนกลับไปสูคณะกรรมการบริหารไดอีกทอดหนึ่ง โดยท่ีคณะกรรมการบริหารและ
คณะอนุกรรมการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน มีหนาท่ีเปนส่ือกลางระหวางผูฟงกับผูจัดรายการดวย 

การทํางานตามโครงสรางรายการวิทยุเพื่อชุมชนนี้  จะเปนลักษณะบุคลากรคูขนาน  
โดยมีคณะกรรมการบริหารรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชนจังหวัด และคณะอนุกรรมการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงชุมชนจังหวัด  ทํางานประจํา  เพื่อใหคณะกรรมการท้ังสองชุดมีความ
เขาใจในการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชนอยางแทจริง  ดังน้ันจึงควรเปนผูจัดรายการ  ผูดําเนินรายการ  
แขกรับเชิญ  วิทยากร  หรือมีสวนรวมในรูปแบบอ่ืนๆ ของการจัดรายการ  และอาสาสมัครท่ี
กระจายตัวอยูในพื้นท่ีตางๆ 

  2.2.2  คณะกรรมการดําเนินงาน 
ปจจุบัน วิทยุชุมชนหลายแหงในประเทศไทยกําลังอยูในชวงทดลองแสวงหารูปแบบ

การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุดตางๆ ซ่ึงยังไมลงตัว  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ 
และการดําเนินงานน้ัน จึงเปนเพียงการถอดบทเรียนออกมาจากงานวิจัยวิทยุชุมชนในท่ีตางๆ 
เทานั้น  อยางไรก็ตาม ขอสรุปแนนอนประการหน่ึงก็คือ คณะกรรมการดําเนินงานวิทยุเพ่ือชุมชน
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เปนกลไกท่ีสําคัญอยางยิ่ง ในการช้ีขาดความสําเร็จหรือความลมเหลวของงานวิทยุเพื่อชุมชน  
เนื่องจากเปนแกนกลางในการขับเคล่ือนการดําเนินงานท้ังหมด 

โดยกําหนดภารกิจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการผลิต
รายการไวโดยชัดเจน คือ 

คณะกรรมการบริหาร ควรมีขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้ เชน 
1. กําหนดนโยบาย รูปแบบ และเนื้อหารายการ 
2. วางแผนงานและดูแลใหมีการดําเนินงานไปตามแนวนโยบาย 
3. สรรหาคณะกรรมการ/อนุกรรมการผลิตรายการ 
4. เปนท่ีปรึกษาทางวิชาการของคณะกรรมการผลิตรายการ 
5. สนับสนุนการผลิตรายการ ท้ังในเร่ืองงบประมาณ อุปกรณ  และการขยาย

เครือขาย 
6. วิเคราะหกลยุทธและมาตรการท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการ 
7. นําเสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาวิทยุชุมชนใหเปนไปตามนโยบาย ฯลฯ 

คณะอนุกรรมการผลิตรายการ ควรมีขอบเขตรับผิดชอบดังนี้ เชน 
1. กําหนดชวงเวลาออกอากาศและความยาวของรายการ 
2. ผลิตและจัดทํารายการวิทยุชุมชนใหเปนไปตามกรอบ และแนวคิดท่ี

คณะกรรมการบริหารกําหนดมาให 
3. ตัดสินใจในการเชิญบุคคลหรือองคกรมาใหขอมูลหรือมารวมรายการได

ตามความเหมาะสม 
4. ประสานกับแหลงขอมูลท้ังท่ีเปนหนวยงานรัฐในทองถ่ิน หรือผูนําชุมชน  

รวมท้ังประสานกับอาสาสมัคร 
5. คัดเลือกประเด็นเนื้อหาและจัดเนื้อหามาเพื่อผลิตรายการ 
6. ประชมสัมพันธรายการผานชองตางๆ เชน จัดสงขาวสารเพื่อเผยแพร 

ถายทอดเสียงผานทางหอกระจาย รวมท้ังคนคิดกิจกรรมเสริมรายการวิทยุชุมชน เชน เวทีวิทยุ
ชุมชนสัญจร 

7. จัดทําไตเต้ิลรายการ 
8. รับฟงความคิดเห็นของชาวบาน ฯลฯ 

ผลจากการวิจัยเร่ืองวิทยุชุมชนในหลายๆ ท่ี ใหบทเรียนบางประการเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติของคณะกรรมการวิทยุชุมชนวา ควรมี/ไมควรมีคุณสมบัติอะไรบาง ดังน้ี 

DPU



 

16 

1. คณะกรรมการควรเปนบุคคลที่มีความกระตือรือรน เพราะงานวิทยุตองการ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคแปลกใหมอยูตลอดเวลา 

2. เปนผูท่ีรักและพรอมท่ีจะอุทิศตนเองเพ่ือชุมชน เพราะงานวิทยุชุมชนเปน
งาน เพื่อสวนรวมมิใชธุรกิจ ควรเปนผูท่ีมีเวลาวางพอสมควรท่ีจะทํางานใหสวนรวมภายใน
ชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนง 

3. มีความบริสุทธ์ิใจในการเขามาทํางาน ไมมีเปาหมายเพื่อหวังผลประโยชน
แอบแฝงอยูเบ้ืองหลัง สําหรับคุณสมบัตินี้ จําเปนตองผานการตรวจสอบดวยกระบวนการเลือกต้ัง
ของชุมชนเทานั้น เนื่องจากเปนคุณสมบัติท่ีตองดูจากประวัติชีวิตท่ีผานมา 

4. ไมเปนรากฐานเสียงของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อปองกัน
การท่ีวิทยุเพื่อชุมชนจะถูกครอบงําจากการเมืองทองถ่ิน 

5. คณะกรรมการวิทยุชุมชนน้ีไมจําเปนตองเปนผูนําชุมชน เชน กํานันหรือ
ผูใหญบานขอใหเปนผูท่ีรักและสนใจงานวิทยุเปนใชได 

6. ประสบการณจากงานวิทยุชุมชนบางแหงพบวา คณะกรรมการมีการเสนอ
บุคคลอื่นท่ีโดดเดนหรือมีอิทธิพลในชุมชนท่ีตนเห็นวาเหมาะสมเปนกรรมการ เพื่อหวังผลการ
สนับสนุนรายการบางอยาง เชน การเงิน ความสะดวกในการทํางานหรือวิทยากร ซ่ึงความคิด
ดังกลาวนั้นพิสูจนแลวไมถูกตอง เพราะบุคคลท่ีเดนหรือมีอิทธิพล อาจจะสงผลเสียมากกวาผลดีตอ
การทํางานกลุม เนื่องจากมีลักษณะท่ีขมกรรมการคนอ่ืนๆ จนไมมีการแสดงความคิดเห็นอยางเสมอ
ภาคเปนประชาธิปไตย 

7. ปรากฏการณท่ีตอเนื่องจากท่ีกลาวมาแลวคือ หากกรรมการมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมแตกตางกันอยางไร ก็จะยิ่งเกิดความเกรงใจกันมากข้ึนเทานั้น ดังนั้นการเลือก
กรรมการที่มีคุณสมบัติคลายคลึงหรือใกลเคียงกัน และมีลักษณะความเปนตัวแทนของกลุมตางๆ 
เพื่อใหทุกคนกลาแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม จึงเปนขอควรพิจารณาประกอบดวย 

2.2.3  การบริหารจัดการ 
โครงสรางของการบริหารจดัการวิทยุชุมชนประกอบดวย 6 สวนท่ีสําคัญ คือ 
ก.  การกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค  

ตองกําหนดเปาหมายใหคณะทํางานไดรับทราบวาเปาหมายสําคัญของวิทยุ
ชุมชนคือวา วิทยุชุมชนไมใชวิทยุ “เพื่อ” ชุมชนเทานั้น  แตเปาหมายท่ีสําคัญคือเปนวิทยุ “โดย” 
ชุมชน นั่นคือ  

- เปนวิทยุท่ีมีลักษณะประชาธิปไตยอยางเต็มท่ี เพื่อใชเปนเคร่ืองมือไปสราง
สังคมประชาธิปไตย 
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- เปนวิทยุ ท่ี มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนให เขมแข็งในดานตางๆ   ซ่ึง
หมายความวาเปนวิทยุท่ีสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางตรงเปาและแทจริง  

ข.  นโยบาย 
ในขณะท่ีเปาหมายเปนเสมือนการใหคําตอบแกผูเดินทางวา จุดหมายปลายทาง

ท่ีเราจะไปใหถึงนั้นอยูท่ีไหน แตการเดินทางนั้นเรามีวิธีการหลายแบบท่ีจะใชได วิธีการที่เรา
เลือกใชก็คือนโยบายน้ันเอง หากเราวางนโยบายเอาไวเอง จะสรางวิทยุชุมชนใหมีลักษณะ
ประชาธิปไตยใหมากท่ีสุด เราก็ตองกําหนดนโยบายใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในกิจการวิทยุใหหลากหลายรูปแบบหรือหากเราวางเปาหมายท่ีจะเพิ่มความนิยมในการรับฟงของ
ชุมชน เราก็ตองกําหนดนโยบายใหมีการประชาสัมพันธรายการวิทยุชุมชนใหกวางขวางท่ีสุดเปน
ตน 

ค.  แผนงาน 
แผนงานเปน “สะพานเช่ือมตอ ” ระหวางเปาหมาย/นโยบายที่เปนส่ิงท่ีเปน

นามธรรมจับตองไมได  กับกิจกรรมการทํางานท่ีเปนรูปธรรม  มองเห็นจับตองได  และเปนการ
คํานวณสมดุลระหวาง ทรัพยากรที่เรามีเปาหมายท่ีเอาไวใหรับมือกัน 

ในแผนงาน  นอกจากจะตองรายละเอียดของวัตถุประสงคแลว  อยางนอยก็ยัง
ตองมีการระบุหัวขอเหลานี้ใหชัดเจนคือ 

- จะตองทําอะไรบาง 
- ใครทําอะไรบาง 
- ทําอยางไร 
- เม่ือไหรเร่ิมตน/เม่ือไหรเสร็จส้ิน 
- ท่ีไหน 
- ตองใชทรัพยากรอะไรบาง(จํานวนคน/เวลา/งบประมาณ/สถานท่ี/อุปกรณ) 
- คาดหวังวาจะมีผลงาน(output)  อะไรออกมาบาง 
- จะติดตาม/ประเมินผลดวยวธีิการอะไร 

สําหรับเร่ืองการวางแผนงานนี้  ผลการวิจัยเร่ืองวิทยุชุมชนท่ีผานมาไดขอคนพบ
ท่ีชวนใหนากังวลใจวา  ยังไมคอยมีการวางแผนงานในการทํางานวิทยุชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมี
ผลทําใหความใฝในเร่ืองวิทยุชุมชนไมอาจแปรมาเปนความจริงได  

ง.  มีการจัดระบบการแบงงานกันทํา 
การจัดระบบการแบงงานกันทํานั้น  มีประโยชนหลายอยางกลาวคือ  นอกจาก

จะทําใหรูวาตองทําอะไรบางแลว  ยังเปนการกระจายความรับผิดชอบและภาระออกไป  รวมท้ัง
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มองเห็นปริมาณท่ีแตละตําแหนงตองรับผิดชอบ การจัดระบบงานกันทําอาจจะมีหลายแบบ  แลวแต
ความตองการของวิทยุชุมชนในแตละท่ี 

จ.  การประสานงาน 
การประสานงานเปรียบเสมือนเลือดท่ีนําเอาท้ังของดีและของเสียไปสงตอ ตาม

สวนตางๆ ของรางกาย  หากรางกายขาดเลือดแลว  อวัยวะทุกสวนก็ไมอาจจะทํางานตอไปได  ฉัน
ใดก็ฉันนั้น  การประสานงานวิทยุในวิทยุชุมชนก็คือกลไกหลอล่ืนการทํางานของวิทยุชุมชนนั่นเอง  

มีบทเรียนท่ีนาสนใจเกี่ยวกับการสรางสรรคกลไกการประสานงานใหทํางานมี
ประสิทธิ ภาพจากตัวอยางปฏิบัติงานของวิทยุชุมชน  ดังนี้ เชน  

- นาจะมีการแตงต้ังตําแหนง “เจาหนาท่ี/ผูประสานงาน” ในระดับตางๆ เอาไว
เลย  เชน  วิทยุชุมชนโคราชมีเจาหนาท่ีประสานงานรายการ  หรือมีการกําหนดตําแหนงผู
ประสานงานระหวางคณะกรรมการบริหารกับคณะอนุกรรมการผลิตรายการ เปนตน 

- ตองหม่ันมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ/ตอเนื่อง  เนื่องจากธรรมชาติการทํางาน
ของวิทยุชุมชนมิไดใช “การส่ังการ” แตใช “การตกลงรวมกัน/ตอรองความคิดเห็น” กัน ดังนั้นจึง
ตองมีการใชท่ีประชุม 

- กลยุทธท่ีจะทําใหมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ/ตอเนื่องนั้น  มีหลายวิธีการ  
เชนกําหนดวันประชุมท่ีแนนอนในแตละเดือน  หรือการนัดหมายวันประชุมคร้ังตอไปในตอนทาย
ของการประชุมทุกคร้ัง 

ฉ.  การประเมินผล  
การประเมินผลจะตองถูกบรรจุเอาไวเปนสวนหนึ่งของแผนงานเสมอ  และ

จะตองมีการทําแผนประเมินผลเอาไวอยางชัดเจนแนนอน 
ผูวิจัยมีแนวคิดวารายการวิทยุเพื่อชุมชน เม่ือมีโครงสรางท่ีมีคณะกรรมการท่ีดี  

การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  และผลิตรายการที่ถูกตองตามหลักการการผลิตรายการ   การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   ก็จะสามารถผลิตรายการวิทยุเพ่ือชุมชน  และจัดต้ังสถานีวิทยุเพ่ือ
ชุมชนไดสําเร็จ 
 
2.3  ทฤษฎีการส่ือสารเพื่อชุมชน (Community Communication Theory) 

กาญจนา  แกวเทพ และคณะ (2543 : 48)  ไดกลาวถึง คุณลักษณะสําคัญของการส่ือสาร
ชุมชนไวดังนี ้

2.3.1 เปนการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way communication) ท่ีผูสงสาร และผูรับ
สารสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบ (interactivity)  กันอยูตลอดเวลาท้ังในลักษณะเปนทางการหรือไม
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เปนทางการกไ็ด ลักษณะการส่ือสารแบบสองทางทําใหสถานะของผูสงไมตายตัว แตจะมีการ
ผลัดเปล่ียนบทบาทอยูตลอดเวลา 

2.3.2 ทิศทางการไหลของขาวสาร (Flow of Information)  ในขณะท่ีกระบวนทัศนการ
ส่ือสารเพ่ือการพัฒนาแบบกระแสหลักนัน้ ทิศทางการไหลของขาวสารเปนไปอยางจํากัด คือการ
ไหลจากเบ้ืองบน (เจาหนาท่ีรัฐ) ไปสูเบ้ืองลาง (ประชาชน) เทานั้น แตการส่ือสารชุมชนนั้น การ
หล่ังไหลของขาวสารจะมีทิศทางท่ีหลากหลายมาจากทุกทิศทุกทางท้ังจากบนลงลาง (Top-down) 
แบบลางสูบน (Bottom-up) และแบบแนวนอน (Horizontal) ดังนั้น ขาวสารจึงอาจจะไหลจากนกั
วางแผนพฒันาไปสูชาวบาน จากส่ือมวลชนไปสูผูรับสารในชนบทในวันเดียวกนั ชาวบานอาจจะ
สงขาวสารข้ึนไปยังเจาหนาท่ีของรัฐ หรือมีการแลกเปล่ียนติดตอสงขาวสารระหวางกลุมชาวบาน
ดวยกัน (ในวงการพัฒนาชุมชนของไทยในปจจุบัน เร่ิมคุนเคยกับแนวทางการปฏิบัติท่ีเรียกวา “การ
สรางเครือขายชุมชน” “การศึกษาดูงานจากกลุมชาวบาน” ดวยกันเอง) 

ในเร่ืองทิศทางการไหลของขาวสารนั้น นอกจากจะใชมิติ (dimension) เร่ือง 
ทิศทางเปนเกณฑพิจารณาแลว ยังมีนกัวิชาการบางทาน เชน Pavelka (1978) ใชเกณฑเร่ืองขอบเขต
ของชุมชนเปนตัวแบงเปน “ขอบเขตภายในชุมชน” และ “ขอบเขตภายนอกชุมชน” จากเกณฑนี้ ทํา
ใหมองเห็นทิศทางการไหลของขาวสารใน 3 ทิศทางคือ การไหลจากส่ือภายนอกเขามาสูชุมชน การ
ใชส่ือเพ่ือสงสารเร่ืองราวของชุมชนออกไปยังบุคคลภายนอก และใชการส่ือสารเพ่ือกระตุนใหเกดิ
การส่ือสารภายในชุมชนกันเอง เพื่อชวยยกระดับความตระหนักเกีย่วกับความตองการและการ
แสดงออกซ่ึงความเปนตัวของตัวเองชุมชน 

2.3.3 เปาหมายของการส่ือสารชุมชน มีวิธีการและแงมุมหลายแงมุมท่ีจะกําหนด 
เปาหมายของการส่ือสารเพ่ือชุมชน ตัวอยางเชน  

ก.  การกําหนดเปาหมายโดยการใชระดับผูท่ีเกี่ยวของเปนเกณฑ  
การส่ือสารชุมชนจะมีเปาหมายท่ีเกีย่วของกับกลุมผูเกี่ยวของในระดับตางๆ

ดังนี ้
- ระดับชุมชน เปนการส่ือสารท่ีมีเปาหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน 
- ระดับหนวยงานนอกชุมชนเปนการส่ือสารท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลง

องคกร หรือหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของกับดานการพฒันาและการส่ือสาร 
- ระดับสังคมสวนรวม เปนการส่ือสารท่ีจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงทาง

สังคม และวัฒนธรรมในระดับกวาง 
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ข. การกําหนดเปาหมายโดยสอดรับกับทิศทางการไหลของขาวสาร 
ในแงมุมนี้ อาจกําหนดเปนเปาหมายของการสื่อสารชุมชนไดเปน 3 

เปาหมายยอย คือ 
- เพื่อทําการถายทอดขาวสารขอมูลและโนนนาวชักจูงใจ อันมักไดแก ทิศ

ทางการไหลของขาวสารจากบนลงลาง (อยางไรก็ตาม ทิศทางการไหลแบบอื่นๆก็ใชเปาหมายน้ีได
เชนกัน) 

- เพื่อเปนชองทางการแสดงออกซ่ึงตัวตนของชุมชน (Community self – 
expreession) อันอาจจะหมายรวมตั้งแตการแสดงออกซ่ึงความตองการของชุมชนไปจนกระท้ังถึงการ
แสดงออกซ่ึงสิทธิ ศักดิ์ศรี ภูมิปญญาของชุมชนดวย 

- เพื่อพัฒนาความเปนตัวเองของบุคคล ( Development of the individual’s 
self) ในหนวยท่ีเล็กลงมากวาชุมชน การส่ือสารชุมชนจะทําหนาท่ีคลายๆเปนเวทีแหงการศึกษาเรียนรู
ท่ีชวยใหศักยภาพของปจเจกบุคคลไดพัฒนาสรางสรรคอยางเต็มท่ี 

2.3.4 เปนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน (Need-
oriented)  ซ่ึงสอดคลองกับคุณลักษณะประการสําคัญของกระบวนทัศนการพัฒนาแนวใหมแทน
การพัฒนาท่ีแตเดิมเคยตอบสนองความตองการของรัฐเปนหลัก 

2.3.5 หนาท่ีของการส่ือสาร Windahl et al (1992) ระบุวา หนาท่ีของการส่ือสารชุมชน
นาจะประกอบดวย 

- หนาท่ีในการแสดงออก (Expressive Function) คือท้ังบุคคลและกลุมสามารถ
แสดงความเปนตัวของตัวเองออกมาเพื่อท่ีจะสรางเอกลักษณของตนเองได 

- หนาท่ีทางสังคม (Social Function)  คือการเขามามีสวนรวมในการส่ือสาร
เพื่อจะสรางความรูสึกรวมเปนชุมชนเดียวกัน 

- หนาท่ีในการใหขอมูลขาวสาร (Information Function) อันเปนหนาท่ีพื้นฐาน
ของการส่ือสารโดยท่ัวไป  หากทวาในการส่ือสารชุมชนนั้นทิศทางการไหลของขาวสารตองเปนไป
อยางรอบดานดังท่ีไดกลาวมาแลว ดังนั้นผูเขารวมกระบวนการการส่ือสารทุกคนจึงไดแลกเปล่ียน 
ขอมูลและความรูเพื่อยกระดับความเขาใจและความรูในเร่ืองการส่ือสารและทักษะการถายทอดไปยัง
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

- หนาท่ีในการควบคุมการปฏิบัติการ  (Control Activation Function)  การ
ส่ือสารจะเปนชองทางนําไปสูการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงหรือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ของบุคคลและชุมชนได 
เนื่องจากการส่ือสารชุมชนมีลักษณะเปนการส่ือสารแบบสองทางท่ีมีข้ันตอนของปฏิกิริยาปอน กลับ 
(Feedback)  
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2.3.6 ส่ือของชุมชนเนนการปรับปรุงส่ือใหเหมาะสมสําหรับประโยชนการใชงานของ
ชุมชน ไมวาชุมชนจะต้ังวัตถุประสงคการใชเอาไวเชนใดก็ตาม 

2.3.7 ส่ือชุมชนตองเปนส่ือท่ีคนในชุมชนสามารถเขาถึง  (Access) ไดตลอดเวลา เพื่อ
นําไปใชเพื่อหาขาวสาร เพื่อความรูหรือเพ่ือความบันเทิง 

2.3.8 ส่ือชุมชนเปนส่ือท่ีชุมชนตองเขามามีสวนรวม (Participates) ในหลายๆบทบาท
ไมวาเปนผูวางแผนการใชส่ือ ผูผลิต ผูแสดง ฯลฯ 

2.3.9 ส่ือชุมชนตองเปนส่ือท่ีชุมชนสามารถแสดงออกจากชุมชน มิใชเปนส่ือเพื่อ 
ชุมชน ซ่ึงหมายความวา ตัวตนของชุมชนท่ีจะแสดงออกไปนั้นตองมาจากการกําหนดของชุมชนเอง 
มิใชผูอ่ืนมาทําใหชุมชน 

2.3.10 ส่ือชุมชนจะปรับเปล่ียนลักษณะของการเปนเคร่ืองมือถายทอดขาวสารจากท่ี
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง มาเปนเวทีสําหรับแลกเปล่ียนขาวสาร และ ทัศนะของคนทุกคน 

จากแนวคิดท่ีจะใชส่ือในการถายทอดขาวสารจากหนวยงานของรัฐมาสูชุมชน
นั้น  มีการใชส่ือวิทยุของรัฐสวนกลางเพื่อประโยชนของชุมชนทองถ่ิน (กาญจนา และคณะ, 2543) 

H.V.Desai (1976)  ผูวิจัยสังเกตปรากฏการณของสถานีวิทยุในรัฐทมิฬนาดู  
ประเทศอินเดียวา  โดยโครงสรางแลว  วิทยุจะมีรัฐสวนกลางเปนเจาของและสัดสวนของรายการก็
จะมีการถายทอดรายการของระดับชาติเปนสวนมาก  อยางไรก็ตามเม่ือติดตามปรากฏการณดังกลาว
ลงในรายละเอียด  ก็ยังพบความแตกตางกันบาง  กลาวคือ ในขณะท่ีรายการขาวและเพลง (News & 
Music)  นั้นมักจะเปนรายการของสวนกลาง  แตสําหรับรายการจําพวกพูดคุยสนทนา (Talks)  
มักจะมีกล่ินอายของชนบทอยู  ผูวิจัยจึงสนใจใครรูวา 

(1) วิทยุของรัฐจะยังมีโอกาสที่จะเลนบทบาทเปนส่ือเพ่ือทองถิ่นไดหรือไม 
(2) หากคําตอบในขอ 1 มีความเปนไปได จะตองมีกลยุทธอยางไรบาง  ผูวิจัย

ใชวิธีการวิจัยดวยการวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบรายการและไดใหคําตอบวา  แมวาวิทยุของรัฐ
ทมิฬนาดูจะเปนส่ือของรัฐสวนกลาง  แตก็มีโอกาสที่จะเลนบทบาทเปนส่ือเพื่อทองถ่ินไดโดยกล
ยุทธ  ท่ีทางวิทยุไดใชอยู คือ การแสวงหา “ชองวาง” และ “โอกาส” จากทุกๆ องคประกอบของส่ือ 
S – M – C –R  และทําอยางคอยเปนคอยไป 
 

 
 

ภาพท่ี  2.2  องคประกอบของส่ือ  SMCR 

    S M C R 
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(ก)  ในแง S – Sender  -  ผูสงสาร 
ในขณะท่ีในรายการรูปแบบขาวและเพลงจะไมมีชองวางใหใช 

กลยุทธนี้ แตทวาในรูปแบบรายการพูดคุยสนทนาจะมีชองวางปรากฏอยู ผูจัดรายการวิทยุ/ผู 
รับผิดชอบรายการจึงไดใชชองวางดังกลาวใหเปน “โอกาส” ดวยการกําหนดหลักการทํางานวา 
“แหลงขาวสาร” นั้นตองมาจากทุกๆ คน   รวมท้ังชาวบานดวย  เพราะฉะน้ันในชวงรายการพูดคุย
สนทนา  นักจัดรายการวิทยุจะนําเอาคําสัมภาษณของชาวบานท่ีเปนชาวนารัฐทมิฬนาดูมา
ออกอากาศ  ซ่ึงเทากับวาเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดใชสิทธิในการเปนผูสงสาร 

(ข)  ในดาน M-Message – เนื้อหาสาระ 
ผูจัดรายการจะกําหนดใหเนื้อหาในรายการพูดคุยสนทนาตองเปน

เนื้อหาใกลตัวท่ีชาวบานสนใจ  เพื่อท่ีชาวบานจะไดมีโอกาสท้ังเปน “ผูรับสาร”  โดยติดตามฟง  
และเปนท้ัง “ผูสงสาร”  คือสามารถจะแสดงความคิดเห็นไดตัวอยางเชน ชาวนาแถบรัฐทมิฬนาดู
ปลูกขาวเปนสวนใหญ  เนื้อหารายการก็ตองเปนเร่ืองขาวหรือพืชเกษตรตัวอ่ืนๆ ท่ีปลูกอยูในทองท่ี 

สําหรับรูปแบวิธีการนําเสนอของรายการ ฝายจัดรายการไดปรับปรุง
รูปแบบเพื่อใหเอ้ือตอการมีสวนรวมของประชาชน เชน เปล่ียนแปลงแบบแผนการพูดของทาง
ราชการท่ีจะรายงานแตดานดี/ผลสําเร็จของโครงการ  ในการสัมภาษณชาวบานน้ัน  ทางฝายวิทยุจะ 
ซักถามท้ังขอดี/ผลสําเร็จ  และท้ังปญหาขอพกพรองและขอลมเหลว  เพื่อใหขาวสารจากขางลางได
ไหลมาสูเวทีสาธารณะ (bottom-up approach) 

(ค)  ในดาน C-Channel -  ชองทางขาวสาร 
ฝายผูจัดไดเลือกชองทางรูปแบบรายการท่ีชาวบานสามารถเขารวมได  

คือ รายการพูดคุยสนทนา  ซ่ึงเปนชองวางและโอกาส  และหากเปนไปไดก็จะขยับขยายของปริมาณ
ของชองทางใหเพิ่มมากข้ึน 

(ง)  ในดาน R – Receiver – ผูรับสาร 
ฝายวิทยุกระจายเสียงไดจัดรูปแบบการส่ือสารระบบสองทาง  (Tow-

way communication)   คือทางสถานีไดจัดใหมีการติดต้ังกลไกในการรับฟงการประเมินผล (food 
back)  จากผูฟง  (แตทวาในรายการงานวิจัยไมไดระบุวาวาทําอยางไร)   

ผูวิจัยไดกลาวสรุปวา  ผลการวิจัยพิสูจนวา  ถึงแมวารูปแบบการเปน
เจาของวิทยุจะเปนของหนวยงานรัฐ  แตทวาโอกาสท่ีประชาชนจะเขามามีสวนรวมในรายการวิทยุ
เพื่อชุมชนก็ไมหมดไปเสียทีเดียว เพียงแตตองมีการแสวงหาการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม  
รายการวิทยุเพื่อชุมชนก็สามารถจะสรางผลกระทบไดอยางมากข้ึนดวย  เชนท่ีผูวิจัยพบในกรณีการ
แนะนําการปลูกขาวพันธุใหม  อยางไรก็ตาม  ผูวิจัยก็ไดกลาววา  ปญหาท่ีแทจริงของรายการวิทยุ

DPU



 

23 

เพื่อชุมชน  ก็คือ วิทยุเพื่อชุมชนมีลักษณะการดําเนินการเชิงพาณิชยสูงเกินไป ทําใหปดโอกาสท่ี
ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในส่ือตัวนี้   

งานวิจัยนี้ใหขอคิดแกผูวิจัยวา  ในกรณีรายการวิทยุเพื่อชุมชนของ
ประเทศไทยก็คงมีโครงสรางการเปนเจาของได  เปาหมายการใช  และการบริหารจัดการควบคุมท่ี
มุงไปในทางรับใชหนวยงานของรัฐสวนกลาง (ผานรายการถายทอดขาว) และมุงจะดําเนินงานดาน
ธุรกิจ (ใชเปดเพลงและโฆษณาสินคา)   ดังนั้น  ในอนาคต  หากมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางการ
เปนเจาของเปาหมายการใชและการบริหารจัดการควบคุมแลว  ซ่ึงก็เทากับเปนการเปดโอกาสให
กวางขวางยิ่ งกวาในกรณีของรัฐทมิฬนาดู   ดังนั้นก็ควรท่ีจะมีการศึกษาวิจัยว า มีสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงใดท่ีไดใช  “โอกาสและท่ีวาง”  ท่ีมีอยูเพ่ือใชรายการวิทยุเพื่อชุมชนสําหรับ
เปนจุดแสดงเปาหมายท่ีสรางผลประโยชนรวมแกสาธารณะชนและรับใชชุมชนอยางเต็มท่ี 

องคประกอบยอยของการส่ือสารท้ัง 4 ลักษณะ คือ S-M-C-R วาควร
มีลักษณะดังตอไปนี้คือ  

1) ระดั บคว ามย าก -ง า ยของ ส่ื อ  ต อ ง เหม าะสมกั บ ระดั บ
ความสามารถในการรับสารของชาวบานและโดยเฉพาะในกรณีท่ีเปนส่ือส่ิงพิมพตองคํานึง
ความสามารถในการอานของชาวบาน 

2) ประเภทของเนื้อหาของส่ือ ตองเปนเร่ืองท่ีเนนหนักลงไปใน
ปญหาเรงดวน หรือปญหาในชีวิตประจําวันของคนในสังคม 

3) กลุมเปาหมาย  ส่ือแตละชนิดควรจัดทําข้ึนสําหรับกลุมเปาหมาย
เฉพาะ 

4) วิธีการนําเสนอ ส่ือควรนําเสนอส่ิงท่ีเปนปญหา หรือสภาพท่ี
กอใหเกิดปญหา แลวเสนอแนะหรือกระตุนใหผูรับสารชวยกันคิดแกไขปญหาดังกลาว 

5) ความเกี่ยวพันของเนื้อหา เนื้อหาของการส่ือสารควรเปนเร่ือง
เกี่ยวของกับประสบการณและชีวิตความเปนอยูของชาวบาน 

6) บทบาทของส่ือ  ส่ือจะตองมีสวนชวยผลักดันให เกิดการ
แลกเปล่ียนความคิด ประสบ การณ และมีการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 

7) ความนาสนใจ ส่ือตองมีลักษณะงายๆแตนาสนใจ และดึงดูด
ความสนใจโดยอาศัยภาพและเสียง เปนตัวดึงดูดความสนใจ 

8) ความเกี่ยวของกับผู รับ  ส่ือควรจะมีสวนท่ีชวยใหผู รับสาร
สามารถประเมินตนเองได ตัวอยางเชน หลังจากท่ีนําเสนอปญหา และสาเหตุของปญหาแลว อาจมี
สวนของเนื้อหาท่ีตั้งคําถามวา ผูรับสารเปนสวนใดของสาเหตุของปญหา เปนตน 
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ดังนั้น การส่ือสารจึงเปนจุดเร่ิมตนของการเสริมสรางใหเกิดประชา
สังคม เนื่อง จากการดําเนินกิจกรรมทางการส่ือสารท่ีคนในชุมชนรวมตัวกัน  เรียนรูรวมกันในการ
วางแผน กําหนดรูปแบบและเนื้อหา รวมท้ังวิธีเสนอรายการรวมกันเปนการเขาถึงส่ือของประชาชน
ท่ีสามารถเสริมสรางความเข็มแข็งใหเกิดข้ึนได 

ผูวิจัยจะใชทฤษฎีการส่ือสารเพ่ือชุมชนมาเปนแนวทางในการศึกษา
ถึงการส่ือสารภายในของจังหวัดระยอง  ท่ีมีลักษณะทางดานวัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  สังคมทองถ่ิน  
เปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน  เพื่อช้ีใหเห็นถึงปจจัยแวดลอมท่ีมีสวนในการกําหนดใหเกิดเนื้อหาใน
รายการวิทยุเพื่อชุมชน  โดยคนในชุมชนไดเขามามีบทบาทในการส่ือสารผานส่ือวิทยุเพื่อแสดงออก
ถึงความเปนตัวของตัวเองของชุมชน  เปนเวทีแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  รวมเรียนรู  และแสดง
ทัศนะรวมกันในปญหาหรือขอขัดแยงและเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  เพื่อสรางความรูสึก
รวมเปนชุมชนเดียวกันและเปนไปตามเปาหมายการส่ือสารเพ่ือชุมชนหรือไม 
 
2.4  ทฤษฎีการส่ือสารแบบมีสวนรวม  (Participatory Communication Theory) 

กระบวนการส่ือสารแบบมีสวนรวม (Participatory Communication) องคการ 
UNESCO ไดใหความหมายไวเม่ือป 1977  ในการประชุมท่ีกรุงเบลเกรด  ประเทศยูโกสลาเวีย 
(Berrigan, 1979 อางถึงใน Jan Servaes, 1996 : 18 และอางถึงในจุมพล  รอดคําดี, 2542) วาการ
ส่ือสารในแนวน้ีไดเนนหลักการท่ีสําคัญ 3 ประการคือ  

1. การเขาถึงส่ือ (Access) หมายถึง การเขาถึงส่ือท่ีใหบริการแกชุมชน  ส่ือยอมเปด
โอกาสใหประชาชนเลือกรายการ หรือเขาไปจัดทําในส่ิงท่ีจะเปนประโยชนแกตัวเองไดตราบเทาท่ี
ไมขัดกับกฎหมาย  นอกจากนี้ยังเปนชองทางท่ีจะทําใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอ
รายการหรือแสดงความตองการการเปล่ียนแปลงรายการ  รวมทั้งการเสนอใหมีการปรับเปล่ียนได
แมแตคณะผูผลิตรายการ หรือผูควบคุมการทํางานของส่ือนั้นก็สามารถเปล่ียนได 

กาญจนา แกวเทพและคณะ (2543:144) ไดกลาวไวหลายอยางเก่ียวกับ “การเขาถึง
ส่ือ”  (Accessibility) ซ่ึงเพิ่มเติมไววา อาจจะแยกแยะออกไดเปนหลายมิติ  ท่ีเปนอุปสรรคตอการ 
เขาถึงส่ือ คือ 

1) การเขาถึงในดานกายภาพ (Physical accessibility)  เชน ชาวบานไมมีโอกาสได
พบปะกับเจาหนาท่ี  เพราะระยะทางหางไกล หรือไมมีโอกาสไดรับเอกสารส่ิงพิมพซ่ึงแจกไปไมถึง 

2) การเขาถึงในดานเศรษฐกิจ (Economic accessibility)  ส่ือตองมีคาใชจาย เชน 
หนังสือพิมพท่ีแมจะเขาไปถึงหมูบาน  แตชาวบานไมมีเงินจะไปซ้ือหามาอานได 
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3) การเขาถึงทางวัฒนธรรม-สังคม (Social-Culture accessibility)  ไดแก  เคร่ืองกีด
ขวางดานวัฒนธรรม-สังคมท่ีปดกั้นโอกาสในการเขาถึง ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดคือ ชอง วางทาง
ภาษา  ชองวางทางวัฒนธรรม 

2. การมีสวนรวม (Participation)  หมายถึง การมีสวนรวมในทุกระดับในระบบการ
ส่ือสารไมวาจะเปนเร่ืองการวางแผนการส่ือสารภายในชุมชน  ตั้งแตเร่ิมคิดไปจนกระท่ังการผลิต  
การจัดการ  การใชส่ือในชุมชนตางๆ ประชาชนในชุมชนจะตองมีสวนรวมหรือมีโอกาสเขารวมได
ทุกข้ันตอน 

3. การจัดการดวยตนเอง (Self-management)  หมายถึง การมีสวนรวมท่ีสําคัญยิ่งกวา
ส่ิงใดก็คือการมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยตนเองตามวิถีทางกระบวนการประชาธิปไตย และการ
ตัดสินใจน้ันประชาชนในชุมชนมีอํานาจตัดสินใจต้ังแตเร่ิมคิด  วางแผน  ไปจนกระท่ังการกําหนด
นโยบายการบริหารและการลงมือผลิตส่ือดวยตนเอง  ยูเนสโกยอมรับการจัดการดวยตนเองจะตอง
กระทําอยางคอยเปนคอยไป  สวนการเขาถึงส่ือ  และการมีสวนรวมในการส่ือสาร  มีความเปนไป
ไดมากและสามารถทําไดงายกวา 

กาญจนา  แกวเทพและคณะ (2543)  ไดกลาววาการติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวมท่ี
สําคัญ ในปจจุบันท่ีทุกคนยอมรับคือแนวคิดเร่ือง การมีสวนรวม และการเขาถึง(Accessibility)  จาก
แนวคิดนี้จึงมีการขนานนามการส่ือสารแบบใหมนี้วา “การสื่อสารแบบมีสวนรวม” (Participatory 
Communication)  การส่ือสารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งท่ีสําคัญของการส่ือสารเพ่ือชุมชน   

1) แนวคิดเร่ือง “การมีสวนรวม” 
เร่ิมตนในสมัยยุคกรีก  ท่ีมีพลเมือง (citizen)  ของรัฐไปมีสวนรวมแบบโดยตรง 

(Direct participation) ในเร่ืองการตัดสินประเด็นสาธารณะไดทุกเร่ือง (Public issues)  ดวยการเปด
อภิปราย ช้ีแจง ใหขอมูล และตัดสินใจออกเสียงลงคะแนน  ในรูปแบบ “ประชาธิปไตย”  เม่ือสังคม 
สมัยใหมมีขนาดใหญข้ึน จึงเกิดรูปแบบของ “ประชาธิปไตยแบบผานตัวแทน”  (Representative  
Democracy)   

ดังนั้นในยุคสมัยปจจุบันจึงเร่ิมเกิดคําถามตอการใช รูปแบบประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนแตเพียงรูปแบบเดียววา เปนรูปแบบท่ีใชงานไดอยางเหมาะสม หรือไมสําหรับการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย  และคําตอบท่ีแนชัดแลวก็คือ ไมเหมาะสมและอาจไมเพียงพออยางแนนอน  
การส่ือสารเปนชองทางท่ีสําคัญชองทางหนึ่งท่ีจะเอ้ืออํานวยใหเกิดประชาธิปไตยแบบทางตรง
ควบคูไปกับประชาธิปไตยผานตัวแทน  และการส่ือสารรูปแบบท่ีจะทําหนาท่ีดังกลาวไดก็ตองเปน
การส่ือสารแบบมีสวนรวมเชนกัน 
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2) เปาหมายของการส่ือสารแบบมีสวนรวม 
เปาหมายของการส่ือสารแบบมีสวนรวมจะมีดังตอไปนี้ 
2.1) เพ่ือกระตุนใหชุมชนมองเห็นคุณคาของตนเอง เชน การนําเอาภูมิปญญา

ของชาวบานมาเผยแพรในวงกวาง 
2.2) เพื่อสรางความม่ันใจใหชาวบานท่ีเขามามีสวนรวม  และเพื่อใหเห็นคุณคา

ความคิดและความเช่ือของเขา  จนเกิดการยอมรับผานการแสดงทัศนะผานส่ือ (Feedback)   
2.3) เพื่อพิสูจนความเช่ือ ของชุมชนท่ีเคยคิดวาตนเองไมสามารถใชเทคโนโลยี

สมัยใหมท่ีซับซอนได  การเขามารวมฝกฝนอบรมการผลิตส่ือจะพิสูจนใหชาวบานเห็นวา พวกเขา
สามารถจะใชเทคโนโลยีสมัยใหมไดหากมีโอกาส 

2.4) เพื่อสรางทักษะในการสรางส่ือใหกับชุมชน  เพื่อเปนชองทางท่ีชุมชนจะ
สงขาวสารออกไปจากจุดยืน  มุมมองและทัศนะของตนเอง 

2.5) เพื่อใหชุมชนไดแสดงความรูสึก ปญหา วิธีการวิเคราะหปญหา  รวมท้ัง
วิธีการแกปญหาจากทัศนะของชุมชน 

2.6) ผลจากการส่ือสารของชุมชนท่ีอาจจะเกิดจากการริเร่ิมของบางสวนเส่ียว
ของชุมชน หรือจากชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จะชวยยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบใหกับท้ัง
ชุมชนหรือชุมชนอ่ืนๆ เพื่อรวมกันแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  ท้ังนี้เราตองยอมรับวา ผลจากการใช
กระบวนทัศนการพัฒนาแบบบนลงลางนั้น  ไมเพียงแตจะไมไดผลตามท่ีคาดหวังเอาไวเทานั้น  
หากทวายังท้ิงรองรอยแหงความสูญเสียในเชิงภูมิปญหาและวัฒนธรรมเอาไวดวย  กลาวคือ 
ชาวบานจะเกิดวัฒนธรรมแหงการพ่ึงพา  การรอคอยความชวยเหลือจากภายนอก  และไมเช่ือม่ันวา
ตนเองจะแกไขปญหาตางๆ ไดดวยความสามารถของตนเอง 

2.7) การส่ือสารชุมชนจะเนนเร่ืองราว ท่ีมีสารประโยชนตอชีวิตของชุมชนเอง  
ดังนั้นส่ือจึงชวยเพิ่มสัดสวนของการสรางส่ือท่ีมีสาระใหแกชุมชนใหมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน  เพื่อ
ถวงดุลกับการส่ือสารท่ีมุงเนนแตความบันเทิงและการหลีกหนีปญหา (Escapist)  ท่ีส่ือจากภายนอก
อัดฉีดเขาไปในชุมชน 

3) การมีสวนรวมในองคประกอบของการส่ือสาร 
การมีสวนรวมในการส่ือสารก็อาจจะมีปญหาเชนเดียวกัน คือมีระดับตางๆ  ท่ี

แตกตางกันไปของการเขามามีสวนรวมของการส่ือสารปจจัยท่ีจะเขามามีสวนกําหนดระดับความ
มากนอยของการมีสวนรวมนั้น  จะเกี่ยวของกับองคประกอบของการส่ือสารดังนี้ 
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3.1) เปาหมายของการส่ือสาร ไดกําหนดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับใด 
เชน ในระดับเขามารวมแสดง  ระดับเปนผูรับสารท่ีคอยปอนปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback)  ระดับ
วางนโยบาย ฯลฯ 

3.2) ลักษณะสองทางและ Interactivity ของการส่ือสาร  ยิ่งการส่ือสารท่ี
เอ้ืออํานวยใหมีลักษณะตอบโตกันอยูตลอดเวลามากข้ึนเทาใด  โอกาสท่ีชุมชนจะเขามามีสวนรวมก็
ยิ่งจะมีมากข้ึนเทานั้น 

3.3) ใครคือผูสงสาร  ในชุมชนเองโอกาสท่ีคนสวนใหญจะไดเขามาเปนผูสง
สารมีมากนอยและทั่วถึงหรือไม  หรือเม่ือเปรียบเทียบระหวางนักส่ือมวลชนอาชีพ  เจาหนาท่ีรัฐ  
และชาวบาน  สัดสวนท่ีจะไดเปนผูสงสารเปนอยางไรบาง 

3.4) ประเภทของเนื้อหาสาร  เปนเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับสภาพความเปนจริงของ
ชุมชนหรือเปลา  ตัวอยางเชน  ปจจุบันนี้ รายการประเภทวิเคราะหขาวและสถานการณปจจุบัน 
เนื้อหาท้ังหมดยังคงเปน “วาระแหงชาติ”  เปนสวนใหญ ประเด็นทองถ่ินจะเขาไปในส่ือมวลชนยัง
มีอยูนอย  

3.5) ประเภทของชองทาง/ส่ือ  โดยหลักการท่ัวไปแลว  ส่ือขนาดเล็ก เชนส่ือ
เฉพาะกิจจะเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมไดมากกวาส่ือมวลชน  ดังนั้นการเขามีสวนรวมของส่ือ
ประเภทตางๆ และการคนคิดสรางสรรคกิจกรมและชองทางแบบใหมท่ีจะอํานวยความสะดวกใน
การเขามีสวนรวมของประชาชน 

3.6) ผูรับสารและการมีปฏิกิริยาปอนกลับ (Feedback)  สําหรับการส่ือสาร
แบบมีสวนรวมนั้น  จะเห็นไดวากระบวนทัศนใหมนี้จะเช่ือวาผูรับสารนั้นมิใชผูท่ีวางเปลาและไมรู
อะไรเลยเกี่ยวกับเนื้อหาสารท่ีจะส่ือไป  วิธีการรับสารของประชาชนก็มิไดเปนอยาง Passive  หาก
ทวาเปนไปอยาง Active  และประชาชนผูรับสารมักจะมีปฏิกิริยาปอนกลับ (Feedback)   การจัด
ชองทางสําหรับปฏิกิริยาปอนกลับก็เปนปจจัยท่ีจําเปนอยางขาดไมไดของการส่ือสารแบบมีสวน
รวม 

4) ระดับการมีสวนรวม 
การมีสวนรวมของชุมชนไดจัดแบงระดับไว 3 ระดับ  โดยเรียงลําดับจากระดับท่ี

นอยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุดดังนี้ 
4.1) การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร/ผูใชสาร (Audience/Receiver/Users) 

เปนข้ันตอนของการมีสวนรวมในระดับลางท่ีสุด กระบวนการส่ือสาร
ตั้งแตตนยังอยูในการกําหนดของผูสงสาร  และผูรับสารก็ยังคงมีฐานะเปนเพียงผูรับสารแตเพียง
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อยางเดยีว ส่ิงท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปสําหรับฐานะของผูรับสารในการส่ือสารชุมชนแบบมีสวน
รวม ก็คือ 

- ตองมีการขยายแนวคิดของผูรับสาร ใหตระหนกัถึงสิทธิท่ีจะรูของตน 
(Right to know/Right to be inform)   

- จะตองสรางหลักประกันในการมีสวนรวมของผูรับสาร ท้ังในชวงขา
เขา (Input)  และชวงขาออก (Output) 

- ปจจัยสําคัญของการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร คือ ชองทางขาวสาร 
(Channel)  

4.2) การมี ส วนร ว ม ในฐ านะ ผู ส ง / ผู ผ ลิ ต / ผู ร ว มผ ลิ ต / ผู ร ว มแสดง 
(Sender/Producer/Co-producer/Performance) 

เปนข้ันตอนของการมีสวนรวมในระดับสูงข้ึนมาและจําเปนตองสราง
เง่ือนไขใหมๆ เพิ่มเติมหรือตองมีการปฏิรูปเปล่ียนแปลงโครงสรางเกาๆ ท่ีมีอยู  การเขามามีสวนใน
ฐานะผูผลิตหรือผูรวมผลิตนั้น  ยังแบงออกเปนหลายข้ันตอนคือ 

- ข้ันกอนการผลิต (Pro-production Stage)  อันไดแกข้ันตอนการ
เตรียมการกอนการผลิตส่ือ  กิจกรรมในข้ันตอนนี้จะประกอบดวย การเลือกประเดน็หัวขอ  การ
เลือกแงมุมท่ีจะนําเสนอ  การรวบรวมขอเท็จจริงท่ีจะนาํมาใชเปนวัตถุดิบ  การเขียนบทแบบตางๆ 
การคัดเลือกฉากและตวัแสดง ฯลฯ 

- ข้ันการผลิต (Production Stage)  ไดแกข้ันตอนของการลงมือผลิต เชน 
การเขาหองจัดรายการในการกรณีของวิทยุ  ฯลฯ 

- ข้ันหลังการผลิต (Post-production  Stage)  ไดแกข้ึนตอนหลังการถาย
ทําเสร็จแลว  ก็ตองมีการตัดตอ  การอัดเสียงประกอบ  การเพิ่มเติมดานเทคนิคตางๆ 

- การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย  (Policy 
Maker/Planner) 

4.3) การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผน และกําหนดนโยบายการใชส่ือของ 
ชุมชนนั้น  หมายถึง การวางแผนและนโยบายดําเนินการใชส่ือท่ีรวมเอาชุมชน เขามาอยูใน
โครงสรางการสื่อสารของชุมชน กลาวในระดับกวางอาจจะหมายความถึงการวางแผนและกําหนด
นโยบายของการส่ือสารทุกประเภทท่ีมีอยูในชุมชน  ไมวาจะเปนส่ือประเภทใด เชน ส่ือมวลชน 
(วิทยุ  หนังสือ พิมพหมูบาน)  ส่ือเฉพาะกิจ (วีดีโอ  หอกระจายขาว  เสียงตามสาย)  ส่ือประเพณี  
รวมท้ังส่ือบุคคล  การวางแผนนั้นจะเปนการสรางความเช่ือมโยงระหวางส่ือแตละประเภท เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการใช 
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สวนในระดับท่ีแคบลงมา อาจจะหมายถึงการมีสวนรวมในการกําหนดแผนและ
นโยบายของสื่อบางประเภทท่ีจะเขามาในชุมชน เชน  การทําวิทยุชุมชนที่ในโครงสรางของการ
ดําเนินงานจะมีตัวแทนของชาวบานเขาไปอยูในทุกข้ันตอน  สวนส่ือนั้นก็ตองตอบสนองตอความ
ตองการของชุมชน 

สรุปการมีสวนรวมในรายการวิทยุ เพื่อชุมชนมีแนวคิดหลักท่ีสําคัญคือ 
ประชาชนเปนศูนยกลางของความคิดและเร่ิมตน  ดังนั้น มิใชความคิดหรือการเร่ิมตนมาจาก
หนวยงานของรัฐ  อยางไรก็ดี  การเร่ิมตนจากหนวยงานของรัฐก็จะเปนผูริเร่ิมภายใตกรอบการเปน
พี่เล้ียง หรือครูฝกซอมใหกับประชาชน หรือใหความชวยเหลือในระยะเร่ิมตน  และมีระยะเวลาท่ี
แนนอนสําหรับการถอนตัวออก  และเพื่อใหประชาชนไดเขามาดําเนินการเองตามหลักการ “เพื่อ
ประชาชน โดยประชาชน ของประชาชน”  ไดอยางเต็มรูปแบบ  นอกจากน้ี รายการวิทยุเพื่อชุมชน
ยังเปนการดําเนินการและการสงกระจายเสียงของวิทยุทองถ่ิน (Local Station)  ในรูปแบบหนึ่งที่มี
จุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชนในชุมชนรอบๆ พื้นท่ีนั้น 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการ
ส่ือสารแบบมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา : รายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานี
วิทยุ กระจายเสียงแหงประเทศไทย  จังหวัดระยอง”  ผูวิจัยไดใชเกณฑ ของอาจารยกาญจนา  แกว
เทพและคณะ (2543) โดยการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนตามหลักแนวคิดของการผลิตส่ือ 
คนหา ความตองการรวมกันเพื่อกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ รวมท้ังวิธีการดําเนินรายการ
วิทยุเพื่อชุมชน  เพื่อใหครอบคลุมตามหลักการส่ือสารแบบมีสวนรวม โดยการเลือกรูปแบบและ
เนื้อหารายการท่ีเปนประโยชนตอตนเอง และรวมแสดงความคิดเห็นตอรายการ หรือแสดงความ
ตองการการเปล่ียนแปลงรายการได  รวมท้ังนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน  ในทุกชวงของระดับของการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชนใน 
3 ระดับ คือ 

1.  ข้ันกอนการผลิต (Pre-production Stage) 
2.  ข้ันการผลิต (Production Stage) 
3.  ข้ันหลังการผลิต (Post-production Stage) 

 
2.5  รูปแบบ และเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชมุชน (Formants and Contents of the radio program) 

การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงทองถ่ิน  เปนการจัดรายการ
วิทยุเพื่อชุมชนท่ีมุงเสนอส่ิงท่ีเปนความรู  ขอมูลขาวสารแกประชาชนในทองถ่ิน  เพื่อดึงดูดความ
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สนใจของผูฟงในทองถ่ินดวยรูปแบบการนําเสนอ และเนื้อหาที่นําเสนอแตกตางไปตามความ
เหมาะสมในแตละทองถ่ิน 

นภาภรณ  อัจฉริยะกุล (2531:401-431)  กลาววา “การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง มี
ดวยกันสองความหมายคือ ความหมายอยางแคบก็คือ การจัดตารางรายการของสถานีวิทยุกระจาย 
เสียงใหออกอากาศในชวงเวลาใด ระยะเวลานานเทาใด  สวนความหมายอยางกวาง  การจัดรายการ
วิทยุ  หมายถึง การวางแผนเตรียมการของบุคคลท่ีเกี่ยวของพิจารณาวาจะกําหนดใหเปนรายการท่ีมี
รูปแบบและเนือ้หาอยางไร  คือเปนข้ันตอนของการผลิตรายการ 

การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงท่ัวไปนั้น จะยึดหลักการทําหนาท่ีเหมือนกับส่ือมวลชน
ประเภทอ่ืน  คือ ส่ือมวลชนจะตองใหขาวสาร  ความรู  ความบันเทิง และบริการสาธารณะแก
ประชาชน  เม่ือคํานึงถึงสิทธิ  ความเสมอภาค  และอิสรภาพของประชาชนการจัดรายการทาง
วิทยุกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียง จึงจําเปนตองจัดการบริการขาวสารในฐานะท่ีเปน
ส่ือมวลชน  ตามสิทธิท่ีประชาชนควรจะไดอยางเสมอภาค  โดยประชาชนมีอิสรภาพอยางเต็มท่ีใน
การเปนผูรับ  โดยลักษณะดังกลาว  ทําใหการแบงประเภทรายการทางวิทยุกระจายเสียงจึงแบงได
เปนประเภทใหญๆ ได 4 ประเภท คือ 

1.  ประเภทขาว 
2.  ประเภทความรู 
3.  ประเภทความบันเทิง 
4.  ประเภทบริการสาธารณะ 

การแบงประเภทรายการวิทยุกระจายเสียงนั้น  มิไดมีกฎเกณฑตายตัว  เชน แบงตาม
ลักษณะของกลุมผูฟง  ก็อาจแบงประเภทของรายการออกไดเปนกลุมเด็ก  กลุมวัยรุน  กลุมสตรี  
กลุมผูสูงอายุ  กลุมเกษตรกร เปนตน  บางสถานีแบงประเภทตามการประกอบอาชีพหรือตามเน้ือหา
เปนหลัก  เชน ประเภทรายการเพื่อเกษตรกร  หรือรายการทางการเกษตร  รายการเพ่ือสุขภาพ
อนามัย  สาธารณสุข  รายการทางศาสนา  รายการเพื่อแมบาน  การแบงประเภทรายกาตามลักษณะ
ของกลุมผูฟงหรือแบงตามอาชีพนี้  อาจทําใหไมครอบคลุมไดท่ัวถึงผูฟงทุกกลุม  เพราะในโลกนี้มี
กลุมอาชีพเกิดข้ึนมากมาย  วันหนึ่งๆ จะเสนอรายการครอบคลุมผูฟงไดทุกกลุมนัน้คงเปนไปไมได  
ดังนั้นจึงคัดเอาเฉพาะผูฟงเปาหมายท่ีเปนสวนใหญ (majority)  เทานั้น  จึงเกิดมีปญหาวารัฐละเลย
กลุมผูฟงท่ีเปนชนกลุมนอย  ซ่ึงก็ควรจะมีสิทธิเสมอภาคทัดเทียมกนั  การจัดประเภทตามกลุมผูฟง
จึงสรางความลําบากใหแกผูจัดรายการเสมอ  วิธีท่ีเปนกลางท่ีสุดในการแบงประเภทของรายการ
วิทยกุระจายเสียงถือเปนส่ือมวลชนประเภทหน่ึง  จึงนาจะแบงประเภทของรายการตามหนาท่ีท่ีดี
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ของส่ือมวลชน ตามประเภทท่ีกลาวขางตน  แตการจะจัดอัตราสวนของรายการในแตละประเภท  
จะข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและความตองการของชุมชนนั้นๆ  

รูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการกระจายเสียงยังแบงไดดังตอไปนีคื้อ 
1. รูปแบบรายการพูดคุยกับผูฟง (Straight Talk Programme) 

เปนการพูดคุยกับผูฟงโดยตรง คือ รายการท่ีมีผูพูดเพียงคนเดียวพดูใหผูฟงฟง
โดยตรงไมใชเปนการพูดคุยกับคนอ่ืนใหผูฟงฟง 

2. รูปแบบรายการสนทนา (Conversational Programme)  
เปนรายการทํานองพูดคุยแตการพูดคุยไมไดพูดคุยโดยตรงกับผูฟง หากแต

เปนการสนทนากันระหวางผูรวมรายการ ตั้งแต 2 คนข้ึนไป  ผูดําเนินรายการอาจรวมสนทนาออก
ความคิดเห็นหรือใหขอมูลดวยได  นอกจากนั้นยังทําหนาท่ีเช่ือมโยงการสนทนาและอธิบายเพ่ิมเติม
ใหผูฟงเขาใจดีข้ึน  ตลอดจนสรุปเนื้อหาสําคัญท่ีไดสนทนากันแตละเร่ืองดวย 

3. รูปแบบรายการสัมภาษณ (Interview Programme) 
เปนการพูดคุยกันระหวางบุคคล 2 ฝาย ฝายหนึ่งเปนผูตั้งคําถาม  ซักถาม

เร่ืองราว   ปญหาขัดของใจใหผูฟงฟง  อีกฝายเปนผูตอบ  เ ร่ืองท่ีควรสัมภาษณในรายการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการพัฒนา ไดแก  เร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน สุขภาพอนามัย  
การเกษตร  การสงเสริมอาชีพ  หรือเปนการสัมภาษณบุคคลตัวอยางของทองถ่ินนั้นๆ รายการ
สัมภาษณแตกตางจากรายการสนทนาตรงท่ีผูสัมภาษณเปนผูตั้งคําถามไดอยางเดียว แตไมมีหนาท่ี
ตอบคําถามนั้นเสียเอง ไมเหมือนกับผูดําเนินการสนทนาซ่ึงอาจรวมสนทนาดวยในบางโอกาสส่ิงท่ี
ผูสัมภาษณจะทําไดนอกจากนั้นคือ สรุปใหเขาใจชัดเจนยิ่งข้ึน หรือเพ่ิมเติมใหเขาใจไดดีข้ึนเทานั้น 

4. รูปแบบรายการอภิปราย (Discussion Programme) 
เปนการพูดคุยออกความคิดเห็นกันในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง  แตผูมารวม

อภิปรายนั้นตางความคิดเห็นตางทัศนะกัน  จึงมารวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การแสดงความ
คิดเห็นจะเปนไปทีละคน  อยางมีระเบียบโดยมีผูดําเนินการอภิปรายเปนผูควบคุมใหรายการเปนไป
ตามแนว  ผูดําเนินการจะไมรวมอภิปรายดวยเปนเพียงสรุปความคิดเห็นของผูรวมอภิปรายเทานั้น 

5. รูปแบบรายการสารคดี(Documentary หรือ Feature Programme) 
เปนรายการท่ีใหเนื้อหาสาระในหวัขอใดหวัขอหนึ่งแตมีรายละเอียดหลาย

แงมุม  มีวิธีการนําเสนอไดหลายลักษณะ  โดยมุงท่ีจะเสนอประเด็นสาระเนื้อหาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่
เพียงเร่ืองเดียว  โดยท่ัวไปแลวรายการสารคดีมี 2 ประเภท คือ รายการสารคดีแบบ Documentary 
หมายถึงรายการท่ีเปนจริงท้ังหมด  มีหลักฐานเปนเอกสารสนับสนุน  คนควาอางอิงได  อีกประเภท
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หนึ่งเปนรายการสารคดี Feature หมายถึง รายการท่ีมุงเสนอเนื้อหาบนพ้ืนฐานของความเปนจริง  
แตไมท้ังหมดไมจําเปนตองมีเอกสารมายนืยัน 

6. รูปแบบรายการนิตยสารทางอากาศ  (Magazine Programme)  
เปนรายการท่ีประกอบดวยเรื่องยอยๆ ตางๆ กัน  แตละเรื่องมีรูปแบบแตกตาง

กันรวมอยูในรายการเดยีวกัน มีวัตถุประสงคเพื่อใหท้ังบันเทิงและความรู  แตจะเนนหนกัเร่ือง
บันเทิงมากกวาเอกภาพของรายการอยูท่ีการเช่ือมโยงเร่ืองตางๆ ใหสอดคลองกลมกลืนกัน  ท้ังๆ ท่ี
เปนคนละเร่ืองกัน  โดยใชคําพูดเช่ือมโยง  หรือเพลงเช่ือมโยงตามความเหมาะสม  ทําใหรายการมี
หลายรูปแบบรวมกันอยูในรายการเดยีวกัน 

7. รูปแบบรายการขาว (News Programme) 
เปนรายการท่ีจัดทําข้ึนเพื่อรายงานเหตุการณสําคัญๆ ท่ีเกิดขึ้น  โดยมีผูอาน

ขาวโดยไมมีเสียงประกอบ  รายการขาวแยกยอยไดหลายประเภท เชน ขางตางประเทศ  ขาวใน
ประเทศ ขาวทองถ่ิน  ขาวการเมือง  ขาวกฬีา  ขาวเศรษฐกิจ เปนตน 

8. รูปแบบรายการบรรยายเหตุการณ (Commentary) 
เปนการรายงานเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึนจริง  หรือกําลังดําเนินอยูในสถานท่ี

จริง  โดยผูบรรยายถายทอดเหตุการณหรือเลาเหตุการณนัน้ใหฟง 
9. รูปแบบรายการตอบปญหา (Quiz Programme) 

เชิญผูตอบมารวมรายการโดยตอบปญหาในหองสงในลักษณะแขงขันกัน  
หรือเปดโอกาสใหผูฟงไดมีโอกาสรวมรายการโดยถามปญหาแลวเปดโอกาสใหผูฟงตอบปญหา
กลับมาทางโทรศัพท  ทําใหรูผลสะทอนกลับไดทันที 

10. รูปแบบรายการเพลง (Music Programme) 
เปนรายการท่ีมีความสําคัญและไดรับความสนใจมาก  แตการจัดรายการเพลง

ควรยึดความมีเอกภาพ คือ เลือกจัดเฉพาะเพลงประเภทใดประเภทหน่ึง  และยึดความหลากหลาย 
คือ ความหลากหลายในแตละเพลงซ่ึงมีอยูเชน มีเสียงรองทั้งหญิง และชาย มีท้ังทํานองชาและเร็ว 

11. รูปแบบรายการละครวิทยุ Radio Drama หรือ Radio Play) 
มีวัตถุประสงคเพื่อความบันเทิงเปนสําคัญ  แตบางคร้ังอาจสอดแทรกเนื้อหาท่ี

เปนความรูไวดวย  ละครเปนการแสดงบทบาทท่ีสมมติข้ึน  โดยใชศิลปะหลายอยางผสมกัน  เชน 
ศิลปะการใชเสียงการใชภาษา  ท้ังนี้เพื่อใหผูฟงเกิดความเขาใจและเกดิอารมณ  ความรูสึกคลอยตาม 

12. รูปแบบรายการปกิณกะ (Variety) 
เปนรายการท่ีประสมรายการหลายรูปแบบรวมอยูในรายการเดียวกัน แตไมใช

การประสมแบบนิตยสารทางอากาศ  เพราะไมมีการเช่ือมโยงตอเนื่อง  แตเปนเพยีงการเสนอเนื้อหา  
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และรูปแบบหลายๆ รูปแบบมาผสมปนเปกัน  มีแตความหลากหลาย  ไมมีความเปนเอกภาพ  เนน
ความบันเทิง 

ดร.ปรมะ  สตะเวทิน (2541 : 55-56)  กลาวถึง องคประกอบในกระบวนการ
ส่ือสารมวลชนก็คือ สาร สารก็คือเนื้อหาที่ปรากฏในส่ือมวลชนหรือเรียกวา  เนื้อหาของส่ือมวลชน  
เนื้อหาท่ีสําคัญๆ ของส่ือมวลชน ไดแก 

1. เนื้อหาขาว ไดแก ขอมูลขาวสารความเปนจริงเกี่ยวของกบัเร่ืองตางๆ มากมาย
หลายชนิด ซ่ึงมคีวามหลากหลาย (Variety)  เพื่อตอบสนองความตองการดานขาวของผูฟงใหกวาง
ท่ีสุด เพราะผูฟงมีความแตกตางกันในดานประชากร เชน อายุ อาชีพ รายได การศกึษา ศาสนา เช้ือ
ชาติ เพศ  และมีความสนใจไมเหมือนกัน  ขาวในส่ือมวลชนจึงถูกจําแนกออกเปนชนิดตางๆ ไดแก 
ขาวในประเทศ  และขาวตางประเทศ  ขาวทองถ่ิน  และแยกประเด็นออกตามเนือ้หาไดแก ขาว
การเมือง ขาวเศรษฐกิจ  ขาวสังคม  ขาวสตรี  ขาวบันเทิง  ขาวการศึกษา  ขาวเกษตร  ขาว
สาธารณสุข ขาวกฬีา  ขาวบริการสาธารณะ  ขาวภัยธรรมชาติ  ขาวอาชญากรรม 

2. เนื้อหาท่ีใหความรูและความคิดเห็น  แบงออกไดเปนประเภทตางๆ ดังนี ้
2.1 เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับความสนใจของมนุษย (Human Interest)  เปนเร่ืองราว

เกี่ยวกับอารมณของผูฟง  กระตุนใหเกดิความรูสึกยินดี เห็นอกเห็นใจ  ชอบ ไมชอบ  เปนเร่ืองความ
ทุกขยาก  ความสุข  สถิติใหม  ควันหลงของเหตุการณ เชน กีฬา อุบัตเิหตุ กิจกรรม 

2.2 เนื้อหาเกี่ยวกบับุคลิกของบุคล (Personality Sketches) หรือเกี่ยวกับ
เร่ืองราวของบุคคล (Profiles) 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับบุคลิกของบุคล  คือเสนอนําเนื้อหาในลักษณะบุคลนั้น
พูดวาอยางไร  เคล่ือนไหวอยางไร   คิดอยางไร   บุคลผูนั้นเกีย่วของกบัคนอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนอยางไร 

สวนเนื้อหาเกีย่วกับเร่ืองราวของบุคล  คือลักษณะของประวัตคิวามเปนมา
ของบุคลท่ีนาสนใจ  คาดหวังของบุคคลนั้น  ปญหาของเขา  ขอบกพรอง  และความทุกขยาก  และ
เหตุผลวาทําไมในตอนทายท่ีสุดเขาจึงผานพนอุปสรรคไปได 

2.3 เนื้อหาเกี่ยวกบัประสบการณสวนตัว (Personal Experiences)  ของบุคคล
ท่ีเกี่ยวของกับการกระทํา  และอารมณ 

2.4 เนื้อหาท่ีใหขาวสาร (Informatives)  และเนื้อหาท่ีบอกวิธีทํา (How-to-Do-
it) เนื้อหาที่ใหขาวสารเพื่อบอกเลาถึงการกระทําหรือกระบวนการใดซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจทั่วไป
ของผูฟง  สวนเนื้อหาท่ีบอกวิธีทํา  หรือวิธีปฏิบัติ  เปนเร่ืองราวท่ีใหความรูโดยตรงแกผูฟง  เปนการ
เสนอแนะหรือสอนใหผูฟงทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเสนอได เชน วิธีทําเครื่องจักสาน วิธีปลูกตนไม  
วิธีการเล้ียงปลา 
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3. เนื้อหาเพื่อใหความบันเทิง จุดประสงคหลักของเนื้อหาที่ใหความบันเทิงก็เพื่อ
ดึงดูดความสนใจและความรูสึกรวมของประชาชน ดังนั้นเนื้อหาดานความบันเทิงจึงมุงใหความสุข
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ความพอใจ  ชวยใหผูฟงหนี้จากความเบ่ือหนาย  ความกดดันใน
ชีวิตประจําวัน  ชวยใหมีโอกาสไดพักผอน  คลายเครียด  และลืมปญหาที่กําลังเผชิญ 

4. เนื้อหาโฆษณา  เนื้อหาโฆษณาเปนเนื้อหาเพ่ือชักจูงใจ  โนมนาวใจ  หรือมี
อิทธิพลตอผูรับสาร  แบงออกเปน 3 รูปแบบดวยกัน คือ 

4.1 การเปนผูอุปถัมภรายการ (Sponsorships)  คือ ผูโฆษณาเปนผูรับผิดชอบ
ดานการเงินท้ังหมดในการผลิตรายการและคาเชาเวลาของสถานี 

4.2 การรวมสนับสนุนรายการ (Participations)  คือ เปนการโฆษณาที่ผู
โฆษณาซ้ือเวลา เพื่อโฆษณาสินคาในรายการตางๆ 

4.3 การโฆษณาค่ันรายการ (Spot Announcements) เปนการโฆษณาค่ัน
ระหวางรายการเพื่อนําเสนอรายการในชวงตอไป 

จากแนวคิดการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง  ดังกลาวขางตนนั้น   เปนลักษณะ
การจัดแบงประเภทรายการท่ียึดถือปฏิบัติกันมา แตลักษณะรูปแบบและเน้ือหาในรายการวิทยุ
ชุมชนท่ีเปนสากลยังไมมีรูปแบบรายการที่ชัดเจน  ผูวิจัยจะใชกรอกแนวคิดเร่ืองรูปแบบและเนื้อหา
รายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพิจารณาลักษณะของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  วาเปนไปตามหลักการวิทยุชุมชนหรือไม 
 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การส่ือสารแบบมีสวนรวมของชุมชน : ในรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง   ผูวิจัยไดคนหางานวิจัยท่ีเกี่ยวของซ่ึง
สามารถนํามาเปนแนวทางในการเปรียบเทียบและอางอิงไดดังนี้ 

สุรินทร  แปลงประสพโชค (2535)  ศึกษาการทดลองจัดวิทยุกระจายเสียงชุมชนสําหรับ
ชุมชนชนบทในเขตชานเมืองจังหวัดจันทบุรี  โดยวิธีการวิจัยใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง  โดย
ทดลองจัดรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชนสําหรับผูฟงในพ้ืนท่ีซ่ึงอยูในรัศมี 6-10 กิโลเมตร  
โดยรอบสถานีทดลองคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี  รายการดังกลาว
บริหารและดําเนินการโดยคณะกรรมการซ่ึงเปนผูนําชุมชนในพ้ืนท่ีทดลอง  ออกอากาศทุกวันๆ ละ 
1 ช่ัวโมง  เปนเวลา 2 เดือน 

ผลการวิจัยท่ีไดจากการทดลอง  การสังเกต  และการทดสอบกลุมตัวอยางกอนและหลัง
การทดลอง  โดยกลุมตัวอยางมีจํานวน 196 ราย  สุมจากหมูบานส่ีทิศทางรอบสถานี  ปรากฎวา
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คณะกรรมการท่ีแตงต้ังข้ึนสามารถปฏิบัติหนาท่ีบริหารวิทยุกระจายเสียงชุมชนและเปนส่ือกลาง
สะทอนปญหาและความตองการของชุมชนใหกับรายการเปนอยางดี  และหลังการทดลองผูฟงมี
ความนิยมและพึงพอใจรายการมากกวาเดิม 

วีรพงษ  พลนิกรกิจ (2542)  ศึกษาเร่ือง “ปจจัยเชิงโครงสรางของสถานีวิทยุทองถ่ินใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุ”  พบวา  ปจจัยโครงสรางการ
เปนเจาของ  ระบบการควบคุม  และระบบตลาด  เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหา
รายการวิทยุทองถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยสถานีท่ีรัฐเปนเจาของจะมีรูปแบบรายการ
สวนใหญเปนรายการพูดคุย  และรายการขาว  สวนเน้ือหาเปนขอมูลขาวสารและความเปนจริง  
ในขณะท่ีสถานีท่ีมีโครงสรางเปนระบบทวิภาค  คือ รัฐหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ  แตให
บุคคลภายนอกบริหาร จะมีรูปแบบและเนื้อหารายการเปนโฆษณาสินคาและบริการ  เพราะจะมี
แหลงรายไดจากการโฆษณาสินคาและบริการท่ีมุงแสวงผลประโยชนทางธุรกิจ  และยังพบวา  ไม
วาสถานีวิทยุทองถ่ินจะมีโครงสรางในลักษณะใดก็ตาม  รูปแบบและเนื้อหารายการก็มีการกระจุก
ตัว  ขาดความสมดุล  และไมมีความเปนทองถ่ิน 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยเชิงโครงสรางการเปนเจาของ  ระบบการควบคุม  
ระบบตลาด  และปจจัยดานอ่ืนๆ มีผลในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุทองถ่ิน
ท้ังส้ิน   ดังนั้นจึงเปนแนวทางในการศึกษาตอวาจังหวัดท่ีตั้งอยูในภูมิภาคที่แตกตางกันออกไปจะมี
เหตุปจจัยใดบางท่ีมีสวนในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหาบาง 

ประภาภร  ดลกิจ (2544)  ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหการจัดการรายการวิทยุเพ่ือชุมชน
“สรางสรรคจันทบุรี” พบวารายการสรางสรรคจันทบุรีเปนรายการที่อยูภายใตโครงสรางของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี  โดยมีโครงสรางจําแนกเปน 3 ระยะ คือ 

1. ระยะทดลอง   ดําเนินงานโดย   คณะกรรมการบริหารที่ เปนตัวแทนชาวบาน  
คณะกรรมการท่ีปรึกษา  และชางเทคนิคของสถานี 

2. ระยะดําเนินงานจริงชวงแรก  ดําเนินงานโดย คณะกรรมการบริหารที่เปนตัวแทน
ภาครัฐ  คณะกรรมการท่ีปรึกษา  และฝายรายการของสถานี 

3. ระยะดําเนินงานจริงชวงสุดทาย  ดําเนินงานโดย ตัวแทนภาครัฐ 2 คน  และชาง
เทคนิคของสถานี 

ผลการวิจัยพบวา หลังจากดําเนินรายการไปได 5 ป  รายการไดยุติลงดวยเหตุปจจัยจาก
นโยบายสถานีท่ีไมสนับสนุนการดําเนินงานโดยการลดเวลาลงเร่ือยๆ และเจาหนาท่ีสถานีไมเปนพี่
เล้ียงในการดําเนินรายการ  ปจจัยดานงบประมาณท่ีสถานีไมมีให  ปจจัยดานบุคคลท่ีเขามาเปนคณะ
กรรมการบริหารไมมีความรูดานวิทยุ  และไมเขารวมในการประชุม  รวมทั้งไมหาตัวแทนเขามามี
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สวนรวมในคณะกรรมการอยางตอเนื่อง  จึงเปนแนวทางใหกับรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสี
คราม” ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  วามีปจจัยใดบางท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารงานในรายการวิทยุเพื่อชุมชน 

ทิวาพร  แสนเมืองชิน (2543)  พบวาการศึกษาแนวคิดและโครงสรางการดําเนินงาน
โครงการวิทยุชุมชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา  การเขาถึงสือ 
(accessibility)  วิทยุชุมชนของประชาชนการมีสวนรวม (participation) ของประชาชน  และการ
บริหารจัดการดวยตนเอง (Self-management)  ของประชาชนในการดําเนินงานรายการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ  ดวยวิธีการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกผูบริหารกรมประชาสัมพันธ  และผูมีสวนรวมในรายการวิทยุชุมชนของคนโคราช  
อาทิ  กรรมการบริหารฯ  คณะอนุกรรมการฯ  ฯลฯ  รวมท้ังการวิเคราะหเอกสาร  และการสังเกต
แบบมีสวนรวม  ผลการศึกษาพบวารายการวิทยุชุมชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมาเกิดข้ึนจากการรับนโยบายของกรมประชาสัมพันธท่ีวางแนวทางการดําเนินงาน  
และการดําเนินงานยึดตามกรอบนโยบายของโครงการ ซ่ึงผูบริหารระดับสูงของกรมประชาสัมพันธ
ไดช้ีแจงทําความเขาใจกับขาราชการและเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีสํานักประชาสัมพันธเขตตางๆ วาการ
ทํางานตอจากนี้ไปตองมีการปรับบทบาทส่ือวิทยุกระจายเสียงทองถ่ินใหเปนส่ือสาธารณะ  โดยการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขา 

รอยตํารวจเอกหญิงณีลวรรณ  วรานิชสกุล (2536)  ไดศึกษาการสื่อสารแบบมีสวนรวม
ในรายการวิทยุเพื่อแกไขปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษาสถานีวิทยุ จส.100  MHz 
พบวา  กระบวนการส่ือสารแบบมีสวนรวมของรายการ จส.100  เกิดจากองคผูรวมผลิต 3 ฝาย คือ  
เจาหนาท่ีบริษัทแปซิฟกคอรปอเรช่ัน จํากัด   เจาหนาท่ีตํารวจศูนยควบคุมการจราจร  และ
ประชาชนผูใชรถใชถนนซ่ึงตางฝายตางผลัดเปล่ียนบทบาทในฐานะเปนผูรายงานขาว   แหลงขาว  
และผูรับสาร  จนกระท่ังเกิดความเขาใจและสนองวัตถุประสงครวมกัน 

CHIN SAIK YOON (2001)  ไดสรุปการส่ือสารแบบมีสวนรวมของประชาชนเพื่อการ
พัฒนาวา  การส่ือสารแบบมีสวนรวมท่ีพูดมากวา 20 ปเปนหลักการที่ขับเคล่ือนการทํางานท่ีสําคัญ
ของนักส่ือสารจากภาคองคกรเอกชน  หรือ NGO  และไดขยายตัวทีละนอยเขาไปในโครงการรัฐ  
ดังนั้นจุดมุงหมายของการส่ือสารแบบมีสวนรวม  ก็คือการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา  ซ่ึงวิทยุเปน
เคร่ืองมือสําคัญท่ีถูกนําไปใชในกระบวนการพัฒนา  นอกจากน้ันการส่ือสารแบบมีสวนรวมท่ี
ประสบความสําเร็จสูงสุด  คือการทดสอบในระดับหมูบาน  ซ่ึงเปนชุมชนขนาดเล็ก  และใชการ
ติดตอส่ือสารระหวางบุคคล  และส่ือพื้นบาน 
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อรวรรณ  ปลันธนโอวาท (2544)  พบวาวิทยุชุมชนระยองยังเปนวิทยุท่ีจัดโดยเจาหนาท่ี
ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  ประชาชนยังไมไดมีสวนรวมในการ
จัดรายการหรือมีก็นอยมาก  การมีสวนรวมเปนไปในลักษณะเปนแขกรับเชิญเปนคร้ังคราว  อาจ
โทรศัพทหรือสงจดหมายเขาไปบาง  ประชาชนไดมีแรงจูงใจท่ีจะเขารวม  งบประมาณเปน
อุปสรรคสําคัญในสายตาของชาวระยอง  กฎเกณฑระเบียบตางๆ ของการออกอากาศในสถานีวิทยุ
กระจายของรัฐ  การไปส่ือขาวรับฟงขาวจากประชาชนเปนทางเลือกของสถานีวิทยุกระจาย เสียง
แหงประเทศไทย  ในการพยายามทําใหวิทยุชุมชนมีลักษณะเปนภาคประชาชนมากยิ่งข้ึน  การขอ
ความรวมมือจากประชาชน  ประสบอุปสรรคบางประการ เชน เวลาออกอากาศของวิทยุชุมชน  ซ่ึง
ซับซอนกับรายการวิทยุท่ีกระจายเสียงมาจากสวนกลาง  ปญหาทางดานเทคนิค  ซ่ึงข้ึนอยูกับการ
ตัดสินใจขององคกรระดับสูงวาจะออกอากาศใหประชาชนในชุมชนจังหวัดระยอง ไดรับฟงโดย
ท่ัวถึง  โดยปรับเปล่ียนเสาอากาศหรือจะใหสงกระจายเสียงไปในจังหวัดขางเคียง  เหลานี้เปน
ป ญ ห า ซ่ึ ง 
ทาทายวิทยุชุมชนจังหวัดระยอง  ซ่ึงตองพยายามหาทางออกท่ีเอ้ือประโยชนใหแกประชาชนตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
3.1  รูปแบบการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชน ในการพัฒนาการส่ือสารแบบมีสวน
รวมของชุมชน กรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จงัหวัดระยอง  ในครั้งนี้ผูวิจยัใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 
3.2  การวิจัยเชิงคณุภาพ  (Qualitative Research) 

เพื่อศึกษาแนวคิดและโครงสรางการบริหารจัดการโครงการวิทยเุพื่อชุมชน ในรายการ
วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ของสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง  โดย
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview)  การศึกษาเอกสาร (Documentary Research)  ท่ี
เกี่ยวของในการดําเนินงานการจัดรายการวทิยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยกุระจาย 
เสียงแหงประเทศไทย  จังหวดัระยอง 

การวิจยัเชิงคุณภาพนี้ใชวิธีการศึกษา 4 วธีิ  คือ 
3.2.1 การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview)  เลือกผูใหสัมภาษณแบบเจาะจง  โดย

เลือกผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยกุระจาย 
เสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง  2  กลุม  คือ 

3.2.1.1 คณะกรรมการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนด
นโยบาย  การวางแผนผลิตรายการ 

 ประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก คือ  รูปแบบและเน้ือหาการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ การวางกรอบนโยบาย และการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารจดัการ การผลิต
รายการ  การส่ือสารแบบมีสวนรวมของชุมชน รูปแบบเนื้อหาท่ีผูฟงสวนใหญแสดงความคิดเห็น
เขามาในรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  

3.2.1.2 อาสาสมัครจัดรายการวิทยุเพือ่ชุมชน  เปนผูแจงขาวและมาจัดรายการโดย
เลือกอาสาสมัครท่ีมีการรายงานหรือแจงขาวในรายการอยางสมํ่าเสมอ  เปนประชาชนท่ัวไปที่สนใจ
รวมเปนเครือขายรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
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 ประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก คือ การมีสวนรวมในการจดัรายการ  
ตอบสนองตามท่ีชุมชนตองการหรือไม  อยางไร  และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการดําเนินงานรายการ
วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

3.2.2 การสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) เลือกผูใหสัมภาษณกลุมซ่ึงเปน
ผูนําชุมชนและชาวบานโดยเลือกผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน“ใตฟาสีคราม” 
ของสถานีวิทยกุระจาย เสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  1  กลุม  คือ 

3.2.2.1 ผูนําชุมชนหรือชาวบานในพื้นท่ี  ซ่ึงเปนผูนําชาวบานชุมชนมาบชลูด 
ผูนําชาวบานชุมชนหนองแฟบ  ผูนําชาวบานชุมชนตากวน  ผูนําชาวบานชุมชนวดัโสภณ  ผูนํา
ชาวบานชุมชนกรอกยายชา  และเปนชุมชนท่ีอยูรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอมาบตา
พุด จังหวัดระยอง  ท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

 ประเด็นการสัมภาษณกลุม คือ  การรับฟงรายการ  การติดตอและตดิตาม
รายการ  การตอบสนองความตองการของชุมชนหรือไมและมีขอเสนอแนะในการจัดรายการวิทยุ
เพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” อยางไร 

3.2.3 การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Particpant Observation)  โดยผูวจิยัไดเขาไป
สังเกตการณและรวมทํากิจกรรม  การทํางานของสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด
ระยอง ในรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”    

3.2.4 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)  ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของดังนี ้
-  นโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
-  เอกสารรายการวิทยุชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
-  ขาว บทความท่ีเกี่ยวของกบัการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน“ใตฟาสีคราม” 
-  จดหมายท่ีสงเขามายังรายการวิทยเุพื่อชุมชน  “ใตฟาสีคราม” 

 
3.3  วิธีการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการดําเนินงานจดัรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟา
สีคราม”  ตั้งแตเดือนตุลาคม  ถึงเดือนธันวาคม 2548  เปนเวลา 3 เดือน 

การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview)  โดยผูวิจยัจะทําการเลือกผูใหสัมภาษณแบบ
เจาะจง (Key informant)  โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาวจิัยคร้ังนี ้ ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ 
Criterion Sompling เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบมีเกณฑท่ีผูวจิัยกําหนดขึน้เอง (สุภางค   
จันทวานิช ,2542)  ในการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”   ผูวิจัยไดแบงกลุมท่ีใช
ในการวิจัยจํานวน 2 กลุม ดงันี้ 

DPU



 

 

40 

1. คณะกรรมการบริหารจัดการรายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ซ่ึงเปนพนักงาน
ของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย(กนอ.)  จํานวน 
5 ทาน คือ 

1.  นายพีระวฒัน  รุงเรืองศรี ผูอํานวยการสํานักงานฯ  ประธานกรรมการ 
2.  นางกัลยา  วรพันธ พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
3.  นาวสุวรรณา  ดอกไมคล่ี วิทยากร กรรมการ 
4.  นายนิทัศน  เมธิรานันท วิทยากร กรรมการ 
5.  นายสิปปภาส  สมุทรถา ประชาสัมพันธ    กรรมการและเลขานุการ 

แนวคําถามคณะกรรมการบริหารจัดการวิทยุเพื่อชุมชน  เกีย่วกับโครงสรางการบริหาร
จัดการ  รูปแบบรายการและเน้ือหารายการท่ีใชในการบริหารจัดการ  ข้ันตอนในการผลิตรายการ 

1.  แนวคิดการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนของหนวยงานของรัฐ 
2.  กนอ.ใชหลักการโครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
3.  การมีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”   
4.  อนาคตของรายการวิทยุเพื่อชุมชน“ใตฟาสีคราม”   
5.  รูปแบบรายการของรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
6.  เนื้อหารายการของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

ลักษณะจะเปนการสัมภาษณเชิงลึกรวม 5 คน  ตามประเด็นในการสัมภาษณ  โดยการ
บันทึกเทปเสียงการสัมภาษณ  แลวถึงถอดเทปสรุปใจความสําคัญ   

2.  อาสาสมัครท่ีมาจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  จํานวน 5  คน 
1.  นางศิริพร  จิระตระกูลพงษ     บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) 
2.  นางเชาวนี  พันธุพฤกษ           บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) 
3.  นายพลธัช  สงคประชา           บริษัท  ปุยเอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
4.  นางวิมล  ยงพานิชกุล             บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร จํากัด 
5.  นางอรทัย  แสงสุระธรรม       บริษัท กรุงเทพชินชิติกส จํากัด 

แนวคําถามอาสาสมัครท่ีมาจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน“ใตฟาสีคราม” เกี่ยวกับการเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินงาน  การบริหารจัดการรายการ  การรายงานหรือแจงขาวสารในรายการ
อยางสมํ่าเสมอ    เพื่อจะไดทราบแนวทางการพัฒนารายการวิทยเุพื่อชุมชน 

1.  แนวคิดการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
2.  โครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
3.  การมีสวนรวมรายการวทิยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”   

DPU



 

 

41 

4.  การวางแผนจัดการอนาคตของรายการวิทยุเพื่อชุมชน“ใตฟาสีคราม”   
5.  รูปแบบรายการของรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
6.  เนื้อหารายการของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

ลักษณะจะเปนการสัมภาษณเชิงลึกรวม 5 คน  ตามประเด็นในการสัมภาษณ  โดยการ
บันทึกเทปเสียงการสัมภาษณ  แลวถึงถอดเทปสรุปใจความสําคัญ 

การสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) เลือกผูใหสัมภาษณกลุมซ่ึงเปนผูนํา
ชุมชนและชาวบานโดยเลือกผูท่ีมีสวนเกีย่วของกับการจดัรายการวิทยุเพื่อชุมชน“ใตฟาสีคราม” 
ของสถานีวิทยกุระจาย เสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  1  กลุม  คือ 

ผูนําชุมชนและชาวบาน  จํานวน 5 คน 
1.  วิชชุณี  พลซา อาชีพคาขาย ตัวแทนผูนําชาวบานชุมชนมาบชลูด 
2.  นรรัตน  รอดประเสริฐ อาชีพพนักงานบริษัท ตัวแทนผูนําชาวบานชุมชนหนองแฟบ 
3.  วริญ  ชีพมมูีล อาชีพประมง ตัวแทนผูนําชาวบานชุมชนตากวน 
4.  ปาริชาต  ขาวสนิท อาชีพรับราชการ ชาวบานชุมชนวัดโสภณ 
5.  สาวิตรี  ทิติพรรณ อาชีพธุรกิจสวนตัว  ชาวบานชุมชนกรอกยายชา 

แนวคําถามผูนาํชุมชนและชาวบาน เกีย่วกบัการมีสวนรวมของชาวบาน การคาดหวงัใน
รูปแบบ และเนื้อหาท่ีมีตอรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

1.  การจัดรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
2.  หลักการการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
3.  มีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”   
4.  อนาคตของรายการวิทยุเพื่อชุมชน“ใตฟาสีคราม”   
5.  รูปแบบรายการของรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
6.  เนื้อหารายการของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

ลักษณะจะเปนการสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) รวมท้ังหมด 5 คน  ตาม
ประเด็นในการสัมภาษณ  โดยการบันทึกเทปเสียงการสัมภาษณ แลวถึงถอดเทปสรุปใจความสําคัญ 

การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Particpant Observation) โดยผูวิจัยไดเขาไป 
สังเกตการณและรวมทํากิจกรรม  การทํางานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด
ระยอง ในรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  เพื่อสังเกตการณการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดระยอง เพื่อรวบรวมเปนขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ โดย
ประเด็นท่ีตองการศึกษา ไดแก โครงสราง  แนวทาง  รูปแบบ  เนื้อหา  และวิธีการบริหารจัดการดวย
ตนเองของประชาชนในการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาให
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รายการวิทยุเพ่ือชุมชนมีความม่ันคงและยั่งยืน และการสนับสนุนจากสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด  โดยใหชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเขามามีสวนรวมในการดําเนินรายการ
วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  

รวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ไดแก  นโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย เอกสารรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” เอกสารการประชุมต้ังแตเร่ิมดําเนินการ  
ขาว บทความ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดรายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม”  จดหมายท่ีสงเขามายัง
รายการวิทยุเพื่อชุมชน  “ใตฟาสีคราม”  เอกสารอ่ืน ๆ  คือ เทปการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟา
สีคราม” เพื่อนําไปสรุปและวิเคราะหตามประเด็นท่ีกําหนด   
 
3.4  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลไวในชวงระหวางเดือนตุลาคม ถึง
ธันวาคม พ.ศ.2548  เปนระยะเวลา 3 เดือน  สาเหตุท่ีเลือกเก็บขอมูลในชวงนี้เนื่องมาจากวา  เปน
ชวงเวลาท่ีเกิดวิกฤตการณทางนํ้า  ซ่ึงเปนผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมตอชุมชนรอบ ๆ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  ในการแบงปนน้ําระหวางชุมชนและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม การเก็บ 
ขอมูลในชวงเวลาดังกลาวจะทําใหไดขอมูลท่ีละเอียดครบถวน สมบูรณ  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ
การวิจัย 
 
3.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือดังตอไปนี้ในการเก็บขอมูลในการสัมภาษณ 
3.5.1  การอัดเทป  เพื่อชวยใหรายละเอียดท่ีไดจากการสัมภาษณมีความถูกตอง 

ชัดเจน 
3.5.2  การจดบันทึก  เพื่อใชจดบันทึกเนื้อหาจากการสังเกต 
3.5.3  การถายภาพ  เพื่อนํามาใชเปนภาพประกอบในวิทยานิพนธ 
3.5.4  แนวคําถาม  ใชประกอบการสัมภาษณ  พดูคุย  อยางไมเปนทางการ    

 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหและประมวลผลการนําเสนอตามประเด็น ดังนี ้
3.6.1  โครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานี

วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง มีลักษณะอยางไร 

DPU



 

 

43 

- โครงสรางการบริหารจัดการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
จังหวดัระยอง 

- การบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
- รูปแบบการบริหารจัดการ 

3.6.2  รูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ของสถานีวิทยุ
กระจายแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง เปนอยางไร 

- นโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
- การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม 
- ข้ันตอนการจดัรายการวิทยชุุมชน “ใตฟาสีคราม” 

3.6.3 แนวทางการพฒันาอยางไรทีร่ายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของ
สถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง นํามาใชเพื่อใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงาน 

3.6.4 สรุปผลการวิจัย  ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการส่ือสาร
แบบมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทย ุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ซ่ึงเปนแนวทางในการจัดรายการวทิยุกระจายเสียง
เพื่อสาธารณะ ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2540  บัญญัติไวเกีย่วกับส่ือ 
มวลชน 

- รูปแบบ เนื้อหาการดําเนินงานรายการวทิยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ของ
สถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง  

- การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนมาบตาพุดในการ
ดําเนินงานรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
จังหวดัระยอง   

- การสนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม ในการดําเนินรายการวิทยุ
เพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ของสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  

- อุปสรรค ปญหา การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนมาบตาพุดในการ
ดําเนินงานรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
จังหวดัระยอง 
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3.7  การนําเสนอขอมูล 
ผูวิจัยนําเสนอขอมูลดวยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description)  เพื่ออธิบาย

รูปแบบและเนือ้หาการดําเนนิงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยุ กระจาย
เสียงแหงประเทศไทย  จังหวัดระยอง  แนวทางการพัฒนาเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานรายการวิทยเุพื่อชุมชน  และการสนับสนุนจากสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เพื่อใหประชาชนในชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานรายการวิทยเุพื่อชุมชน ”ใตฟาสีคราม” โดยการนําเสนอขอมูลพรอมท้ังการวิเคราะห และ
ตีความเนื้อหาขอมูลไปพรอม ๆ กัน  ท้ังนี้แนวคิดการส่ือสารแบบมีสวนรวมของประชาชนใน 3 
ข้ันตอน ท่ีประชาชนในชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ท่ีเปนกลุมเปาหมายเขาไป
เกี่ยวของหรือดําเนินงานรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวดัระยอง  จะปรากฏในการดําเนนิงานจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนทุกข้ันตอน  ซ่ึง
ผูวิจัยจะสรุปในทายบท 
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ผลการวิจัยรายการวิทยุเพ่ือชุมชน 
 

จากผลการวิจยัเร่ือง ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการส่ือสารแบบมี
สวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทย ุ กระจาย
เสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง  เปนการศึกษาการดําเนินงานของรายการวิทยุเพื่อชุมชนของ
คนระยอง  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  ระบบเอฟ.เอ็ม  ความถ่ี 
91.75 เมกะเฮิรดช   ซ่ึงเปนสถานีหนึ่งในโครงการนํารองการจัดรายการวิทยเุพื่อชุมชนของ กรม
ประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 2541 

ผลการวิจัยในบทน้ีเพื่อวเิคราะหรายการวทิยุเพื่อชุมชน“ใตฟาสีคราม” ของสถานี 
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง เพื่อใหทราบถึงโครงสรางการบริหารจัดการรวม
ไปถึงรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนวามีลักษณะอยางไรมใีครเปนผูรับผิดชอบ และการ
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน และกําหนดรูปแบบการนําเสนอรายการ  เนื้อหา และการผลิต
รายการอยางไร  โดยผูวิจยัไดนําเสนอ แนวคิดโครงสรางการบริหารจัดการและรูปแบบ เนื้อหา
รายการวิทยุเพือ่ชุมชนของสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง เพื่อจะนํามาเปน
แนวทางในอนาคตรายการวิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัดระยอง  วาควรมีลักษณะอยางไรที่ตรงตาม
ความตองการของชุมชน  ผลการวิจัยในบทน้ีจะแบงเปน 3 สวน ไดแก 

4.1  โครงสรางการบริหารจดัการรายการวทิยุเพื่อชุมชนของจังหวดัระยอง 
4.2  รูปแบบและเน้ือหารายการวิทยเุพื่อชุมชนของจังหวัดระยอง 
4.3  แนวทางการพัฒนารายการวทิยุเพื่อชุมชนของจังหวดัระยอง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 
4.1  โครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน 

กรมประชาสัมพันธไดพัฒนาสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) ใหเปน
เครือขายวิทยกุระจายเสียงแหงชาติอยางเปนระบบ  ไดมาตรฐาน  เปนท่ีนาเช่ือถือและยอมรับของ
สาธารณชนท่ัวไป  ซ่ึงเร่ิมดําเนินการตั้งแต 1 กรกฎาคม 2543  ภายใตแผนแมบทการพัฒนา
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ (พ.ศ.2542 – 2544)  ซ่ึงใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมเปนอยางยิ่ง  โดยระบุไวในแผนพัฒนาประชารัฐวา การสรางสมรรถนะ
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ของประชาชนและพลังทางสังคมนั้นใหสงเสริมเสรีภาพของส่ือสารมวลชนและสรางความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองสิทธิหนาท่ี สภาพเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศแกประชาชน โดยใชส่ือของรัฐและเอกชนท้ังทางวิทยกุระจายเสียงประชาสัมพันธและ
เผยแพรการดําเนินงานของรัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนในการแกไขปญหาตาง ๆ 
นโยบายการพฒันาส่ือสารมวลชนในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ยังมุงเนนการพัฒนาใหสามารถใช
ประโยชนจากส่ือสารมวลชนใหเกิดประโยชนสูงสุด  ท้ังในดานบทบาทของการพัฒนาจิตใจ  การ
สนับสนุนสิทธิเสรีภาพ  การใหขอมูลขาวสารแกชุมชนและประชาชน  ตลอดจนการสรางภาคีการ
พัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมดานการจดัการส่ือสารมวลชนของประชาชนและองคการทางสังคม 

กรมประชาสัมพันธ ไดจดัโครงการทดลองกระจายเสียงวิทยุเพื่อชุมชน โดยจัดใหมี
โครงการนํารองใน 19 จังหวัด  19 สถานีในปงบประมาณ 2541  โดยเร่ิมการทดลองกระจายเสียง
ตั้งแตวนัท่ี 1 ตุลาคม 2541  ถึง 30 กันยายน 2542  สถานีวิทยกุระจายเสียงท่ีจะจดัรายการวิทยุเพือ่
ชุมชน  ทําการคัดเลือกโดยสํานักงานประชาสัมพันธเขต (สปช.) 1 ถึงเขต 8  เขตละ 2 สถานีรวม 16 
สถานีและมีบางเขต 3 สถานี  รวมท้ังส้ิน 19 สถานี (วิทยชุุมชนกับอาสาสมัครประจําหมูบาน, 2542) 

สํานักงานประชาสัมพันธเขต 7  ไดแกสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดั
ระยอง ซ่ึงมีรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” กรมประชาสัมพันธ ไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารวิทยุเพือ่ชุมชนออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย  และระดับปฏิบัติการ  
กลาวคือ มีคณะกรรมการบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงประจําจังหวัด  และคณะอนกุรรมการผลิต
รายการวิทยุเพือ่ชุมชน  โดยคณะแรกจะทําหนาท่ีเชิงนโยบาย  การบริหารจัดการ  เปนแหลงขอมูล
และเปนท่ีปรึกษาวิชาการ  สวนคณะท่ี 2 ทําหนาท่ีสะทอนความรูสึกนึกคิด และความตองการ
นําเสนอขาวสารทองถ่ินจากชาวบานโดยตรงรวมท้ังการผลิตงานตาง ๆ และผลิตรายการ การขยาย
เครือขายและการปฏิบัติงานรวมกับชาวบานในการสงขาวเผยแพรในรายการวิทยุเพื่อชุมชน 

  4.1.1  โครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
จากการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” มีโครงสรางการบริหารจัดการรายการ

วิทยุเพื่อชุมชน รูปแบบโครงสรางท่ีมีประสิทธิภาพเห็นควรจัดคณะกรรมการลักษณะคณะ
กรรมการบริหารจัดการ   คณะอนุกรรมการผลิตรายการ   รวมถึงกลุมอาสาสมัคร   โดย
คณะกรรมการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนเปนกลไกท่ีสําคัญอยางยิ่งในการ ช้ีขาดความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน  เนื่องจากเปนแกนกลางในการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานท้ังหมด 
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จากวัตถุประสงคและวิสัยทัศนการบริหารจัดการตามแผนงาน ของสํานักงานนิคม 
อุตสาหกรรมมาบตาพุด สามารถกําหนดเปนโครงสรางของการบริหารจัดการในเชิงปฏิบัติได  โดย 
แบงเปน 4 ภารกิจ  เพื่อใหสามารถผลักดันแผนงานสูความสําเร็จ ดังนี้ 
 

 

 
ภาพท่ี 4.1  วัตถุประสงคของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ท่ีมา : สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2545. 
 

การจัดโครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม” นั้น ถือเปน
หัวใจในการผลักดันใหสามารถดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  โดยพบวามีกลุมองคกร
ในการบริหารจัดการ แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

กลุมผูบริหารจัดการ : อันไดแก  บุคลากรในสวนของการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
รายการวิทยุเพื่อชุมชน ไปใชปฏิบัติ  โดยมี 3 สวนหลัก ดังนี้ 

สวนท่ี 1 : สวนองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
สวนท่ี 2 : สวนองคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบและติดตามรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
สวนท่ี 3 : สวนองคกรท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการภายในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด โดยสามารถแบงยอยหนาท่ี ความรับผิดชอบในการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
กลุมผูรับผลประโยชน : อันไดแก หนวยงานท่ีไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการ

รายการวิทยุเพื่อชุมชน โดยมี 3 หนวยงาน ดังนี้ 
หนวยงานท่ี 1 :  ชุมชนท่ีอยูอาศัยรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

แผนงานการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริเวณโดยรอบ 

แผนงาน 

วิสัยทัศน 

-  เปนผูนําดานอุตสาหกรรมและพลังงานของภูมิภาค  ควบคูไปกับการพัฒนาท่ียั่งยืน   
    ของสังคม  ชุมชน  และส่ิงแวดลอม 
-  สูระบบไตรภาคี ราชการ เอกชน และชุมชน เพื่อรวมในการรับรูขอมูล 

 
 

 ฝายประสานงาน ฝายกิจการวิทย ุฝายจัดรายการ ฝายประชาสัมพันธ ภารกิจ 
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หนวยงานท่ี 2 :  โรงงานท่ีประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
หนวยงานท่ี 3 :  สํานักงานนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

กลุมผูบริหารจัดการ อันไดแก บุคลากรในสวนของการจัดทําแผนงานและมีหนาท่ีใน
การบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน เพื่อนําไปใชปฏิบัติ  โดยมี 3 สวนหลัก ดังนี้ 

สวนท่ี 1 : สวนองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
สวนองคกรกลางที่ทําหนาท่ีในการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชนของสถานี 

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ซ่ึงมีการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการตาง ๆ มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา  ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดระยอง เปน
ประธานกรรมการ  และมีผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7 เปนกรรมการ  รวมดวยตัวแทน
จากหนวยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจรวมเปนคณะกรรมการทั้งส้ิน 13 คน  โดยเร่ิมมีผลต้ังแต 1 ตุลาคม 
2541  คณะกรรมการท่ีปรึกษามีองคประกอบดังนี้ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
1.  ผูวาราชการจังหวดัระยอง ประธานกรรมการ 
2.  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7 ระยอง กรรมการ 
3.  นายกเทศมนตรีเมืองระยอง กรรมการ 
4.  ผูบังคับการตํารวจภูธรจงัหวัดระยอง กรรมการ 
5.  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง กรรมการ 
6.  ผูอํานวยการสํานักงาน ททท.ภาคกลาง เขต 4  กรรมการ 
7.  อุตสาหกรรมจังหวดัระยอง กรรมการ 
8.  แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวดัระยอง กรรมการ 
9. พาณิชยจังหวัดระยอง กรรมการ 
10. ประชาสัมพันธจังหวัดระยอง กรรมการ 
11. เกษตรจังหวัดระยอง กรรมการ 
12. ศึกษาธิการจังหวดัระยอง กรรมการ 
13. ผูอํานวยการโทรศัพทจังหวัดระยอง กรรมการ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร  ประกอบดวยผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง 
แหงประเทศไทย จังหวัดระยอง (ในขณะนั้นคือ อํานวย รัตนคราม)  เปนประธานคณะกรรมการ  
คณะกรรมการประกอบดวยตัวแทนหนวยงานของรัฐ และเอกชนจากกระทรวงหลัก ๆ จํานวน 
ท้ังส้ิน 17 คน โดยใหเร่ิมมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2541 
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คณะกรรมการบริหาร 
1.  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.ระยอง  ประธานกรรมการ 
2. ประชาสัมพันธจังหวดัระยอง รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดเทศบาลเมืองระยอง กรรมการ 
4. ปลัดเทศบาลเมืองระยอง กรรมการ 
5. ปลัดเทศบาลตําบลมาบตาพุด กรรมการ 
6.  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง กรรมการ 
7.  สาธารณสุขจังหวดัระยอง กรรมการ 
8.  เกษตรจังหวัดระยอง กรรมการ 
9.  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั กรรมการ 
10. ประธานหอการคาจังหวดัระยอง กรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 4 กรรมการ 
12. ประธานมูลนิธิสวางพรกุศล กรรมการ 
13. ประธาน อปพร.เมืองระยอง กรรมการ 
14. ประธานชมรม องคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
15. ประธานชมรม อาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบาน  กรรมการ 
16. นักประชาสัมพันธ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดระยอง กรรมการและเลขานุการ 
17. ผูจัดรายการ สวท.ระยอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารมีหนาท่ีดังน้ี 
1.  เปนท่ีปรึกษาและแหลงขอมูลวิชาการ 
2.  วางแผนโครงการวิทยกุระจายเสียงชุมชนเมืองระยอง 
3.  สรรหาคณะอนุกรรมการผลิตรายการ 
4.  ใหการสนบัสนุนในการผลิตรายการและการขยายเครือขาย 
5.  ประเมินผลและใหขอเสนอแนะการจัดรายการวิทยุชุมชน 
6.  แกไขปญหาการดําเนินงานวิทยุชุมชน 
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ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ไดสนองตอบ
นโยบายของกรมประชาสัมพันธ  โดยแตงต้ังคณะอนุกรรมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน  
และคณะอนุกรรมการฝายปฏิบัติการดานเทคนิค  ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2541 โดยมีโครงสรางและ
หนาท่ีดังตอไปน้ี 

คณะอนุกรรมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน  ประกอบดวย 
1.  ประชาสัมพันธจังหวัดระยอง ประธานอนุกรรมการ 
2.  ผูอํานวยการสวนขาวและรายการภูมิภาค รองประธานอนุกรรมการ 
3.  ประชาสัมพันธเทศบาลเมืองระยอง กรรมการ 
4.  ประชาสัมพันธเทศบาลเมืองแกลง กรรมการ 
5.  ประชาสัมพันธเทศบาลมาบตาพุด กรรมการ 
6.  ประชาสัมพันธประถมศึกษาจังหวดัระยอง กรรมการ 
7.  ประชาสัมพันธเกษตรจังหวัดระยอง กรรมการ 
8.  ประชาสัมพันธพาณิชยจงัหวัดระยอง กรรมการ 
9.  ประชาสัมพันธอัยการจังหวัดระยอง กรรมการ 
10. ประชาสัมพันธตํารวจภูธรจังหวดัระยอง กรรมการ 
11. ประชาสัมพันธโรงพยาบาลจังหวัดระยอง กรรมการ 
12. ประชาสัมพันธประมงจงัหวัดระยอง กรรมการ 
13. ประชาสัมพันธอุตุนิยมวทิยาจังหวัดระยอง กรรมการ 
14. ประชาสัมพันธจัดหางานจังหวัดระยอง กรรมการ 
15. ประชาสัมพันธสาธารณสุขจังหวัดระยอง กรรมการ 
16. ประชาสัมพันธ กศน.ภาคตะวันออก (ส่ืออิเล็คทรอนิกส กรรมการ 
17. ประธานชมรม อปม. กรรมการ 
18. ประธานชมรม อสม. กรรมการ 
19. ประธานชมรม อบต. กรรมการ 
20. เทอดศักดิ์  สุวรรณเพิ่ม กรรมการ 
21. ผูส่ือขาว สวท.ระยอง กรรมการ 
22. ผูจัดรายการ สวท.ระยอง กรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการผลิตรายการวิทยุฯ มีหนาท่ีดังน้ี 
1.  กําหนดรูปแบบ  เนื้อหาและดําเนินการผลิตรายการวทิยุชุมชนเมืองระยอง 
2.  ขยายผลรายการและสะทอนความรูสึกนึกคิดของชาวบาน 
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3.  ใหขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนแกรายการวิทยุชุมชน 
4.  ปรับปรุงรายการใหนาสนใจ  สนองความตองการสวนใหญในชุมชนเมืองระยอง 

 คณะอนุกรรมการฝายปฏิบัติการดานเทคนิค 
1.  สมจิต  แกวกัลยา ประธานอนุกรรมการ 
2.  อดิสร  บุญชื่น กรรมการ 
3.  สุเทพ  จันตะนะกนก กรรมการ 
4.  เอกวัฒนชัย  พรหมชวย กรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการฝายปฏิบัติการดานเทคนิค มีหนาท่ีดังน้ี 
1.  ใหการสนบัสนุน จัดหาอุปกรณและดาํเนินการผลิตรายการดานการใชเคร่ืองมือ

ส่ือสารอิเล็คทรอนิคส 
2.  ประสานงานดานขอมูล  ขาวสาร  ในการผลิตรายการ  บันทึกเสียงการสงจาวสารที่

รายงานทางโทรทัศน 
3.  ปฏิบัติหนาท่ีตามวาระการอยูเวร  ชางหองสงและชางเคร่ืองสงตามปกติ 
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จากการทํางานของคณะกรรมการท้ัง 4 ชุด ตั้งแตเดือนตุลาคม 2541  ถึงส้ินเดือน
มิถุนายน 2543 คณะกรรมการบริหารจัดการและคณะอนุกรรมการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
จังหวัดระยอง  ยังไมมีการรวมมือระหวางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง 
กับตัวแทนของประชาชนอยางเปนรูปธรรม  จนเม่ือเดือนสิงหาคม 2543  หลังการสัมมนาสมาชิก
ชมรมหอกระจายขาวและเสียงตามสายประจําหมูบาน  ไดจัดสรรเวลาของทางสถานีเพื่อจัดรายการ
วิทยุเพื่อชุมชนกับหอกระจายขาว ระหวางเวลา 6.00 – 7.00  น.  ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 เปนตน
ไป  และใหตั้งคณะกรรมการบริหารรายการ  ซ่ึงเปนผูใหญบาน 8 คน  ซ่ึงเปนตัวแทนจากอําเภอ
และกิ่งอําเภอท้ัง 8 ของจังหวัดระยอง  นับเปนคร้ังแรกท่ีมีตัวแทนของประชาชนในระดับหมูบาน  
แตรายการ “วิทยุชุมชนกับหอกระจายขาว”  ก็ตองเปล่ียนเวลาออกอากาศจาก 6.00 – 7.00 น. เปน 
5.30 – 6.00 น.  เม่ือนโยบายของกรมประชาสัมพันธจากสวนกลางกําหนดใหเวลา 6.00 – 7.00 น. 
เปนขาวภาคเชาของกรมประชาสัมพันธ  ผลก็คือ คณะกรรมการบริหารรายการ “วิทยุชุมชนกับหอ
กระจายขาว” เห็นวา รายการท่ีเร่ิมตั้งแต 5.30 น. เปนการออกอากาศท่ีไมเหมาะสมเนื่องจากเชา
เกินไป  ทางเจาหนาท่ีวิทยุ กระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง จึงตองจัดทํารายการเอง
และออกอากาศตั้งแต 5.30 น. ทําใหยังไมสามารถสนองเจตนารมณของความเปนรายการวิทยุเพ่ือ
ชุมชนไดเต็มท่ีนัก 

ตอมาคณะกรรมการดําเนินการท้ัง 3 ชุดก็มิไดมีการประชุมกันอีก  แตสถานีวิทยุ
กระจายแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ก็ยังปฏิบัติตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ  (ปรีดา   
วรีสุน, สัมภาษณ, 20  มกราคม  2549)   

สวนท่ี 2 : สวนองคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบและติดตามรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง ซ่ึงเปนสวนองคกรท่ีมีหนาท่ี

ตรวจสอบและติดตามรายการวิทยุเพื่อชุมชน โดยมีโครงสรางการบริหารจัดการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมศักด์ิ  สุขประเสริฐ 
พนักงานขับรถ 

นางจําเรียง  มณีตน 
แมบาน 

นางวัชรินทร  ชมภูราษฎร 
งานธุรการและการเงิน 

นางอุไรวรรณ  รัตนแสง 
ผูอํานวยการ  สวท.ระยอง 

นางศิริวรรณ  บุญมี 
งานขาว 

นางอรวิภา  สายยศ 
งานกระจายเสียง 

นายปรีดา  วรีสุน 
งานรายการ 

นายอดิสร  บุญชื่น 
หัวหนางานชางเทคนิค 

นายวรรณทอง  ภูโสภา 
นายชางไฟฟาสื่อสาร  4 

นายสุริยา  นพแกว 
ชางไฟฟาสื่อสาร  3 

ชวยราชการ  2  คน 
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ภาพท่ี  4.2  โครงสรางการบริหารจัดการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง 
ท่ีมา : อัตรากําลังของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง, 2543. 
 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง มีหนาท่ีลักษณะคลายกับเปนพี่
เล้ียง เพื่อทําการฝกซอมเบ้ืองตน รวมไปถึงการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานรายการวิทยุเพ่ือ
ชุมชน “ใตฟาสีคราม” ท่ีมาดําเนินรายการในสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  และยังมี
ความคิดวาเพื่อเปนการสรางความเขาใจ และดําเนินการในเรื่องรายการวิทยุเพ่ือชุมชนแกประชาชน
ในจังหวัดระยอง  โดยพยายามเชิญชวนใหหนวยงานของรัฐเขามาจัดรายการ  โดยทางเราจะพยายาม
ฝกซอม  และใหความรูทางดานการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน  และรายการที่เขามาจัดในสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  เราจะตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานอยู
ตลอดเวลาท่ีทําการจัดรายการอยู  เพื่อเปนการสรางความเขาใจและการดําเนินการในเร่ืองรายการวิทยุ
เพื่อชุมชนแกประชาชนในจังหวัดระยอง  (ปรีดา  วีรสุน, สัมภาษณ, 20 มกราคม 2549) 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง จะพยายามใหอาสาสมัครเขา
มามีสวนรวมในการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน โดยจะใหมีการเขารวมเปนคณะกรรมการ และเขา
มารวมทํางานกับฝายของสถานี ตั้งแตวางนโยบายและการบริหารจัดการ  ซ่ึงจะสามารถสะทอนความ 
คิดเห็นและการนําเสนอความคิดเห็นใหม ๆ ได  และจะทําใหหนวยงานของรัฐไดทราบถึงทิศทางดาน
ความคิดเห็นของชุมชน จากความคิดดังตอไปนี้ 

“ชาวบานมีความเคยชินและคุนเคยกับสถานีวิทยุแหงนี้เปนอยางดี  จึงควรจะมีการ 
จัดตั้งคณะกรรมการจากฝายประชาชน หรือชาวบาน มารวมทํางานกับฝายของสถานีตั้งแตวาง
นโยบายและการบริหารจัดการ  จะทําใหคณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนใหมนี้สามารถสะทอนความคิดเห็น
และการนําเสนอความคิดเห็นในรูปแบบใหม ๆ ได  จนทําใหหนวยงานของรัฐไดทราบถึงทิศทางดาน
ความคิดเห็นของประชาชน”  (ปรีดา  วีรสุน, สัมภาษณ, 20 มกราคม 2549) 

“ชาวบานมาจัดสรรรายการวิทยุเพื่อชุมชนใหมากข้ึน  โดยเขามารวมกับรายการวิทยุ
เพื่อชุมชนท่ีจัดรายการโดยมีเจาหนาท่ีของรัฐ  เพื่อใหชาวบานมีความคุนเคยกับสถานีวิทยุ และวิธีการ
จัดรายการ  และไมตองเสียคาใชจายตาง ๆ ในข้ันตน   เพื่อเปนแรงจูงใจใหเกิดความสนใจในการ
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ออกอากาศ  ในข้ันตอนตอไป  เห็นควรใหชุมชนหรือประชาชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เขามารวมทํางานกับฝายสถานีวิทยุ ตั้งแต ข้ันวางนโยบายและรวมบริหารจัดการในรูปของ
คณะทํางาน”   (สิปปภาส  สมุทรถา, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549) 

สวนท่ี 3 : สวนองคกรท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการภายในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด โดยสามารถแบงยอยหนาท่ี ความรับผิดชอบในการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน  

เพื่อใหการบริหารจัดการทางดานการส่ือสารภายในพ้ืนท่ีรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ไดรับการจัดการใหมีรูปแบบการบริหารจัดการตามโครงสรางตามแผนงาน  จึงไดมีการตั้ง
คณะกรรมการการบริหารจัดการของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อการดําเนินการผลิต
รายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม” สําหรับรายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม” ซ่ึงการนิคม 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เปนเจาของรายการ ไดเล็งเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการ
ส่ือสารสูชุมชน (สิปปภาส สมุทรถา, สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2549) 
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ภาพท่ี  4.3  โครงสรางคณะกรรมการการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน  “ใตฟาสีคราม” 
ท่ีมา : สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  การนิคมอุสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.), 
           2545. 

หลังจากท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดแตงต้ังคณะกรรมการการ
บริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” มาไดตั้งแต ป พ.ศ.2545  ก็ไดบริหารจัดการ
รายการวิทยุเพ่ือชุมชน  โดยการต้ังคณะทํางานผลิตรายการข้ึน  ในลักษณะบุคลากรคูขนานของคณะ
กรรมการบริหาร และคณะทํางานผลิตรายการ (พีระวัฒน รุงเรืองศรี, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549)   
โดยเห็นวาไมควรมีจํานวนคณะทํางานมากเกินไป  และควรเปนบุคลากรท่ีมีเวลาทุมเทใหกับ 
คณะทํางานอยางแทจริง แตปจจัยท่ีสําคัญอีกอยางคือ การเสียสละของพนักงานในสํานักงานนิคม 
อุตสาหกรรมมาบตาพุดท่ีจะพยายามเสนอขาวสาร และเสนอความรูความเห็นใหแกชุมชน  ดังนั้น
คณะทํางานดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนยังเปนกลไกที่สําคัญอยางยิ่ง ในการช้ีขาดความสําเร็จ 
หรือความลมเหลวของงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน  เนื่องจากจะเปนแกนกลางในการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานท้ังหมดไปสูความสําเร็จ (สิปปภาส สมุทรถา, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549) 

กลุมผูรับผลประโยชน อันไดแก หนวยงานท่ีไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการ
รายการวิทยุเพ่ือชุมชน โดยมี 3 หนวยงาน (เอกสารประกอบสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)  
ดังนี้ 

หนวยงานท่ี 1 :  ชุมชนท่ีอยูอาศัยรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  มีพื้นท่ีโดยรอบ
ท่ีคาดวาจะไดรับรูขอมูลจากรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ไดแก ชุมชนโดยรอบบริเวณพื้นท่ี
อุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นท่ี 214 ตารางกิโลเมตร  ซ่ึงประกอบดวยใน 2 สวนการปกครอง ดังนี้ 

สวนการปกครองที่ 1  ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีจํานวน 25 ชุมชน  
พื้นท่ี 166 ตารางกิโลเมตร  ไดแก ชุมชนวัดโขนหิน  ชุมชนหวยโปง  ชุมชนอิสลาม  ชุมชนบานเขาไผ    
ชุมชนมาบชลูด   ชุมชนซากลูกหญา   ชุมชนบานบน   ชุมชนมาบขา   ชุมชนคลองนํ้าหู  ชุมชนมาบยา  

ฝายกิจการวิทยุ 
นายนิทัศน  เมธิรานันท 

ฝายจัดรายการ 
นายสิปปภาส  สมทุรถา 

ฝายประสานงาน 
นางกัลยา  วรพันธ 

ฝายประชาสัมพันธ 
นางสุวรรณา  ดอกไมคล่ี 

เลขานุการ 
นายสิปปภาส  สมุทรถา 

ประธาน 
นายพีระวัฒน  รุงเรืองศรี 
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ชุมชนหนองหวายโสม  ชุมชนหนองแฟบ  ชุมชนวัดโสภณ  ชุมชนบานเพลง  ชุมชนบานลาง   
ชุมชนกรอกยายชา  ชุมชนหนองบัวแดง  ชุมชนวัดมาบตาพุด  ชุมชนตากวน-อาวประดู  ชุมชนหนอง
น้ําเย็น  ชุมชนตลาดหวยโปง  ชุมชนซอยรวมพัฒนา  ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม  ชุมชนสํานัก 
กะบาก  และชุมชนตลาดมาบตาพุด 

สวนการปกครองที่ 2 ชุมชนภายใน อบต.บานฉางทั้ง 5 หมูบาน พื้นท่ี 48 ตาราง
กิโลเมตร  ไดแก หมูท่ี 1 บานเนินกระปรอก  หมูท่ี 2 บานประชุมมิตร  หมูท่ี 3 บานฉาง  หมูท่ี 4 บาน
พะยูน  และหมูท่ี 6  บานเนินกระปรอก 

หนวยงานท่ี 2 :  โรงงานท่ีประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
โดยรอบไดแกนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง  และนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 

หนวยงานท่ี 3 :  สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จากการดําเนินงานโครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  จะมีกลุมผูบริหารจัดการ และกลุมของ 
ผูรับประโยชน ในลักษณะโครงสรางการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 
Error! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.4  โครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ของสถานีวิทย ุ

  กระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง 
ท่ีมา : สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.), 2545. 

องคกรกลาง 

คณะทํางานบริหารจัดการ 

องคกรตรวจสอบและติดตาม 

ฝายประสานงาน 
ฝายกิจการวิทยุ 
ฝายจัดรายการ 
ฝายประชาสัมพันธ 

กลุมผูบริหารจัดการ 

-  ชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
-  โรงงานท่ีประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
-   สํานักงานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด 

กลุมผูรับประโยชน 
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นอกจากนี้การดําเนินรายการวิทยุเพ่ือชุมชน ยังมีปจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการ
ดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชน ดังนี้ 

  งบประมาณ งบประมาณมีความสําคัญในการสรางความมีสวนรวมของชุมชน  ดังนั้น
จึงควรหางบประมาณมาเปนงบสนับสนุนคาใชจาย  ซ่ึงนาจะเปนไปไดวาควรจะมาจากการโฆษณา 
ซ่ึงจะเปนส่ิงท่ีดีในระดับหนึ่ง แตตองเปนการโฆษณาท่ีจะตองเปนไปในแนวทางท่ีใหการสนับสนุน
มากกวาท่ีจะเปนการโฆษณาสินคาหรือสถาบันโดยตรง คือเปนการโฆษณาโดยไมหวังผลกําไร  
เพราะจะเปนรายการวิทยุท่ีสนับสนุนสถาบันและหนวยงานเกินไป และจะกลายเปนวามีหัวคะแนน
ทางการเมืองหรือผูฉกฉวยประโยชนอาจจะแฝงมา ในรายการวิทยุเพื่อชุมชนก็เปนไปได (ปรีดา  
วีรสุน, สัมภาษณ, 20 มกราคม 2549) 

เทคนิคและอุปกรณเคร่ืองสงเคร่ืองรับ อุปสรรคประการสําคัญของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยองซ่ึงสงผลกระทบตอรายการวิทยุเพื่อชุมชน เนื่องจาก 
เสาอากาศของสถานีวิทยุกระจาย เสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยองต้ังอยูบนเขายายตา  ซ่ึงอยูสูง
เกินไป ทําใหอําเภอเมืองระยองและอําเภออ่ืนๆ รับคล่ืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
จังหวัดระยองไมไดชัดเจน  คงมีเพียงบางพื้นท่ีในบางอําเภอเทานั้นท่ีรับคล่ืนได (เชาวนี  พันธุพฤกษ, 
สัมภาษณ, 10 มกราคม 2549) แตท่ีนาแปลกใจจังหวัดท่ีรับคล่ืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย จังหวัดระยองไดชัดเจนกลายเปนจังหวัดท่ีอยูหางไกลออกไปไกล ไดแกตราด  ปราจีนบุรี สัตหีบ  
ชลบุรี จันทบุรี เพชรบุรี วิธีการแกไขก็คือตองนําเอาเสาอากาศลงมาติดต้ังใหมบนพ้ืนดินขางลาง  
ใชพื้นท่ีประมาณ 10 ไร  กรมประชาสัมพันธตองใชงบประมาณประมาณ 2-4 ลานบาท  ซ่ึงยังอยู
ในชวงการวางแผนและตัดสินใจเปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืนๆ อยูขณะน้ีชาวบานไดรับฟงรายการ
วิทยุไดชัดเจนเทาไร  หากหนวยงานของรัฐมีการปรับปรุงคล่ืนวิทยุใหเทาเทียบกับภาคเอชน โดยการ
ปรับปรุงกําลังการสงของเสาอากาศ และปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ  เพื่อใหกับกลุมเปาหมายท่ีเรา
ตั้งใจไวไดรับฟงอยางชัดเจน  แตก็ตองมีความต้ังใจจริงจัง (ปาริชาต  ขาวสนิท,  สัมภาษณ, 25 
มกราคม 2549) 

อุปสรรคอีกอยางก็คือ การท่ีไมมีโทรศัพทเพียงพอในการท่ีจะใหผูฟงโทรมารวมแสดง
ความคิดเห็น ในขณะท่ีมีการออกอากาศรายการวิทยุเพ่ือชุมชน เนื่องจากไมมีงบประมาณสําหรับซ้ือ
ครุภัณฑตาง ๆ ถาใชหนึ่งสายสําหรับสัมภาษณแขกรับเชิญเพื่อออกอากาศแลว จะไมมีสายวางพอ 
สําหรับผูฟงท่ีจะโทรเขามาแสดงความคิดเห็นเลย (วิชชุณี พลซา, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2549) 

บุคลากร  รายการวิทยุเพ่ือชุมชนของหนวยงานราชการเขามาดําเนินรายการและให
ประชาชนเขารวมมีสวนรวมในระยะแรก ขณะน้ีประชาชนยังเขามามีสวนรวมนอยมาก  ยังตองมีการ
ฝกซอมใหเกิดความพรอมและความม่ันใจของประชาชนเสียกอน  อีกประการหนึ่งคือแรงจูงใจให
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ประชาชนจังหวัดระยองเขามามีสวนรวมในการจัดรายการ เห็นวาควรจะกระตุนใหประชาชนใน
จังหวัดระยอง มีความต่ืนตัวในเร่ืองการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมข้ึนในบริเวณมาบตาพุด เพื่อให
ประชาชนมีแรงจูงใจในการออกมาใชสิทธิและเสียงในการเรียกรองในเร่ืองตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  (เชาวนี พันธุพฤกษ, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2549) 

4.1.2  การมีสวนรวมของประชาชนในรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
 ชาวบานมาจัดสรรรายการวิทยุเพื่อชุมชนใหมากข้ึน  โดยเขามารวมกับรายการวิทยุเพื่อ 

ชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ท่ีจัดรายการโดยเจาหนาท่ีของรัฐ  เพื่อใหชาวบานมีความคุนเคยกับสถานีวิทยุ  
และไมตองเสียคาใชจายตาง ๆ ในข้ึนตน  เพื่อเปนแรงจูงใจ  ใหเกิดความสนใจในการออกอากาศ  ใน
ข้ึนตอนตอไป เห็นควรใหชุมชนหรือประชาชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและอาสาสมัคร
เขามารวมทํางานกับฝายสถานีวิทยุ ตั้งแต ข้ันวางนโยบายและรวมบริหารจัดการในรูปของ 
คณะกรรมการ (สิปปภาส สมุทรถา, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549)   

การมีสวนรวมของผูนําชุมชนและประชาชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใน 
รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ยังไมมีผูฟงมากนัก  และยังมีการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและ
ชาวบานนอยมาก โดยเฉพาะภาคประชาชนและเอกชน จากการสัมภาษณอาสาสมัครของบริษัทท่ี
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กลาวไววา   

ใตฟาสีคราม” ยังไมมีผูฟงมากนัก (ปาริชาต ขาวสนิท, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2549) 
 เรายังไมไดมีสวนรวมในการจัดรายการ และการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชนมากนัก จะมีก็

แคเขารวมรายการและจัดรายการเทานั้น (พลธัช สงคประชา, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2549) 
จากการวิจัยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวมในการ ดําเนิน

รายการของผูนําชุมชนและชาวบานรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และอาสาสมัคร (ผูแทน 
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
“ใตฟาสีคราม” วาประชาชนมีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชนในข้ันตอนใดบาง รวม ถึง
อาสาสมัครท่ีเขารวมรายการ สามารถจําแนกไดตามข้ันตอนการเขามามีสวนรวมของชุมชน ดังได
นําเสนอผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

1.  การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร/ผูใชสาร    
การมีสวนรวมของประชาชน ในรายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม” ในฐานะผูรับ

สาร หมายถึง การท่ีประชุมมีเสียงตอบรับ หรือปฏิกิริยาโตตอบ (Feedback) หลังจากท่ีรายการได
ออกอากาศไปแลว ลักษณะของการโตตอบของผูฟงท่ีมีตอรายการวิทยุเพื่อชุมชน มี 3 ลักษณะ คือ 
การโทรศัพทเขามายังรายการ สงจดหมาย  และการบอกกลาวมากับผูดําเนินรายการ  ดังนี้ 
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การโทรศัพทเขามายงัรายการ    
ประชาชนท่ีรับฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” มีสวนรวมในฐานะผูรับสารท่ี

มีปฏิกิริยาตอบกลับมาดวยการโทรศัพทเขามาเพื่อแสดงความคิดเห็น  สอบถาม  เสนอแนะตอ
เร่ืองราวเนื้อหาท่ีทางรายการไดออกอากาศไป และโทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทางดาน
เกษตร วาปุยท่ีใชอยูในขณะน้ีมีผลตอพื้นดินในอนาคตในลักษณะอยางไร  และตองแกไขอยางไร
ดวย” (พลธัช  สงคประชา, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2549)  ขอเพลงกับผูดําเนินรายการ ซ่ึงสํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดจัดใหมีโทรศัพทหมายเลข 038-683942 เพ่ือเปนชองทางในการรับ
ขาวสารเขามายังรายการ (สุวรรณา  ดอกไมคล่ี, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549) 

การสงจดหมายเขามายงัรายการ   
ประชาชนท่ีรับฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  มีสวนรวมในฐานะผูรับสาร

ท่ีมีปฏิกิริยาตอบกลับมาดวยการสงจดหมายมาเพื่อแสดงความคิดเห็น ติชมรายการ สอบถาม  
เสนอแนะ  ตอเร่ืองราวเนื้อหาท่ีทางรายการไดออกอากาศไป  และสงจดหมายเขามาเพื่อขอคําช้ีแจง
ดวย  จากจดหมายตัวอยาง (เอกสารภาคผนวก)  ซ่ึงเขียนไววา  

อยากใหรายการใตฟาสีคราม เปนส่ือใหแรงงานในจังหวัดระยอง เข็มแข็ง  และ
สามารถพูดคุยกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได ซ่ึงผมก็เปนหนึ่งแรงงานในจังหวัดระยอง เชนกัน  
ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณมาก (จดหมายสมเกียรติ  ชุงแสง, 25 สิงหาคม 2548) 

ดิฉันไดฟงรายการนี้บอยครั้ง  ทําใหทราบเร่ืองราวและการเคล่ือนไหวตาง ๆ ขอการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดิฉันจึงขอฝากถามการนิคมฯ เกี่ยวกับปญหาภัยน้ําแลงใน  (จดหมาย
กาหลง,  ชาวบานชุมชนบานบน, 17 สิงหาคม 2548) 

การบอกกลาวมายังผูดาํเนินรายการ    
ผูดําเนินรายการก็จะเปนประชาชนในชุมชนท่ีพักอาศัยอยูรอบๆนิคมอุตสาหกรรมมาบ

ตาพุด  ประชาชนท่ีรับฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” มีสวนรวมในฐานะผูรับ/ผูใชสารท่ีมี
ปฏิกิริยาตอบกลับมาดวยการบอกกลาวมายัง ผูดําเนินรายการเพ่ือแสดงความคิดเห็น  ติชมรายการ  
เสนอหัวขอท่ีตนเองสนใจอยางรู จากการสัมภาษณอาสาสมัครบริษัท ปุยเอ็นเอฟซี จํากัด(มหาชน)  
ไดกลาวไววา 

 ผมเปนผูดําเนินรายการ ไดรับขอมูลจากคุณสงาฯ  ชาวบานท่ีพักอาศัยอยูในชุมชนวัด
โสภณ ไดใหขอคิดเห็นวาตองการใหรายการเชิญเจาหนาท่ีของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
มาตอบปญหาในเรื่องส่ิงแวดลอมรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน (พลธัช  
สงคประชา, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2549) 

 

DPU



 

 

60 

2.  การมีสวนรวมในฐานะผูสง/ผูผลิต/ผูรวมผลิต/ผูรวมแสดง 
การมีสวนรวมในการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  แบงข้ันตอนการมี

สวนรวมได 3 ข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นกอนการผลิต (Pre-production stage) คณะกรรมการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด มีการประชุมเพื่อวางแผนและคัดเลือกประเด็นออกอากาศ  โดยตองทําลวงหนากอนถึงวัน
ออกอากาศ การประชุมเพื่อกําหนดประเด็นเนื้อหาออกอากาศน้ีอาจเปนการพูดคุยกันอยางไมเปน
ทางการ หรือการประชุมทีมงานกลุมยอย หรือเปนการประสานงานกันภายในทีมงาน  แลวมอบ
ตัวแทนเปนผูไปจัดรายการ และประสานงานกับผูจัดรายการ (สิปปภาส  สมุทรถา, สัมภาษณ, 1 
มกราคม 2549) การติดตอประสานงานผูมารวมรายการ มีเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีอยูแลวใน
คณะกรรมการ  โดยปกติแลวจะเปนการหารือรวมกัน  ในการเชิญบุคคลมารวมรายการ  เนื่องจาก
ในชวงสาระใตฟา ตองเตรียมเนื้อหา  เพื่อใชเปนเนื้อหาหลักของรายการ (กัลยา  วรพันธ, สัมภาษณ, 1 
มกราคม 2549) 

ยังพบวาการจัดการเขียน Scsipt วิทยุรายการ  ในระยะแรกจะเขียนเปนรายการแบบเต็ม
รูปแบบ  แตในระยะหลังจะเขียนรายการแบบคราว ๆ โดยคณะกรรมการจะเปนผูทํารายการวิทยุจาก
การวางแผนผลิตรายการรวมกันกับทีมอาสาสมัคร และชาวบานท่ีมาออก อากาศ  โดยมีผูประสานงาน
ของคณะกรรมการรวมดวย (กัลยา  วรพันธ, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549) 

รูปแบบในการบริหารจัดการวิทยุ “ใตฟาสีคราม” ไดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบไมวา
จะเปนในเร่ือง  การหาขอมูล  การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  รวมท้ังการสับเปล่ียนบุคลากรใน
การจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน และรวบรวมขอเท็จจริงท่ีจะนํามาแกปญหาเพ่ือตอบคําถามของ 
ประชาชน  โดยติดตอเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของหนวยงานนั้น ๆ  
(กัลยา  วรพันธ, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549) 
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ภาพท่ี 4.5 ข้ันตอนกอนการผลิตรายการวทิยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
ท่ีมา : สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ), 2545. 
 

ขั้นระหวางการผลิต (Production)   
ในฐานะผูดําเนินรายการ ผูท่ีเปนเจาหนาท่ีของคณะกรรมการ อาสาสมัคร (ผูแทน 

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) และผูนําชุมชนและชาวบานท่ีมารวมรายการ อาสามาเปน 
ผูดําเนินรายการในแตละคร้ัง  สับเปล่ียนกันไปภายในกลุม (คณะกรรมการ อาสาสมัคร และผูนํา
ชุมชนและชาวบานท่ีมารวมรายการ) ซ่ึงแตละกลุมสามารถดําเนินรายการในหองสงไดเพียง 2 – 3 
ทานเทานั้น โดยเนนใหพนักงาน  กนอ. มีความรูสึกวาตองการรวมกันในการใหขาวสารตอชุมชนโดย
ไมแยกวาเปนชุมชนใดๆ และพยายามมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ ตามความรูความ สามารถ
ของฟงผูนั้น  เราเปดโอกาสใหพนักงาน  กนอ.  สามารถเสนอความรูความเห็นเพื่อใหรายการมีความ
หลากหลาย  ขณะท่ีมีการแบงหนาท่ีการใหความรู  และความถนัด  ในการจัดรายการ (สิปปภาส  
สมุทรถา,สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549) 

การที่ไดเขารวมจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ไดมีประชาชนแจงขาวสาร  
และแสดงความคิดเห็นมายังรายการ  โดยอาจจะผานตัวผูดําเนินรายการบางทาน  หรือโทรศัพทเขามา
ทางรายการ  รวมไปถึงสงจดหมายมาบางเล็กนอย  อาจจะเปนเพราะสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุดมีกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางชุมชนบอย ๆ จึงไดพบผูดําเนินรายการตลอด   
(อรทัย  แสงสุระธรรม, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2549) 
 

1.  การเลือกประเด็นหัวขอ 

2. การเลือกผูรวมรายการ 

3. การเลือกแงมุมนําเสนอ 

4. การรวบรวมขอเท็จจริง  

5.  การเขียนบทวิทยุรายการ 

ปริมาณการมีสวนรวม 

ผูมีสวนรวมในข้ันตอน   
กอนการผลิตคือ 
คณะกรรมการ 5 คน 
อาสาสมัคร      5 คน
ประชาชน      15 คน
ประชุมรวมกนั 

ข้ันตอนกอนการผลิต 
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ในฐานะผูรวมรายการ เราไดมีการเชิญชวนบุคคลที่สามารถใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองท่ี 
นํา เสนอในรายการ เพื่อจะไดเปนขอมูลใหกับผูฟง  ซ่ึงขณะนี้มีผูติดตอเขามาแจงความจํานงขอรวม
รายการเปนจํานวนมากดวย  (กัลยา  วรพันธ, สัมภาษณ,  1 มกราคม 2549) 

การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีสวนรวม
ในลักษณะของการเปนผูรวมรายการ และเปนผูดําเนินรายการ เพื่อแสดงใหเห็นวา ประชาชนใน 
ชุมชนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งในการเปนเจาของรายการ และเขามามีสวนรวมในรายการโดยไมหวัง
ผลตอบแทน จากการสัมภาษณประชาสัมพันธ บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร จํากัด ไดกลาววา 

หลังจากไดเขารวมเปนผูดําเนินรายการ และรวมออกอากาศในฐานะวิทยากรใหความรู
ดานการผลิตกระแสไฟฟา  ทําใหมีความรูสึกวา เปนสวนหนึ่งในการเปนเจาของรายการ  โดยมีสวน
รวมเปนผูผลิตรายการ และจัดรายการไปดวยในตัว ถามีคาใชจายอะไรก็ไมคิดจะเรียกรองจาก
หนวยงานของรัฐเลย  (วิมล  ยงพานิชกุล, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2549) 

ในฐานะผูควบคุมเสียง บุคคลท่ีมีหนาท่ีเปนผูควบคุม ดูแลการออกอากาศรายการวิทยุ
เพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ยังอยูในการควบคุมดูแลของเจาหนาท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย จังหวัดระยอง  ในขณะน้ีอาสาสมัครหรือผูดําเนินรายการ มีอยู 42 คน ซ่ึงอยูในระหวางการ 
ฝกซอม  และเรียนรูวิธีการจากเจาหนาท่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ท่ี
คอยดูแลชวยเหลืออยู เปนเสมือนพี่เล้ียงท่ีคอยจัดการใหทุกอยางในขณะนี้  ในอนาคตเม่ือมีความ
พรอมของบุคลากรแลวก็คงไมตองพึงพาสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยองอีก
ตอไป  (นิทัศน  เมธิรานันท, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549) 
 

 

 
ภาพท่ี 4.6 ข้ันตอนระหวางการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
ท่ีมา : สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.), 2545. 

1.  ผูดําเนินรายการ 

2.  ผูรวมรายการ 

3.  ผูควบคุมเสียง 

- ผูดําเนินรายการ 42 คน  
- ผูรวมรายการจากทุก    
   ชุมชนในจังหวัด 
- ผูควบคุมเสียง 1-5 คน  

ข้ันตอนระหวางการผลิต 

ปริมาณการมีสวนรวม 
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ขั้นหลังการผลิต (Post-production stage)  การประเมินผลและสรุปประเด็นการ
ออกอากาศ ทีมงานผลิตรายการประจําวันประเมินผลการจัดรายการ เพื่อนําไปปรับปรุงการจัดรายการ
คร้ังตอไป และเม่ือจัดรายการเสร็จเรียบรอยแลว ตามกําหนดเวลาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสี
คราม”  ในอนาคตคณะกรรมการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และผูจัดรายการจะ
ตรวจสอบการบันทึกประเด็นสําคัญท่ีไดออกอากาศ มีเร่ืองอะไรท่ีตองตอบคําถามหรือประสาน งาน
ช้ีแจงไปแลว และยังคงมีเร่ืองอะไรท่ียังไมไดประสานงาน เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงปญหาท่ีเกิดข้ึนใน 
ชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใหดีข้ึน  ซ่ึงบันทึกการออกอากาศท่ีมีการสรุปไวเปน
ประจําทุกวันจะชวยใหการประสานงานรวดเร็วและสะดวก ในการคนควาหรือสอบถามประเด็นการ
ออกอากาศยอนหลัง (พีระวัฒน  รุงเรืองศรี, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549) 
 

 
 
ภาพท่ี 4.7  ข้ันตอนหลังการผลิตรายการวทิยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

 
3.  การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย 

ขณะนี้ยังไมมีการเขามามีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของ
อาสาสมัครและประชาชนในชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากนัก โดยมีการเขามาเปน
อาสาสมัครในการรวมจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” บางในลักษณะของการประชา 
สัมพันธของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคาดหวังวาในอนาคตคงจะมีการรวมวาง
แผนการจัดรายการประจําวัน โดยใหอยูภายใตกรอกของคณะกรรมการสํานักงานนิคมอุตสาห กรรม
มาบตาพุด  อาสาสมัครของชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทุกคนก็มีโอกาสรวมใหขอมูล 

รวบรวมประเด็นและ
ประสานงานกับผูเกี่ยวของ 

ประเมินผลและสรุป
ประเด็นการออกอากาศ/ 
เก็บเทปบันทึกรายการ 

ปริมาณการมีสวนรวม 

ผูรวบรวมประเด็น 2 คน  
ผูประสานงาน 1 คน 
ผูประเมินผล/สรุป  5 คน  
ผูเก็บเทปบันทึก 1 คน 

ข้ันตอนหลังการผลิต 
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ความตองการ  แสดงความคิดเห็น  และขอเสนอแนะใหกับคณะกรรมการได  แตการกําหนดนโยบาย
บริหารจะเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู (พีระวัฒน   
รุงเรืองศรี, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549) 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการนโยบายยังเปนหนาท่ี ของคณะกรรมการ
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ท้ังนี้เนื่องมาจากประชาชนยังไมมีความพรอมในการเขามา
บริหารจัดการนโยบายเองท้ังหมดได โดยเฉพาะเร่ืองบุคลากร  งบประมาณท่ียังตองไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ  รวมท้ังวัสดุอุปกรณในการกระจายเสียง  จึงยังไมเปนไปตาม
กระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง  ดังนั้น คณะกรรมการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
และเจาหนาท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง จําเปนตองทํากิจกรรมตาง ๆ 
เพื่อเปนการกระตุนหรือเชิญชวนใหประชาชนเขามามีสวนรวมท้ังการผลิตรายการ และการบริหาร
จัดการนโยบาย จากการสัมภาษณผูอํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดกลาวไววา
ทําอยางไรจึงจะสามารถสรางพันธมิตรรวมระหวางหนวยงานภาครัฐ  เอกชนและชุมชนในการสราง
ความรูความเขาใจ ในบทบาทภารกิจของนิคมอุตสาหกรรมได  จึงเกิดการประชาสัมพันธในรูปของ
รายการวิทยุ โดยการกระตุนหรือเชิญชวนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมท้ังการผลิตรายการ  และ
การบริหารจัดการดานนโยบาย  (พีระวัฒน  รุงเรืองศรี, สัมภาษณ,  1 มกราคม 2549) 
 
4.2   รูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชมุชนของจังหวัดระยอง 

ในระยะแรกสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ไดเชิญชวนใหหนวย
ราชการตาง ๆ ในจังหวัดระยอง มารวมกันจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน  โดยออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  โดยใหเจาหนาท่ีสถานีเปนครูฝกสอนใหโดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานเทคนิค  โดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยองไดปฏิบัติภารกิจ
ในลักษณะนี้อยูแลว โดยใชช่ือรายการวิทยุเพื่อชุมชนวา “สวนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง”  
ออกอากาศทุกวันจันทร  พุธ  ศุกร  เวลา 9.30 - 10.00 น. (เอกสารภาคผนวก) โดยครอบคลุมเร่ืองของ
กฎหมาย  เกษตร  ศึกษาธิการ  สุขภาพกาย  สุขภาพใจ และการเมือง  ในหัวขอเร่ืองท่ีประชาชนให
ความสนใจ  โดยใหสวนราชการ/ หนวยงาน  กําหนดประเด็นหัวขอเร่ืองการออกรายการวิทยุเพื่อ 
ชุมชน และจัดสงขอมูลหรือ Script ใหสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง 
โดยตรงลวงหนากอนออกรายการ 2 วัน รูปแบบตามเอกสารภาคผนวก 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ในคราวประชุมคณะทํางานศึกษาคุณภาพ
อากาศบริเวณพื้นท่ีมาบตาพุด คร้ังท่ี  12/2548  วันท่ี 23 ธันวาคม  2548  วาระท่ี 3.3  บริษัท ซีคอท 
จํากัด นําเสนอรูปแบบกิจกรรมชุมชนสัมพันธ  โดยกําหนดวัตถุประสงคในการนําเสนอรายการโดย
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ใหอาสาสมัครคือตัวแทนโรงงานท่ีประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  เขามารวมคิดรวม
วางแผน  (เอกสารภาคผนวก)  กําหนดวัตถุประสงครายการรวมกัน 

4.2.1 รูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชน   ขอมูลท่ีไดจากการเขารวมสังเกตการณอยางมีสวน
รวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ผูวิจัยสรุปแยกออกเปน 2 ประเภทไดดังน้ี 

4.2.1.1 รูปแบบรายการออกอากาศ รูปแบบรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสี
คราม” มีลักษณะเปนนิตยสารทางอากาศ  เนื่องจากในรายการประกอบไปดวยเร่ืองยอย ๆ หลาย
เร่ือง  แตเปนไปในแนวเดียวกันคือ มีเนื้อหาเพื่อคนในชุมชนจังหวัดระยอง  เนนชุมชนรอบ ๆ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยเช่ือมโยงเนือ้หาใหสอดคลองกันดวยเทคนิคการนําเสนอดวยวิธี ใช
เพลง  และสปอรตค่ันรายการ และอาจจะใชภาษาทองถ่ินตลอดท้ังรายการ  เพื่อใหเปนรายการใน
ลักษณะบันเทิงเชิงวิชาการใหความรู ท้ังนีร้ายการใชรูปแบบการนําเสนอแบงออกเปน 4 ชวง ดังนี ้
 
ดนครีไตเต้ิลเปดรายการ----------------------------------------------------------------------------------------- 
ชวงท่ี 1 :  เปดรายการ  แนะนํารายการและเนื้อหาประจาํสัปดาห 
ดนตรี------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชวงท่ี 2 :  ชวงขาวใตฟา  เสนอขาวส่ิงแวดลอมท่ีนาสนใจจากหนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ 
ดนตรี------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชวงท่ี 3 :  ชวงสรรสาระเพื่อฟาสีคราม  เสนอสาระความรูเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะ
มลพิษทางอากาศ 
ดนตรี-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชวงท่ี 4 :  ชวงหลากความคิดเพื่อฟาสีคราม  เสนอนานาทัศนะของบุคคลท่ัวไปในประเด็นเกีย่วกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดในแตละสัปดาห 
ดนตรี-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ปดรายการ 
ดนตรีไตเต้ิลปดรายการ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ภาพท่ี  4.8  รูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

ท่ีมา : สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ), 2545. 
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ชวงท่ี 1 ชวงเปดรายการ แนะนํารายการและเนื้อหาประจําสัปดาห : รูปแบบรายการพูดคุย 
ชวงท่ีหนึ่งเปนรูปแบบรายการพูดคุยของผูดําเนินรายการ  เพื่อทักทายผูฟงและนําเขา

สูรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  และเพ่ือแจงขอมูลเกี่ยวกับรายการ  ผูรวมรายการ  และ
ประเด็นเนื้อหาท่ีจะนําเสนอ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ผูดําเนินรายการคนท่ี 1 : สวัสดีครับทานผูฟงท่ีเคารพ รายการ “ใตฟาสีคราม”  วันน้ี
ไดมาพบทานผูฟงอีกคร้ัง  ซ่ึงตรงกับวันท่ี 25 ตุลาคม 2548  ผมสิปปภาส  สมุทรถา  มาทําหนาท่ี
เปนผูดําเนนิรายการอีกคร้ังในวันนี้  สําหรับวันนี้เรามีเร่ืองท่ีนาสนใจหลายเร่ืองท่ีจะนําเสนอตอ
ทานผูฟงครับ 

ผูดําเนินรายการคนท่ี 2 :  สวัสดีคะ ขอตอนรับสูรายการ “ใตฟาสีคราม”  รายการท่ี
นําเสนอขาวสารสถานการณตาง ๆ และสาระนารู  พรอมดวยหลากหลายความคิดเห็นจากบุคคล
ทั่วไปในเร่ืองเกี่ยวกับการอนรัุกษพลังงาน  ธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม  ภายใตฟาสีครามแหงนี ้ 
รายการนี้เสนอเปนประจําทุกเชาวนัอังคาร เวลา 9.30 – 10.00 น.  โดยทีมงานสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
ชวงท่ี 2 ชวงขาวใตฟา เสนอขาวส่ิงแวดลอมท่ีนาสนใจจากหนังสือพิมพและนิตยสารตาง ๆ  
              : รูปแบบรายการขาว 

ชวงท่ี 2  มีรูปแบบรายการเปนรายการขาวภายในทองถ่ินจากหนวยงานราชการ และ
ขาวจากชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  นอกจากการแจงขาวแลว  ยังมีการรองทุกขใน
เร่ืองราวตาง ๆ เชน ระบบสาธารณูปโภค โดยใชเทคนิคการนําเสนอใหผูดําเนินรายการสลับกับการ
อานขาวท่ีไดมาจากแหลงขอมูลตาง ๆ กัน  ท่ีมาของขาวจากชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดพบวามาจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

1. โทรศัพทหรือจดหมายสงมายังสํานักงานนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ท้ังนี้ผู
ดําเนินรายการจะกลาวเชิญชวนไวในรายการดวย ตัวอยางเชน 

“รายการหวังวาผูฟงจะติดตามฟงรายการของเราตลอดไป  แตถาผูฟงมีปญหา
และขอสงสัยก็ติดตอมายังสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได  ขอบคุณคะ” 

“ถามีขอสงสัยอะไรกรุณาติดตอมาทางรายการไดท้ังทางโทรศัพท และ 
จดหมายมาท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดนะคะ” 

2. ขาวของชุมชน  หมูบาน  หรือชุมชนใกลเคียงของผูดําเนินรายการ  เพราะผู
ดําเนิน (อาสาสมัคร) รายการวิทยุเพื่อชุมชนก็ทําหนาท่ีเปนประชาสัมพันธของโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  และอาศัยอยูในชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดวย 
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3. ฝายประชาสัมพันธของหนวยงานของรัฐ หรือชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด  แจงรายละเอียดของขาวดวยวิธีตาง ๆ เชน จดหมาย  โทรศัพท  ใบปลิว  ใบแจงขาวของ
หมูบาน  และเอกสารของทางราชการ สงมายังสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ผูวิจัยขอยกตัวอยางรายการในชวงขาวใตฟามาเพื่อแสดงใหเห็นเดนชัดข้ึนวา
รายการในชวงนี้มีการนําเสนอในรูปแบบดังนี้ 

ผูดําเนินรายการ “ดิฉันมีขาวการรื้อกฎหมายมลพิษ ใหน้ํา ขยะ และอากาศ  
รวมอยูในฉบับเดียวกัน เปดมิติใหมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการดวย  และขาวกรมควบคุม
มลพิษออกมาประกันการฟนฟูใหแมน้ําเจาพระยาใสสะอาด” 

ผูดําเนินรายการ “อธิบดีกรมควบคุมมลพิษอธิบายวา การท่ีมีมลพิษทางน้ําของ
แมน้ําทําใหเกิดสีดําในชวงฤดูแลงนั้น  เกิดจากปจจุบัน กทม.สรางโรงงานบําบัดน้ําเสียแลวเสร็จ
เพียง 3 แหงเทานั้น  คือ สีพระยา  บางลําพู  และยานนาวา  ทําใหยังมีปริมาณนํ้าเสียจากชุมชนไหล
ลงสูแมน้ําเจาพระยา  ซ่ึงหาก กทม.สรางโรงบําบัดน้ําเสียแลวเสร็จท้ัง 6 แหง  ตามเปาหมาย เช่ือวา
คุณภาพน้ําของแมน้ําเจาพระยาจะดีข้ึนไดมากถึง 80 เปอรเซ็นต อยางแนนอน” 
 
ชวงท่ี 3  ชวงสรรสาระเพื่อฟาสีคราม  เสนอสาระความรูเก่ียวกับเร่ืองส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะมลพษิ 

ทางอากาศ : รูปแบบรายการสนทนาสัมภาษณ 
ชวงท่ี 3 จะเปนรูปแบบการนําเสนอในเร่ืองสาระความรูเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอม

โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ จากสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซ่ึงดําเนินการจางท่ีปรึกษา
บริษัท ซีคอล จํากัด ในการดําเนินการตรวจสอบควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อเปนการตอบสนอง
ผูฟงกลุมเปาหมายท่ีตองการทราบความคืบหนาการปฏิบัติงานทางดานมลพิษทางอากาศ ท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชนรอบๆ  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  โดยมีลักษณะการสนทนาสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของของบริษัท ซีคอล จํากัด มารายงานผลท่ีไดตรวจสอบมาและวิธีการแกไขในปญหานั้น ๆ  

รูปแบบรายการท่ีมีการนําเสนอในชวงนี้จะเปนลักษณะของการสนทนาสัมภาษณผู
รวมรายการท่ีผูดําเนินรายการเชิญมารวมรายการถึงความเปนมาของปญหา รวมถึงวัตถุประสงคท่ี
ตองการนําเสนอเพื่อแกไขปญหาขอมูลท่ีเปนขาวลือในชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดท่ี
มีตอสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ยกตัวอยางการสนทนาสัมภาษณในรายการชวงนี้ ดังน้ี 

ผูดําเนินรายการ “ในวันนี้ จะพาไปรูถึงความจําเปนของอากาศบริสุทธ์ิท่ีมีตอ
ส่ิงมีชีวิตท้ังหลายบนโลกใบน้ี  หากพูดถึงอากาศ เราท้ังคน สัตว และพืช ตางก็ตองการดวยกันหมด
ท้ังนั้น  ส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีอาศัยอยูบนโลกเรานี้  ตางก็ใชอากาศในการดํารงชีวิตท้ังส้ินสัตวเล้ียงลูกนม
และมนุษยมีปอดเปนอวัยวะใชในการหายใจ  โดยรับเอาออกซิเจนเขาสูเลือดแลวสงใหหัวใจสูบฉีด  
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กระจายไปยังเซลลตาง ๆ ท่ัวรางกาย  เพื่อเผาไหมอาหารใหเปนพลังงานแลวปลอยของเสียและกาซ
คารบอนไดออกไซดออก  นิสิตและบุคคลท่ัวไป  เกี่ยวของเร่ือง การต้ังโรงงานอุตสาหกรรมใน
ชุมชนวาหากจะมีโรงงานอุตสาหกรรมสักแหงมาต้ังในชุมชนของเขา  เขาจะมีความเห็นอยางไรบาง 

(เทปเสียงสัมภาษณบุคคลท่ีกลาวถึงและไมสามารถมารวมรายการโดยตรงได) 
นั้นก็ เปนสวนหน่ึงของความเห็นของบุคคลท่ัวไป   ในเ ร่ืองการต้ังโรงงาน

อุตสาหกรรมในชุมชน  แลวทานละคะมีความเห็นในเร่ืองนี้อยางไรบาง  เขียนจดหมายแสดงความ
คิดเห็น  และขอเสนอแนะของทานกับทางหนวยงานสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  หรือท่ี
สถานีวิทยุแหงนี้ไดทุกเมื่อนะคะ  เราพรอมยินดีสงตอความคิดเห็นของทานไปยังหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพื่อทําการแกไขตอไป  เพื่อประโยชนตอสวนรวมตอไปคะ” 
 
ชวงท่ี 4    ชวงหลากความคิดเพื่อฟาสีคราม  เสนอนานาทัศนะของบุคคลท่ัวไปในประเด็นเก่ียวกับ 
                 ส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดในแตละสัปดาห : รูปแบบรายการพดูคุย 

ชวงท่ี 4 เปนชวงท่ีเสนอรายการหลากความคิดเพ่ือฟาสีครามจะเปนการนําเสนอ 
นานาทัศนะของบุคคลท่ัวไป  ในประเด็นเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดในแตละสัปดาห โดยจะเปน
ลักษณะรายการท่ีมีรูปแบบรายการพูดคุยกับผูรวมรายการ รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”
เปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขามาพูดคุย  แสดงความคิดเห็น  สอบถามถึงเร่ืองราวท่ีนําเสนไป
ในชวงเรียนรูกับชุมชน  หรือประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเปนขอเสนอแนะในการจัดรายการคร้ังตอไป รวมถึง
โทรศัพทเขามาขอเพลงดวย  ผูรวมรายการจะไดมาจากท่ีคณะทํางานผูรับผิดชอบจะประสานงาน
กับชุมชนหรือหนวยงานของรัฐตางๆ  ไดมารวมจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน 

ลักษณะการนําเสนอรายการมีลักษณะเปนการบอกกับผูฟงทางบานวามีใคร
โทรศัพทเขามาถามเร่ืองอะไร  โดยใหผูรวมรายการเปนผูตอบคําถามท่ีผูฟงถามเขามา  บางคร้ัง
ชาวบานเสนอแนะแนวทางแกปญหา  หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อรวมกันแกปญหาสังคม  รายการ
วิทยุเพื่อชุมชนจึงเปนศูนยกลางขาวสารจากชุมชน เปนเวทีแลกเปล่ียนความคิด  ประสบการณ     
จุดประกายประเด็นสาธารณะตามแนวทางรายการวิทยุเพื่อชุมชน  ตัวอยางท่ีนําเสนอรายการมีดังนี้ 

ผูดําเนินรายการ “ตอนนี้ตองบอกวาใครๆ  ก็หันมาใสของเทียมกันท้ังนั้น  ท้ังตางหู
พลอยเทียม  สรอยไขมุกเทียม  และอีกสารพัด  ก็จะใสของแทกันไปทําไมกันคะ  กวาจะซ้ือก็ตอง
คิดแลวคิดอีก  และใสไมนานก็จะเบ่ืออีกแลว  ดังนั้นทุกวันนี้คนเราเลยหันมาใสของเทียมกันมาข้ึน  
อยากจะเปล่ียนวันละแบบก็ยังได  ไมแพงอยางท่ีคิด  ท้ังยังสวยไมแพของแทดวย  ขนาดบางคร้ังดู
ไมออกเลยคะวาอันไหนเปนของแทอันไหนเปนของเทียม และทุกทานทราบไหมวาเม็ดสีใสๆวาวๆ  
ของอัญมณีเทียมนั้นหลายชนิดทํามาจากพลาสติก 
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ตัวอยางเชน  หยกเทียม  มีท้ังท่ีทํามาจากการยอมสีหยกแทท่ีมีสีไมสวยและหินท่ีมี
คูณภาพใกลเคียงกัน  หรือหลอจากยางไม  ยางสน  หรือพลาสติกน้ําหนักเบา สําหรับอําพันเทียม  
หลอดวยยางสนหรือพลาสติกใส  และถาตองการเพิ่มความงามก็สามารถทําไดดวยการใสตัวแมลง  
ดอกไม  ประหนึ่งวาเปนฟอสซิลสัตว และตัวอยางอัญมณีสุดทายท่ีผูฟงทุกทานรูจักกันดีในช่ือ  
ไขมุกเทียม  จะมีท้ังหลอจากพลาสติกและสารเคมีชนิดอ่ืน  ปจจุบันนิยมทําไขมุกเทียมจากพลาสติก
สีขาวหรือสีน้ํานมอัดเขาไปในตัวพิมพท่ีทําดวยกาวคอลลาเจน  ซ่ึงทํามาจากเกล็ดปลาตะเพียนหรือ
ถุงลมของปลาบางชนิดอีกทีหนึ่ง  ซ่ึงไขมุกท่ีไดจะมีน้ําหนักเบามากและมีขนาดเทากันหมด  สังเกต
ไดงายมาก  แตถาเปนไขมุกซัตตามิ  เซมิ  เพลิรล ผูเช่ียวชาญจะถึงกับงง เพราะมีผิวมุกหนา  เคลือบ
ดวยของเหลวท่ีทําข้ึนเปนพิเศษ  เงางามมากกวาไขมุกเทียมชนิดอ่ืนและมีน้ําหนักทากับไขมุกจริง  
เรียกไดวาเหมือนเกินจริงมากจนแทบจะแยกไมออก  จนไดรับการขนานนามวา  “ไขมุกท่ีสาม” 

สรุปลักษณะรูปแบบรายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม” พอจะกลาวไดวามีการ    
วางรูปแบบรายการเปนการสนทนาพูดคุย  หรือสัมภาษณ  ซักถามปญหา  อีกท้ังการนําเสนอ
ขาวสารท่ีออกอากาศก็เปนขาวสารของชุมชน  โดยมีประชาชนเปนผูแจงขาวสารทางโทรศัพทและ
จดหมาย  หรืออาจจะเปนการเขารวมสนทนากับประชาชนและเจาหนาท่ีท่ีเชิญมาโดยรวมสนทนา
พูดคุยในรายการเก่ียวกับเร่ืองความเปนอยูและการแสดงความคิดเห็นในรายการ  มีดนตรีข้ึนในแต
ละชวงรวมทั้งชวงเปดรายการและปดรายการเปนภาคบันเทิงมีการเปดเพลงลูกทุงและลูกกรุง 

รูปแบบรายการโดยเนนประโยชนสาธารณะรายการวิทยุเพื่อชุมชน“ใตฟาสีคราม” 
ตองจัดรายการในรูปแบบไมแสวงหากําไร  แตเปนการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรหนวยงาน
ในทองถ่ิน  (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)   หรือการจัดต้ังกองทุนรายการวิทยุเพื่อชุมชน  
เพื่อดําเนินการในระยะยาว 

การดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  จากการวิจัยผูวิจัยพบวา
รายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม” เปนรายการวิทยุเพ่ือชุมชนท่ีจัดข้ึนทางสถานีวิทยุกระจาย 
เสียงแหงประเทศไทย  จังหวัดระยอง  โดยสถานีฯ ยินยอมใหเวลาจัดรายการระหวางเวลา  9.30  ถึง  
10.00  น.  ในทุกวันอังคาร  และอาจจะขอขยายเวลาในอนาคต  มีเนื้อหาและวิธีการนําเสนอขาวสาร
ความคิดเห็นของตัวแทนในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการ ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด  ท่ีไดรับการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการรายการวิทยุเพื่อชุมชน  โดยคณะกรรมการของ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนผูกําหนดนโยบาย และเร่ืองราวท่ีนําเสนอ โดยมี
เจาหนาท่ีของสถานีทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียงคอยดูแลใหคําปรึกษาในดานระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
และการอํานวยความสะดวกในการออกอากาศและผลิตรายการตามท่ีคณะกรรมการกําหนดเทานั้น 
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เพื่อเปนบันไดข้ึนแรกท่ีจะนําไปสูความเขาใจอันดีระหวางกลุมชุมชนในบริเวณ
รอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  เราไดตั้งคณะกรรมการบริหารรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสี
คราม” ข้ึน  โดยมีอํานาจหนาท่ีกําหนดรูปแบบเน้ือหา และดําเนินการผลิตรายการ เพื่อสราง
ประโยชนแกชุมชน โดยเนนใหชุมชนมีความเขาใจ และมีความรูในดานตาง ๆ ของอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรม  (พีระวัฒน  รุงเรืองศรี, สัมภาษณ,  1 มกราคม 2549) 

4.2.1.2 รูปแบบรายการถายทอดนอกสถานท่ี ของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใต
ฟาสีคราม”  ขณะนีย้ังไมมีเนื่องจากขาดเคร่ืองมืออุปกรณ  แตเพื่อเปนการตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในชุมชนเปนหลัก เพราะสถานท่ีท่ีออกเวทีสัญจรนัน้มีประชาชนหรือกลุมชุมชน
ตางๆ เชิญมายังสํานักงานนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใหออกสัญจรยงัสถานีท่ีนั้น  เพื่อนําเสนอ
เนื้อหาท่ีเปนเร่ืองราวของหมูบานและตองการใหหนวยงานของรัฐชวยแกไขปญหาโดยการมา
เสวนารวมกัน และแลกเปล่ียนความคิดเหน็ไปยังหมูบานอ่ืนดวย  ขณะเดียวกนัรูปแบบรายการกย็ัง
เปนชองทางแสดงความคิดเห็น  ขอโตแยง  ขอเสนแนะและหาทางออกในการแกไขปญหาชุมชน
รวมกัน  และใหประชาชนมีความสนใจในปญหาของชุมชนตนเอง  ซ่ึงเปนการพฒันาชุมชนและ
ตนเองตอไป รายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ซ่ึงเปนรายการวทิยุเพื่อชุมชนของการนคิม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐเปนผูสนับสนุนหรือมอบเคร่ืองมือ
อุปกรณในการจัดทําหองสงเคล่ือนท่ี  รวมไปถึงการจดัเจาหนาท่ีชางเทคนิคประจาํดวยในรายการ
วิทยุเพื่อชุมชนถายทอดจากสถานท่ีนอกหองสงอันเปนการใหขอมูลของชุมชน ซ่ึงจะเปนลักษณะ
การมีสวนรวมในการถายทอดบรรยากาศ เร่ืองราวของชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
(พลัช  สงคประชา, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2549) 

4.2.2 เนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน การนําเสนอเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน  “สวน
ราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง”  ซ่ึงเปนรายการวิทยุเพื่อชุมชนอีกรายการหนึ่งในสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง (เอกสารภาคผนวก) ซ่ึงดําเนินรายการตามวตัถุ 
ประสงค  นโยบายของกรมประชาสัมพันธ  จะมีลักษณะเนื้อหาของการจัดรายการอยู  7  ขอ คือ 

1. พูดเกีย่วกับเร่ืองขาวทองถ่ิน  เปนขาวหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหรือ 
ขาวท่ีสงผลกระทบตอชุมชนจังหวดัระยอง หรือกับชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปน
ขาวเดนประจาํวันท่ีบรรณาธิการไดคัดเลือกมานําเสนอในชวงตนรายการ  หรือเปนการรายงานจาก
ผูส่ือขาวของสถานี  อาสาสมัคร  และประชาชนท่ัวไปท่ีรายงานเขามาเพ่ือใหผูฟงไดทราบความ
เคล่ือนไหวของชุมชน  ท้ังในสวนของหนวยงานราชการ  องคกรเอกชน ประชาชน  หรือกิจกรรม
ของชุมชน  ประกอบดวยขาวเหตุการณ  เปนเหตุการณท่ีนาสนใจ  เกีย่วของกับประชาชน 
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สถานการณดวนท่ีตองแจงใหประชาชนรับทราบโดยเร็ว เชน การรายงานการดําเนินงานของ
สํานักงานทองถ่ินจังหวดัระยอง สํานักงานประกันภัยจังหวัดระยอง 

2. พูดเกีย่วกับเร่ืองสาระความรูในดานตาง ๆ การเสนอเน้ือหาท่ีเปนสาระ
ความรู นี้  เปนการกําหนดเนื้อหาประจําวนัรวมกนัของกรรมการวิทยุชุมชนหรือประชาชนให
ขอเสนอแนะตอคณะทํางานและไดเปนมติของท่ีประชุมบรรณาธิการ  ซ่ึงสาระท่ีกําหนดในผัง
รายการประจําวันมุงใหความรูดานตาง ๆ แกประชาชนในชุมชน เชน  ดานการพฒันาเมือง หรือ
ชุมชน เปนการพูดคุยในประเด็นท่ีเกีย่วของกับความเปนอยูของประชาชนในภาพรวม  นําปญหา
อุปสรรคการพัฒนาชุมชนมาเปดสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือใหผูเกีย่วของในการพัฒนา
ชุมชนไดถายทอดกระบวนการเชิงสรางสรรคสังคม หรือเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจของชุมชน 
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดระยอง  สํานักงานสหกรณจังหวดัระยอง 

3. พูดเกีย่วกับเร่ืองปญหาความเดือดรอนของประชาชน  เปนการแจงขาวหรือ
รองเรียนมายังรายการของประชาชนท่ีรับฟงรายการ  ซ่ึงเนื้อหาลักษณะน้ีประชาชนใหความสนรวม
แจงเขามาจํานวนมากในแตละวัน  ปญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค อาทิ ถนน ไฟฟา  ประปา  
โทรศัพท  ซ่ึงเปนเร่ืองของโครงสรางพื้นฐานในการพฒันาชุมชน  ประชาชนท่ีรับฟงรายการจะ
โทรศัพทเขามารองเรียนมากในระยะแรก  พอในระยะหลังการรองทุกขลักษณะนี้ลดปริมาณของ
ความถ่ีลง  รวมถึงปญหาส่ิงแวดลอม โดยทีมงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนไดประสานผูรับผิดชอบ
ของหนวยงานตาง ๆใหมาช้ีแจงการดําเนนิการแกไขปญหาตามท่ีประชาชนรองเรียนหรือเสนอแนะ
มาอีกท้ังติดตอใหเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน ไดมาพดูคุยอภิปรายในแตละ
ประเด็นปญหา  เพื่อใหเกิดแนวทาการแกไขรวมกัน เชน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดั
ระยอง  สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง  สํานักงานการประปาจังหวดัระยอง   

4. พูดเกีย่วกับเร่ืองการแจงขาวอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุ  รายการวิทยุเพื่อชุมชน
ของคนจังหวดัระยอง มีเครือขายท่ีทํางานดานบรรเทาสาธารณภัยหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและ 
เอกชน  โดยเฉพาะสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวดัระยอง  แขวงการทางระยอง     

5. พูดเกี่ยวกับเร่ืองขาวชาวบาน  ลักษณะขาวชาวบานท่ีแจงมายังรายการวิทยุ
เพื่อชุมชนมีความหลากหลายในแตละวัน  ท้ังมุงเนน การแจงปญหาความเดือดรอน การพัฒนา  การ
ยกตัวอยางคนดีของสังคมความมีน้ําใจอีกท้ังการรวมกิจกรรมของหมูบาน เชน การแจงขาวชุมชน
วัดโสภณ รวมกันพัฒนาวัดโสภณ  พอคาแมคาในตลาดสดมาบตาพุดรวมกันทําความสะอาดตลาด  
การพัฒนาถนนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
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6. พูดเกี่ยวกับเร่ืองการเปดประเด็นรับฟงความคิดเห็น  เปนการกระตุนใหเกิด
ความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยผูดําเนินรายการ  บรรณาธิการประจําวัน  รวมท้ัง
ประชาชนไดรวมนําเสนอประเด็นหลักท่ีเกี่ยวของ  นําแนวทางไปประสานใหเกิดการแกไขปญหา
รวมกัน เชน การแกไขปญหาจราจรท่ีติดขัดบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  การอนุรักษ
สภาพแวดลอมรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในจังหวัด
ระยอง  การประหยัดพลังงาน  ประหยัดน้ํา เปนตน  การแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ท่ี
กลาวมาแลวนี้  รายการจะเปดสายใหประชาชนแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท  หรือทางจดหมาย  
แตจากการรวบรวมสถิติพบวา  กลุมผูฟงรายการนิยมแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพทมือถือมากกวา  
เนื่องจากสามารถออกอากาศไดทันที โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดระยอง  สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดระยอง 

7. พูดเกี่ยวกับเร่ืองการเสนอแนะรายการจากผูฟง รายการไดเปดโอกาสให 
ผูฟง  แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงรูปแบบของรายการวิทยุเพื่อชุมชนของประชาชนจังหวัด
ระยอง  โดยการเปดสายทางโทรศัพทหรือจดหมาย  แตโดยสวนใหญผูฟงจะโทรศัพทมาแสดง
ความคิดเห็นตอรายการมากกวาการเขียนจดหมาย ซ่ึงเจาหนาท่ีสถานีจะบันทึกขอมูลท่ีผูฟง
เสนอแนะมารวบรวมแจงตอฝายผลิตรายการเปนประจําทุกเดือน การใหขอเสนอแนะในการจัด
รายการนี้เปนแนวทางหนึ่งของการเขาถึงส่ือรายการวิทยุเพื่อชุมชนไดงาย  เนื่องจากรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชนนี้ไดเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม 

8. พูดเกี่ยวกับเร่ืองกฎหมายชาวบานครอบครัว  นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรู
เร่ืองกฎหมายท่ีจําเปนกับชีวิตประจําวัน เชน การทําประกันรถยนต  การเสียภาษี  การจดทะเบียน  
กฎหมายคํ้าประกัน  รวมท้ังเร่ืองการเมืองทองถ่ิน  การเลือกตั้ง  โดยสํานักงานประกันภัยจังหวัด
ระยอง   สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง เขต 1  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง  สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระยอง เขต 2  

การจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” โดยคณะทํางานของสํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมท้ังอาสาสมัครรายการวิทยุเพื่อชุมชนไดท่ีเขามามีสวนรวมในการ
จัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนเปนคณะทํางานฯ ไดมีการประชุมพิจารณาการคัดเลือกเนื้อหาสาระท่ีออก 
อากาศในรายการวิทยุเพื่อชุมชนของประชาชนจังหวัดระยองในแตละวัน  ซ่ึงรายการวิทยุเพื่อชุมชน  
“ใตฟาสีคราม”  (สิปปภาส  สมุทรถา, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549) โดยมีการกําหนดเนื้อหารายการ
วิทยุเพื่อชุมชนดังนี้ 
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ครั้ง ชวงเปด 
รายการ 

ชวงขาว 
ใตฟา 

ชวงสรรสาระ 
ฟาสีคราม 

ชวงหลากความคิด 
ใตฟาสีคราม 

1   มลสารทางอากาศ การต้ังโรงงานอุตสาหกรรม 
ในชุมชน 

2   มลสารทางอากาศจากการ
คมนาคมขนสง 

สารพิษบนทองถนน 

3   มลสารทางอากาศจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการ 

ฝุนละอองและควันดําในอากาศ 

4   มลสารทางอากาศจาก
กิจกรรมอื่นๆ 

กาซและสารอันตราย 

5   มลสารทางอากาศภัยและ
อันตรายของคน 

มลสารทางอากาศจากการ 
กอสราง 

6   กาซและสารอันตราย มาตรการการลดและการควบคุม 
7   การลดและการควบคุมสาร

ทางอากาศ 
รวมกันประหยดัน้ํามันและ 
พลังงาน 

8   การลดฝุนและควันพิษใคร
ชวยได 

รวมกันใชออกเทน 91 และ 
ออกเทน95 

 
ภาพท่ี  4.9  ผังเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
ท่ีมา : สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ), 2545. 
 

รายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม” มีคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนโดยสํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ไดจัดประชุมรวมกันระหวางอาสาสมัคร และชุมชน  เขามาคัดเลือก
เนื้อหาสาระท่ีออกอากาศ ใหเปนไปตามความตองการของประชาชนสวนหนึ่ง  และการนําเสนอ
ขาวของหนวยงานของรัฐ และบริษัทท่ีประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อให
ความรูและความเขาใจตอชุมชน (สิปปภาส  สมุทรถา, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549) 

การกําหนดเนื้อหาในการจัดรายการ และการผลิตรายการของรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ไมไดเปนการจัดเนื้อหาตามความตองการของประชาชนของชุมชนท้ังหมด  
แตเปนการเสนอเนื้อหารายการผานการแสดงความคิดเห็น  และการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  รวมท้ังการรับฟงเสียงจากชุมชนท่ีรับฟงรายการจากท่ี 
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ผูฟงไดโทรศัพทและเขียนจดหมายเขามาแจงขาวสาร ท่ีตองการวาตองการฟงเนื้อหาสาระเร่ือง
อะไรบาง นอกจากนั้น ชุมชนและอาสาสมัครโรงงานท่ีประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด  ใหมีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ใน
ลักษณะการแจงขาวสาร  การแสดงความคิดเห็น  หรือการมารวมประชุมเพื่อจัดรายการเนื้อหา 
รายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ดังตัวอยาง Script เนื้อหารายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟา 
สีคราม” ในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2548 (เอกสารประกอบสํานักงานนิคม 
อุตสาหกรรมมาบตาพุด) ดังนี้ 

 
คร้ังท่ี วันท่ี เร่ือง 

1 วันอังคารท่ี 6 ตุลาคม 2548 ผลิตภัณฑบรรจุอาหาร 
2 วันอังคารท่ี  11  ตุลาคม  2548 แบตเตอร่ีพลาสติก 
3 วันอังคารท่ี  18  ตุลาคม  2548 หลอดกาแฟผูคํ้าชูเผาพันธุขนุน 
4 วันอังคารท่ี  25  ตุลาคม  2548 เลนสเสริมในดวงตา 
5 วันอังคารท่ี  1  พฤศจิกายน  2548 อัญมณีเทียม 
6 วันอังคารท่ี  8 พฤศจิกายน  2548 หนังเทียม 
7 วันอังคารท่ี  15 พฤศจิกายน  2548 มลพิษตางๆ 
8 วันอังคารท่ี  22  พฤศจิกายน  2548 พีซีว ี
9 วันอังคารท่ี  29  พฤศจิกายน 2548 การดับเพลิงเบ้ืองตน 
10 วันอังคารท่ี  6  ธันวาคม  2548 พลาสติก H1-Teeh  เอนกประสงค 
11 วันอังคารท่ี  13  ธันวาคม 2548 ไมเทียม พวีีซี 
12 วันอังคารท่ี  20  ธันวาคม 2548 ขยะ 
13 วันอังคารท่ี  27  ธันวาคม  2548 ผาหม เอเอ็ม 2002 

 
ภาพท่ี  4.10  Script  รายการวิทยุเพื่อชุมชน  “ใตฟาสีคราม”  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ 
                     ไทย จังหวัดระยอง คล่ืน 91.75 
ท่ีมา : สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ), 2545. 

 
เนื้อหารายการจะมีลักษณะพูดคุยเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเสียเปนสวนใหญ 

เนื่องจากปญหาของการนิคมอุตสาหกรรมฯ เกี่ยวกับปญหาทางดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนท่ีผานมา  
รวมถึงไดมีการแจงขาวสาร  แสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ  และเสนอปญหาของชุมชน
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รอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดอยางเสรีภาพอยางเต็มท่ี กรณีของการแจงขาวสารรองเรียน
ในลักษณะกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐในการกระทําความผิดไดโดยไดประกาศเจตนารมณและจุดยืน
ของรายการวิทยุเพ่ือชุมชน เพื่อใหผูฟงมีการเขาไปมีสวนรวมกับรายการในทางที่สรางสรรค และ
รวมรักษาผลประโยชนของชุมชนรอบๆ  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ประกอบกิจการของโรงงานในนิคม  (สิปปภาส   สมุทรถา, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549) 

รายการวิทยุ เพื่อชุมชนจังหวัดระยองมีหลายรายการ  ผูวิจัยจึงไดทําการ 
เปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาเพื่อจะไดรับทราบความแตกตางของรายการท่ีคลายคลึงกัน ดัง 
ภาพท่ี 4.5 

 
วัตถุประสงค สวนรายการพบ

ประชาชนเพื่อคนระยอง 
รายการวิทยุชุมชนเพื่อ

คนระยอง 
รายการวิทยุเพือ่ชุมชน 

“ใตฟาสีคราม” 
รูปแบบ 1.  ตัวแทนจากหนวยงาน

ของรัฐมาจัดรายการ 
2.  สนทนาทางรายการ 

1.  การอานขาว  
รายงานขาว 

1.  เปนการสนทนาให
ความรู ถามตอบปญหา
โดยมีตัวแทนเจาของ
ปญหามาตอบปญหา 

เนื้อหา 1.  ขาวทองถ่ิน 
2.  สาระความรู 
3.  ปญหาครอบครัว 
4. ขาวอุบัติภยั/อุบัติเหต ุ
5.  ขาวชาวบาน 
6.  การเปดประเด็นรับฟง 
7.  การเสนอแนะ 
8.  กฎหมายชาวบาน 

1.  สุขภาพ 
2.  การเกษตร 
3.  เยาวชน 
4.  กีฬา 
5.  การทองเท่ียว 
6.  การศึกษา 
7.  ศาสนา 

1.  ส่ิงแวดลอม 
2.  การศึกษา 
3.  กิจกรรมชุมชน 
4.  ความรูท่ัวไป 

ขาวสาร 1.  ขาวเกษตร 
2.  ขาวทองถ่ิน 
3.  ขาวจากสวนกลาง 

1.  ขาวทองถ่ิน 1.  ขาวสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
2.  ขาวจากบริษัทท่ี
ประกอบกิจการในนิคม 

 
ภาพท่ี 4.11 แผนผังเปรียบเทียบรูปแบบและเน้ือหารายการวิทยเุพื่อชุมชน จังหวัดระยอง 
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จากตารางสรุปถึงความแตกตางไดในลักษณะการนําเสนอรูปแบบและเน้ือหาได
วาสําหรับรูปแบบและเนื้อหาของรายการวิทยุเพ่ือชุมชน จังหวัดระยองนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จังหวัดระยอง มีรายการวิทยุเพื่อชุมชนอยูหลายรายการ เชน รายการวิทยุเพื่อ
ชุมชน ”สวนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง”  ซ่ึงออกอากาศต้ังแตเดือนสิงหาคม  2545  จนถึง
ปจจุบัน  ตั้งแตเวลา  9.30-10.00 น. ทุกจันทร  พุธ  ศุกร  ผูดําเนินรายการคือ ศิริวรรณ  บุญมี  และ 
สุภาพ  นพเกา  ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  เปน
รายการสนทนาขาวสาร สาระความรูโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกรวมใหการสัมภาษณ  หัวขอ
สนทนาก็จะเปนส่ิงท่ีเกี่ยวกับชีวิตชุมชนจังหวัดระยอง  เชน  โครงการขยะแลกไข  การบําบัดน้ําเสีย  
การขจัดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  การแปรรูปผลไม  ฯลฯ  อีกรายการหนึ่ง คือ “รายการวิทยุ
ชมชนเพื่อคนระยอง “ ออกอากาศเวลา  18.00 -19.00 น.  ทุกวัน  ผูดําเนินรายการคือคุณศิริวรรณ  
บุญมี  และคุณภาพ  นพเกา  เปนรายการสนทนาขาวสาร  สาระความรูสลับเพลงเพื่อชีวิต  รายการ
ทุกรายการออกอากาศเปนภาษากรุงเทพไมใชภาษาทองถ่ิน 

ผูฟงกลุมเปาหมายไดกําหนดวาเปนกลุมเกษตรกร  กลุมอาชีพ  กลุมแมบาน  
อาสาสมัครประชาสัมพันธหมูบาน  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ผูประกอบการ  กลุมพลัง
มวลชน  กลุมกิจกรรมตางๆ  ในระดับทองถ่ินและประชาชนท่ัวไป 
 
4.3  แนวทางการพัฒนารายการวิทยุเพื่อชุมชน 

แนวทางการพัฒนารายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยุกระจายแหง
ประเทศไทย จังหวัดระยอง มีส่ิงท่ีประชาชนในชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตองการ
ใหมีอยูในรายการวิทยุเพื่อชุมชนสามารถแบงออกเปน 2 ประการคือ 

ประการท่ี 1 วิธีการดําเนินงานของรายการวิทยุเพื่อชุมชน ไดแก รูปแบบและเนื้อหาของ
รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

ประการท่ี 2    กระบวนการบริหารจัดการรายการวิทยุเพ่ือชุมชน ไดแก โครงสรางการ
บริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการจัดรายการ
วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

ประการท่ี 1 วิธีการดําเนินงานของรายการวิทยุเพื่อชุมชน ไดแก รูปแบบและ
เนื้อหาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ชาวบานมีความตองการที่จะฟงรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชน แตดวยระบบคลื่นท่ีไดรับไมชัดเจนจึงทําใหไมคอยมีคนฟงเทาไร (นรรัตน  รอดประเสริฐ, 
สัมภาษณ, 25 มกราคม 2549)  ดังนั้นเพื่อตอบสนองเจตนารมณในการใหชุมชนไดแสดงความ
คิดเห็นหรือขอรองเรียนในปญหา ในกรณีท่ีชุมชนเกิดขอสงสัย และพยามยามติดตอมาทางรายการ
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วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ไดสะดวกก็ตองใหสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหา
ชองทางใหชุมชนติดตอไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน  โดยชาวบานคาดหวังวารายการวิทยุเพื่อชุมชน
ควรจัดต้ังคณะกรรมการฯ (ผูประสานงาน) ข้ึนมาชุดหนึ่ง  เพื่อจะไดสามารถประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อใหส่ิงท่ีประชาชนตองการรูหรือตองการทราบจะไดมีการแกไขใหบรรลุผล
ต อ ไ ป  (วิ ช ชุ ณี   
พลชา, สัมภาษณ, 25 มกราคม  2549) 

เร่ืองของรูปแบบรายการและเนื้อหาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน  เห็นควรท่ี
จะตองหาลูกเลนใหม ๆ เพื่อชักจูงผูฟงใหมากข้ึน เชน การตอบคําถามชิงรางวัล  นําดาราท่ีโดงดังมา
ออกรายการ (วริญ  ชีพมีมูล, สัมภาษณ, 20 มกราคม 2549)  รวมไปถึงรูปแบบและเน้ือหาของ
รายการ ควรมีลักษณะเปล่ียนแปลงไมซํ้าซากเก่ียวกับเร่ืองส่ิงแวดลอม อยางเดียว อันเนื่องมาจาก
การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ขณะน้ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีปญหากอใหเกิดมลพิษ  
และผลกระทบตอสภาพความเปนอยูหลาย ๆ อยางกับชุมชน  อาจจะใชรายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใต
ฟาสีคราม” เนนใหเกิดประโยชนตอชุมชนท่ีอยูรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือช้ีแจงใน
ปญหาหรือช้ีแจงรายละเอียดตาง ๆ เพื่อไมใหประชาชนเขาใจผิดนิคมอุตสาหกรรมก็เปนได เพราะ
ขณะนี้มีแคเพียงการสงจดหมายและโทรศัพท  ควรจะมีอุปกรณส่ือสารในรูปแบบใหม ๆ อีก เชน 
ร ะ บ บ 
อินเตอรเน็ท ฯลฯ รายการวิทยุเพื่อชุมชนจะตองมีรูปแบบรายการที่หลากหลาย  ท้ังลักษณะการ
สนทนา  การพูดคุย  และการสัมภาษณ  ซ่ึงอาจจะมีวิธีการนําเสนอหลายวิธี เชน การรายงานขาว  
การแสดงความคิดเห็น  การรองทุกข  นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอในรูปแบบความบันเทิง หรือ 
ลูกเลนใหม  เชน  การตอบคําถามชิงรางวัลและชวงการเสนอเพลง  นาจะเชิญดาราดังมาออกอากาศ
(นรรัตน รอดประเสริฐ, และ สาวิตรี  ทิติพรรณ, สัมภาษณ, 20 มกราคม 2549)  และมีการสง
พนักงานไปอบรมหรือดุงานกับรายการอื่น ๆ ในสวนกลางเพื่อจะไดมีการพัฒนาใหมีรูปแบบท่ีดีข้ึน  
หรือรับพนักงานใหมท่ีเปนนักศึกษาท่ีเปนคนรุนใหมและมีวัยท่ีกําลังมีความคิด และจะไดนําความรู
ในการจัดรายการไปเผยแพรตอชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตอไป (วริญ ชีพมีมูล
,สัมภาษณ, 20 มกราคม 2549) 

รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” จะตองมีรูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชนท่ี
หลากหลาย ท้ังลักษณะการสนทนา การพูดคุย และการสัมภาษณ ซ่ึงอาจจะมีวิธีการนําเสนอหลาย
วิธี เชน การรายงานขาว  การแสดงความคิดเห็น  การรองทุกข  นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอใน 
รูปแบบความบันเทิง เชน การตอบคําถามชิงรางวัลและชวงการเสนอเพลง (สิปปภาส  สมุทรถา
,สัมภาษณ 1 มกราคม 2549.)   ชวงเวลาการนําเสนอรายการวิทยุเพื่อชุมชน ซ่ึงขณะน้ีมีอยูประมาณ
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คร่ึงช่ัวโมง  ดังน้ันจึงควรจะมีการจัดรายการเปนชวง ๆ ในทุกวันประมาณ 3 ชวง  ชวงเชา  ชวงเท่ียง  
และชวงคํ่า   หรือเพ่ิมเวลาออกอากาศใหมากข้ึน  (วิชชุณี  พลซา,สัมภาษณ, 25 มกราคม 2549) 

ประการท่ี 2    กระบวนการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน  ไดแก 
โครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของ
การจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

ชาวบานตองการจะเปนคนจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน เพราะถือวารายการวิทยุ
เพื่อชุมชนเปนของประชาชน  โดยประชาชน  และเพ่ือประชาชน   แตตอนนี้ชาวบานไมมีคล่ืนเปน
ของตนเอง  และมีปญหาอุปสรรคในการจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน  เพราะไมมีผูชํานาญการ
ทางดานนี้เลย  ก็ควรให สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย (กนอ.) เปนหนวยงานนํารอง  ในการฝกหัดและฝกซอมแกชุมชนกอนก็ได  เพราะสํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดจัดรายการวิทยุเพ่ือชุมชน“ใตฟาสีคราม” อยูแลวเห็นควรติดตอกับ
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใหกลุมชุมชนหรือคนที่สนใจ  เขารวมจัดรายการและผลิต
รายการ  เพราะชาวบานคุยกันตามภาษาชาวบาน  มันนาจะฟงงายเขาใจงาย  มันเปนอะไรที่นาจะ
คลอยตามกันไดงายกวา (ปาริชาต ขาวสนิท, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2549) 

สวนระเบียบขอบังคับ  เห็นควรกําหนดใหมีเปนรูปธรรม  โดยใหคณะกรรมการ
ของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่จัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ไดจัดใหมี
การต้ังกฎระเบียบ  ขอบังคับเฉพาะของรายการเพื่อใชควบคุมอาสาสมัคร  ชาวบาน  กรณีท่ีเขามามี
สวนรวมสนทนาการจัดรายการและการผลิตรายการ  เพราะระเบียบ ขอบังคับ ของการจัดรายการ
วิทยุเพื่อชุมชน  ขณะนี้เปนของกรมประชาสัมพันธ เพื่อใหการส่ือสารรวมไปถึงการสงขาวสารให
งายเขาและเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑของขอบังคับ  ในฐานะหนวยงานของรัฐ  และการ
ใหประชาชนมาออกอากาศหรือจัดทํารายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด
ระยอง ตองใชความระมัดระวังเพราะตองผนวกความรับผิดชอบไปดวย  จึงเห็นควรเปนหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริหารจัดการในระดับสูงของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดท่ีจะตองมีหลัก
ในการวางกฎเกณฑ ใหรอบคอบรัดกุม  (นรรัตน รอดประเสริฐ, วิชชุณี  พลซา, สัมภาษณ,  25 
มกราคม 2549) 

จากการพัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชนแลว การเขา
มามีสวนรวมในข้ันตอนตาง ๆ ในการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนก็เปนแนวทางการพัฒนารายการ
วิทยุเพื่อชุมชนในอนาคตตอไปดวย  จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด ไดกลาวไววา 
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ผูผลิต/ผูจัด/ผูดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” จะเปนเจาหนาท่ี
หนวยงานของรัฐ แสดงวายังไมมีประชาชนเขามาเปนผูผลิต/ผูจัด/ผูดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
แตหนวยงานของรัฐ มีความพยายามท่ีจะใหประชาชนไดเขามารวมผลิตรายการในรายการวิทยุเพือ่ 
ชุมชน“ใตฟาสีคราม” ใหมากย่ิงข้ึน  (สุวรรณา  ดอกไมคล่ี, สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549) 

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน และพยายาม
ใหตัวแทนโรงงานท่ีประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดเขามาจัดรายการรวมกับ 
เจาหนาท่ีรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  โดยหวังวาจะไดนําความรูในการจัดรายการไป 
เผยแพรตอชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตอไป และจะนําไปสูการเชิญชวนให 
ประชาชนในชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดเขามารวมในข้ันตอนตาง ๆ ในการผลิต
รายการวิทยุเพื่อชุมชน”  (วริญ ชีพมีมูล, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2549)  หวังวาตองการใหรายการ
วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” เปนเวทีใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมในข้ันตอนกอนการผลิต เชน 
การวางแผนนโยบาย  รวมไปถึงการฝกสอนในการจัดทําโครงการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การจัดทํารายการวิทยุเพื่อชุมชน  โดยทางสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ไดใหการ
สนับสนุนใหเขาฝกฝนตั้งแตวางนโยบาย  ตั้งวัตถุประสงคในการจัดทํารายการ รวมไปถึงการรวม
ออกอากาศ  เพื่อใหเกิดความม่ันใจในการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชนตอไป (ปาริชาต  ขาวสนิท, 
สัมภาษณ, 6 กุมภาพันธ 2549) 

การจัดผลิตหรือทํารายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”ก็คือตองสรางความสนิท
สนมกับชุมชนใหมาก ใหการสนับสนุนใหเขาฝกฝนต้ังแตวางนโยบาย ตั้งวัตถุประสงคในการจัดทํา
รายการรวมไปถึงการรวมออกอากาศ เพื่อใหเกิดความม่ันใจในการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
ตอไป (วิชชุณี  พลซา, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2549) 

 ในขณะน้ีรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” โดยสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดก็ดําเนินการใหอาสาสมัคร (ตัวแทนโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) ไดเขามามี
สวนรวมในการจัดรายการในข้ันแรก  สวนในข้ันตอไปจะใหอาสาสมัครเขาไปฝกสอน และจัดการ
สัมมนา จนถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ท้ังในดานการวางนโยบายและหลักการ
ปฏิบัติการใหเปนรูปธรรม และใหเพิ่มแรงจูงใจใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมในทุก ๆ ข้ันตอน
ของการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนตอไป ชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตองการเขารวม
ในข้ันการผลิตรายการ และดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชน เพราะเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับตอ
ชุมชนของตนเอง (นรรัตน รอดประเสริฐ, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2549) 
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จากผลการวิจัยท้ังหมดในบทท่ี 4 นี้ สรุปไดวา การดําเนินรายการวิทยุเพ่ือชุมชน 
“ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยองมีปจจัย 4 ประการ คือ 

1. ปจจัยทางดานโครงสราง  ประชากร  ภูมิศาสตร  วัฒนธรรม  การดําเนินชีวิต  
กอใหเกิดการรับผิดชอบรวมกันในชุมชน ในการจัดการแกไขปญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมของ
ชุมชนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  เปนส่ิงท่ีกําหนดใหรายการวิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัดระยอง  
มีลักษณะการดําเนินรายการที่มาจากความตองการของชุมชน  ซ่ึงมีกิจกรรมอยูกอนแลว  และเห็น
วาวิทยุเพื่อชุมชนสามารถนํามาเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร  ใหความรู  เช่ือมโยง
ชุมชนใหมีการเกิดความเข็มแข็งข้ึนได  และยังสงผลใหรายการมีเนื้อหาในการดําเนินรายการ
มากมายท่ีมาจากชุมชนในทองถ่ิน  ในปจจุบันรายการวิทยุเพ่ือชุมชนของจังหวัดระยองเปนเวทีให
ประชาชนไดรวมเรียนรูการดําเนินรายการ  ประชาชนเร่ิมเห็นประโยชน และโทษในการใชส่ือ
สาธารณะมากข้ึน ตอไปในอนาคตประชาชนกลุมท่ีเขามาใชส่ือเหลานี้จะเปนผูท่ีผลักดันใหเกิด
รายการวิทยุท่ีมาจากความตองการของประชาชนอยางแทจริง เปนรายการวิทยุเพื่อชุมชน โดยชุมชน  
และของประชาชน  ตามหลักการวิทยุชุมชน  โดยกลุมผูนําในชุมชนและสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดจะเปนกําลังสําคัญท่ีรวมผลักดันใหส่ือวิทยุเขมแข็งข้ึนไปพรอมๆ กับชุมชน
ของจังหวัดระยอง 

2. ปจจัยภายในสถานี ไดแก โครงสรางการบริหารสถานีท่ีตองข้ึนตรงตอกรม
ประชาสัมพันธ รับสนองนโยบายจากสวนกลางในฐานะหนวยงานของรัฐ  จึงทําใหรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชนตองอยูในความควบคุมดูแลของตนสังกัด  ท่ีมีนโยบายชัดเจนวา เปนหนวยงานท่ีตอง
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอีกทีหนึ่ง  การเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในข้ันตอน
ตาง ๆ จึงเปนนโยบายหนึ่งท่ีกรมประชาสัมพันธส่ังการลงมายังสถานีวิทยุทองถ่ินท่ัวประเทศเพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายมาตรา 40 ท่ีบัญญัติข้ึนเทานั้น  หากไมมีนโยบายลงมา  ประชาชนก็ไมสามารถ
เขามามีสวนรวมในรายการไดเลย  ในปจจุบันการดําเนินรายการวิทยุเพ่ือชุมชนยังตองพึ่งพาสถานี
วิทยุทองถ่ินในการใชสถานท่ีถายทอดเสียง  เนื่องจากยังไมมีระเบียบขอบังคับท่ีชัดเจนวาประชาชน
สามารถจัดต้ังสถานีเองอยางถูกกฎหมายไดหรือยัง  ปจจัยดานงบประมาณ  บุคลากร  อุปกรณของ
สถานี  จึงเปนตัวกําหนดวารายการจะมีอายุยืนยาวตอไปไดหรือไม  ถาหากกรมประชาสัมพันธเห็น
วาการจัดทํารายการวิทยุเพื่อชุมชนเปนการส้ินเปลืองงบประมาณ 

สวนวิธีการดําเนินงานในอนาคตท่ีประชาชนของจังหวัดระยอง ท้ัง 25 ชุมชน 
รวมกันคนหาโดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือใหเปนแนว
ทางการพัฒนาในการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนในอนาคต  เปนตัวช้ีวัดไดอยางหนึ่งวา 
รายการวิทยุเพ่ือชุมชนตองมาจากชุมชนเขาไปมีสวนรวมในทุกข้ันตอน  ตั้งแตระดับบริหารสถานี  
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บริหารรายการ  ถึงระดับผูฟง  จึงจะเปนรายการวิทยุเพ่ือชุมชนของชุมชน  โดยมีหนวยงานของรัฐ 
ใหการสนับสนุนและดูแลใหอยูในกรอบของวิทยุชุมชนท่ีไมแสวงหากําไร  และไมเปนแหลง
ผลประโยชนของใคร  จากการรวมกันกําหนดวิธีการดําเนินงานยังช้ีใหเห็นวา  ประชาชนยังไมมี
ความพรอมและความเช่ือม่ันพอท่ีจะเปนเจาของรายการ  สังเกตจากการท่ีประชาชนยังคงตองการ
ใหมีการอบรมการจัดรายการโดยเจาหนาท่ีอยู  แตประชาชนมีความพรอมในการมีสวนรวมแลวจาก
การท่ีประชาชนตองการเขามารวมผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน 

3. รูปแบบรายการในปจจุบันเปนรูปแบบรายการนิตยสารทางอากาศ  โดยมี
รูปแบบรายการขาวทองถ่ิน  ขาวบริการอยูในชวงแรกของรายการเปนรูปแบบรายการขาวท่ีมาจาก
หนวยงานราชการมากกวาขาวจากชุมชน  อาจมาจากเหตุผลวา หนวยงานราชการมีขาวในการ
ประชาสัมพันธมากกวาอยูแลว  และขาวของชุมชนบางคร้ังก็ไมจําเปนตองประกาศผานส่ือวิทยุ  
เพราะการส่ือสารในชุมชนในลักษณะพูดคุยดวยตนเอง  ใชส่ือบุคคลยังใชไดผลดี  จึงทําใหชุมชนมี
สวนรวมในรายการชวงนี้นอยกวาหนวยงานราชการ  รูปแบบรายการชวงท่ี 2  มีรูปแบบรายการเปน
รายการขาวภายในทองถ่ินจากหนวยงานราชการ และขาวจากชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด  นอกจากการแจงขาวแลว  ยังมีการรองทุกขในเร่ืองราวตาง ๆ เชน ระบบสาธารณูปโภค โดย
ใชเทคนิคการนําเสนอใหผูดําเนินรายการสลับกับการอานขาวท่ีไดมาจากแหลงขอมูลตาง ๆ กัน  
มิไดเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาเทาท่ีควร  ในชวงท่ี 3 จะเปนรูปแบบการนําเสนอในเร่ือง
สาระความรูเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ จากสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดซ่ึงดําเนินการจางท่ีปรึกษาบริษัท ซีคอล จํากัด ในการดําเนินการตรวจสอบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ เพื่อเปนการตอบสนองผูฟงกลุมเปาหมายท่ีตองการทราบความคืบหนาการปฏิบัติงาน
ทางดานมลพิษทางอากาศ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรอบๆ  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  โดยมีลักษณะ
การสนทนาสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของของบริษัท ซีคอล จํากัด มารายงานผลท่ีไดตรวจสอบมา
และวิธีการแกไขในปญหานั้น ๆ และชวงท่ี 4 เปนชวงท่ีเสนอรายการหลากความคิดเพ่ือฟาสีคราม
จะเปนการนําเสนอ นานาทัศนะของบุคคลทั่วไป  เปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขามาพูดคุย  แสดง
ความคิดเห็น  สอบถามถึงเร่ืองราวท่ีนําเสนอไปหรือประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเปนขอเสนอแนะในการจัด
รายการคร้ังตอไป  

สวนรูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชนท่ีชุมชนตองการน้ันมีลักษณะคลายกับรายการ
ท่ีกําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน  แตประชาชนตองการใหมีแนวทางในการแกปญหามากข้ึน  โดย
การจัดใหมีการสนทนาแลกเปล่ียนระหวางหนวยงานราชการกับประชาชนในชุมชนใหมากยิ่งข้ึน  
และใหมีเวทีสัญจรท่ีเปนเวทีสําหรับใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในรายการไดมากข้ึน  และมี
การแลกเปล่ียนสนทนากันจากบุคคลหลายฝายของชุมชนนั้น ๆ ท่ีออกสัญจรบริเวณท่ีไปสัญจร 
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4. เนื้อหารายการจะเปนเนื้อหารายการท่ีจะเนนการใหความรูกับประชาชนใน
ทุกแงมุมท่ีเกี่ยวของกับชุมชนไมวาจะเปนเร่ืองการประกอบอาชีพ  การอนุรักษส่ิงแวดลอม  
การเกษตร  โดยการนําเสนอจะมีเนนในแงส่ิงแวดลอมในชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด เปนสวนใหญ เนื่องจากเหตุการณมลพิษทางอากาศของทางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใน
ขณะนี้  โดยนําผูรวมรายการท่ีมีความรูทางดานส่ิงแวดลอมมาสนทนาในรายการ เพื่อเปนตัวอยาง
ในการปฏิบัติไปสูชุมชนอ่ืน  พรอมท้ังสอดแทรกรายการเพลงเพ่ือใหความบันเทิงกับประชาชน
ตามท่ีประชาชนรองขอดวย 

สวนเนื้อหารายการที่ประชาชนตองการ มีลักษณะท่ีตองการเนื้อหารายการใน
หลาย ๆ มุมมอง เพื่อสรางความรูและการแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด    
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บทที่  5 

สรุปและขอเสนอแนะจากการวิจยั 
 

งานวิจยัเร่ือง ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการส่ือสารแบบมีสวน
รวมของชุมชน กรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ของสถานีวิทยุกระจาย เสียง
แหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  ผูวิจยัมีความมุงหมายท่ีจะศึกษาเกีย่วกับศักยภาพการบริหารจัดการ
รายการวิทยุเพือ่ชุมชน  รูปแบบและเนือ้หารายการวทิยุเพื่อชุมชนรวมไปถึงการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการรวมจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน เพื่อใหทราบทิศทางในอนาคตของรายการวิทยุเพือ่
ชุมชน “ใตฟาสีคราม”   เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนเพื่อตอบสนองแนวคิดของ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ในการท่ีจะสนับสนนุใหอาสาสมัคร (บริษัทท่ี
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) รวมถึงผูนําชุมชนและชาวบานท่ีอยูรอบ ๆ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  ไดเขามามีสวนรวมในการจัดรายการวิทยุเพือ่ชุมชน  และนําความคิดเหน็
หรือการวิพากษวิจารณหนวยงานราชการของรัฐออกมาในรูปของการสมานฉันทกันในเร่ืองความ
เขาใจกนัท้ังสองฝาย 

ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวจิัยคือ การสังเกตการณแบบมีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
“ใตฟาสีคราม”   การศึกษาจากเอกสาร  การสัมภาษณเจาะลึกผูท่ีเกีย่วของท้ังฝายบริหาร  ฝายผลิต
รายการ อาสาสมัคร  รวมไปถึงการจัดการสัมภาษณกลุม (Foucus Groups) ของผูนําชุมชนและ
ชาวบานและผูรับฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  โดยท่ีผูวจิัยไดตั้งคําถามการทําวิจยัเพื่อ
หาคําตอบของปญหาท่ีตั้งไว ดังตอไปนี ้

1.  โครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
2.  รูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
3.  แนวทางการพัฒนารายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

 
5.1  ผลการวิจัยสรุป 

จากผลการวิจยั ผูวจิัยสามารถสรุปในประเด็นหลัก อันไดแก ปจจัยเชิงโครงสราง  
รูปแบบและเนือ้หา วิธีการดําเนินงานของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง และการมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบ เนื้อหา  
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วิธีการดําเนนิงานตามความตองการของประชาชนตอรายการวิทยุเพื่อชุมชนในอนาคต  ผูวิจัยจะนํา
สรุปภาพรวมผลการวิจัยเปนแผนภมิู ดังนี้ 

 

 
 
ภาพท่ี 5.1 สรุปโครงสรางการบริหารจัดการ  รูปแบบ  เนื้อหา  วิธีดําเนินงาน รายการวิทยุเพื่อชุมชน 
                 ในอนาคต 

จากแผนภูมิสามารถอธิบายขอสรุปรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ได คือเปนผล
การศึกษาความตองการของชุมชนเพื่อกําหนดรูปแบบและเนื้อหา รวมถึงแนวทางการพัฒนารายการ
วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ในอนาคต 

องคกรกลาง 

คณะทํางานบริหารจัดการ 

องคกรตรวจสอบและติดตาม 

ฝายประสานงาน 
ฝายกิจการวิทยุ 
ฝายจัดรายการ 
ฝายประชาสัมพันธ 

กลุมผูบริหารจัดการ 

กลุมผูรับประโยชน 

รูปแบบและเน้ือหารายการ 

- มีอยูในทองถิ่น 

- กอใหเกิดการแกไขปญหา 
- ขอมูลจากทุกทิศทาง 

- แลกเปล่ียนการเรียนรู 
- การมีสวนรวม 

แนวทางการพัฒนารายการ 
-   คณะทํางานการบริหารจัดการแบงเปน

ฝายตาง ๆ 

- -   ฝกอบรมอาสาสมัครและชุมชน 

- -  หางบประมาณ 

- -  หาสถานีที่ต้ัง 

อาสาสมัครและชุมชน 

วิทยุเพื่อชุมชน  โดยชุมชน ของชุมชน 

- การสื่อสารในชุมชน 

- สภาพสิ่งแวดลอม 

- นโยบายสวนทองถ่ิน 

- วัฒนธรรม/สังคม 

- เศรษฐกิจ/อาชีพ 

- การดําเนินชีวิต 

-  ชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
-  โรงงานท่ีประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
-   สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
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1.  โครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
จากการวิจัยผูวิจัย สรุปไดวาผูบริหารของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)  

ยังเหน็วาโครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน ควรจะจัดใหมีลักษณะของคณะ
กรรมการบริหารจัดการ  คณะอนกุรรมการผลิตรายการ  รวมถึงกลุมอาสาสมัคร   โดย
คณะกรรมการดําเนินงานรายการวิทยเุพื่อชุมชนเปนกลไกท่ีสําคัญอยางยิ่ง ในการช้ีขาดความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน  “ใตฟาสีคราม”   เนื่องจากเปนแกนกลางในการ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานท้ังหมด การวิจยัพบวาโครงการการบริหารจัดการ แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

กลุมผูบริหารจัดการ : อันไดแก  บุคลากรในสวนของการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
รายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม”  โดยมี 3 สวนหลัก ดังนี ้

สวนท่ี 1 : สวนองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
สวนองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีในการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชนของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง ซ่ึงมีการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ ดําเนนิการตาง ๆ มีดังตอไปนี ้

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบดวยผูวาราชการจังหวดัระยอง เปน
ประธานกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานกัประชาสัมพนัธเขต 7 ระยอง เปนกรรมการ  รวมดวย
ตัวแทนจากหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมเปนคณะกรรมการท้ังส้ิน 13 คน 

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยประกอบดวยผูอํานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง (ในขณะนั้นคือ นายอํานวย รัตนคราม)  เปน
ประธานคณะกรรมการ  คณะกรรมการโประกอบดวยตัวแทนหนวยงานของรัฐ และเอกชนจาก
กระทรวงหลัก ๆ จํานวนท้ังส้ิน 17 คน 

3. คณะอนุกรรมการผลิตรายการ  ประกอบดวยประชาสัมพันธจังหวัด
ระยอง เปนประธานอนุกรรมการ และประชาสัมพันธจากหนวยงานของรัฐ จํานวนท้ังส้ิน 20 คน 

4. คณะอนุกรรมการฝายปฏิบัติการดานเทคนิค ประกอบดวยเจาหนาท่ีสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง จํานวนท้ังส้ิน 4 คน 

จากการทํางานของคณะกรรมการท้ัง 4 ชุด ตั้งแตเดือนตุลาคม 2541  ถึงส้ิน
เดือนมิถุนายน 2543 คณะกรรมการบริหารจัดการและคณะอนุกรรมการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
จังหวดัระยอง  ยังไมมีการรวมมือระหวางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง 
กับตัวแทนของประชาชนอยางเปนรูปธรรม  จนเม่ือเดือนสิงหาคม 2543  หลังการสัมมนาสมาชิก
ชมรมหอกระจายขาวและเสียงตามสายประจําหมูบาน  และใหตั้งคณะกรรมการบริหารรายการ  ซ่ึง
เปนผูใหญบาน 8 คน  ซ่ึงเปนตัวแทนจากอําเภอและก่ิงอําเภอท้ัง 8 ของจังหวดัระยอง  นับเปนคร้ัง
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แรกท่ีมีตัวแทนของประชาชนในระดับหมูบาน  ตอมาคณะกรรมการดาํเนินการท้ัง 3 ชุดก็มิไดมีการ
ประชุมกันอีก  แตสถานีวทิยุกระจายแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ก็ยังปฏิบัตติามนโยบายของ
กรมประชาสัมพันธ 

สวนท่ี 2 : สวนองคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบและติดตามรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จงัหวัดระยอง ซ่ึงเปนสวนองคกรท่ีมี

หนาท่ีตรวจสอบและติดตามรายการวิทยุเพื่อชุมชน  มีอัตรากําลังท้ังส้ิน 12 คน 
จากการวิจัยผูวิจัยพบวาสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดั

ระยอง มีหนาท่ีลักษณะคลายกับเปนพี่เล้ียง เพื่อทําการฝกซอมเบ้ืองตน รวมไปถึงการตรวจสอบ
และติดตามการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ท่ีมาดําเนินรายการในสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  และยังมีความคิดวาเพื่อเปนการสรางความเขาใจ และดําเนินการ
ในเร่ืองรายการวิทยุเพื่อชุมชนแกประชาชนในจังหวัดระยอง  โดยเชิญชวนใหหนวยงานของรัฐเขา
มาจัดรายการ  และใหอาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการจัดรายการ ซ่ึงจะสามารถสะทอนความ
คิดเห็นและการนําเสนอความคิดเห็นใหม ๆ ได และจะทําใหหนวยงานของรัฐไดทราบถึงทิศทาง
ดานความคิดเห็นของชุมชน 

สวนท่ี 3 : สวนองคกรท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการภายในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด โดยสามารถแบงยอยหนาท่ี ความรับผิดชอบในการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน 

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดดําเนนิงานจัดรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชน “ใตฟาสีคราม” จึงไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการรายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟา
สีคราม” และคณะทํางานผลิตรายการ  โดยใชหลักการจัดรายการวทิยุเพื่อชุมชน เพื่อเนนในการ
นําเสนอแบบธรรมชาติ โดยใหพนักงาน กนอ.มีความรูสึกวาตองการรวมกันในการใหขาวสารตอ
ชุมชนโดยไมแยกวาเปนชุมชนใด ๆ  

กลุมผูรับผลประโยชน : อันไดแก หนวยงานท่ีไดรับประโยชนจากการบริหาร
จัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน โดยมี 3 หนวยงาน ดังนี ้

หนวยงานที่ 1 :  ชุมชนที่อยูอาศัยรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
โดยรอบบริเวณพื้นท่ีอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นท่ี 214 ตารางกิโลเมตร  ซ่ึงประกอบดวยใน 2 
สวนการปกครอง ดังนี้ 

สวนการปกครองท่ี 1  ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีจํานวน 
25 ชุมชน  พื้นท่ี 166 ตารางกิโลเมตร 

สวนการปกครองท่ี 2 ชุมชนภายใน อบต.บานฉางท้ัง 5 หมูบาน พื้นท่ี 48 
ตารางกิโลเมตร 
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หนวยงานท่ี 2 :  โรงงานท่ีประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
และโดยรอบไดแกนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง  และนิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย 

หนวยงานท่ี 3 :  สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
นอกจากนี้ยังมีหัวขอท่ีสําคัญท่ีไดจากการดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชนไดนั้น

ควรที่จะมีปจจัยท่ีสนับสนุนและเปนอุปสรรคในการดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชน มีหลาย ๆ ปจจัย 
เชน 

งบประมาณ มีความสําคัญในการสรางความมีสวนรวมของชุมชน  ดังนั้นจึง
ควรหางบประมาณมาเปนงบสนับสนุนคาใชจาย  ซ่ึงนาจะเปนไปไดวาควรจะมาจากการโฆษณา 
ซ่ึงจะเปนส่ิงท่ีดีในระดับหนึ่ง แตตองเปนการโฆษณาท่ีจะตองเปนไปในแนวทางท่ีใหการ
สนับสนุนมากกวาท่ีจะเปนการโฆษณาสินคาหรือสถาบันโดยตรง คือเปนการโฆษณาโดยไมหวัง
ผลกําไร  เพราะจะเปนรายการวิทยุท่ีสนับสนุนสถาบันและหนวยงานเกินไป และจะกลายเปนวามี
หัวคะแนนทางการเมืองหรือผูฉกฉวยประโยชนอาจจะแฝงมา ในรายการวิทยุเพื่อชุมชนก็เปนไปได 

เทคนิคและอุปกรณเคร่ืองสงเครื่องรับ   เนื่องจากเสาอากาศของสถานีวิทยุ
กระจาย เสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยองตั้งอยูบนเขายายตา  ซ่ึงอยูสูงเกินไป  ทําใหอําเภอเมือง
ระยองและอําเภออ่ืน ๆ รับคล่ืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยองไมไดชัดเจน  
คงมีเพียงบางพื้นท่ีในบางอําเภอเทานั้นท่ีรับคล่ืนได  อุปสรรคอีกอยางก็คือยังขาดเคร่ืองมืออุปกรณ
ส่ือสาร  การท่ีไมมีโทรศัพทเพียงพอในการท่ีจะใหผูฟงโทรมารวมแสดงความคิดเห็น ในขณะท่ีมี
การออกอากาศรายการวิทยุเพื่อชุมชน เนื่องจากไมมีงบประมาณสําหรับซ้ือครุภัณฑตาง ๆ ถาใช
หนึ่งสายสําหรับสัมภาษณแขกรับเชิญเพื่อออกอากาศแลว จะไมมีสายวางพอสําหรับผูฟงท่ีจะโทร
เขามาแสดงความคิดเห็นเลย  ชาวบานจึงตองการการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐมากข้ึน  

บุคลากร ประชาชนยังเขามามีสวนรวมนอยมาก  เพราะความไมแนใจในความ
พรอมของประชาชนท่ีจะเขามารวมและประชาชนเองก็ไมมีความม่ันใจในความพรอมของตนเอง 

จาการวิจัยผูวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูนําชุมชนและประชาชนรอบ ๆ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในการดําเนินการจัดรายการและผลิตรายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสี
คราม” ยังไมมีผูฟงมากนัก  และยังมีการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและชาวบานนอยมาก  โดยเฉพาะ
ภาคประชาชนและเอกชน เพราะฉะน้ันจึงไดดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชนท่ีใชส่ือวิทยุเปนเวทีของ
ชุมชนท่ีจัดรายการ  โดยมีหนวยงานของรัฐ (กนอ.) เปนผูจุดประกายและกระตุนใหชุมชนตระหนัก
ในสิทธิตามท่ีกําหนดของกฎหมาย  และกระตุนรวมถึงใหแรงจูงใจใหชุมชนใหเกิดความสนใจใน
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การเขามามีสวนรวมในการจัดรายการและการจัดรายการวิทยุเพ่ือชุมชน  จนถึงข้ันต้ังแตเขามาวาง
นโยบายและรวมบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ 

2.  รูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน 
รูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” นําเสนอรายการออกเปน 4 ชวง คือ 

ชวงท่ี 1 :  เปดรายการ  แนะนํารายการและเนื้อหาประจาํสัปดาห 
ชวงท่ี 2 :  ชวงขาวใตฟา  เสนอขาวส่ิงแวดลอมท่ีนาสนใจจากหนังสือพิมพและ

นิตยสารตางๆ 
ชวงท่ี 3 : ชวงสรรสาระเพ่ือฟาสีคราม เสนอสาระความรูเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอม  

โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ 
ชวงท่ี 4 :  ชวงหลากความคิดเพื่อฟาสีคราม  เสนอนานาทัศนะของบุคคลท่ัวไปใน

ประเด็นเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดในแตละสัปดาห 
รูปแบบรายการท้ัง 4 ชวง มีลักษณะเปนนิตยสารทางอากาศ มีรูปแบบรายการสนทนา  

โดยมีตัวแทนชุมชน  ผูเช่ียวชาญและหนวยงานของรัฐเขามารวมสนทนาถามตอบกันในรายการ  
และตองการรูปแบบใหม ๆเชน รายการเวทีสัญจร  เนื่องจากในรายการประกอบไปดวยเรื่องยอย ๆ 
หลายเร่ือง  แตเปนไปในแนวเดียวกันคือ มีเนื้อหาเพื่อคนในชุมชนจังหวัดระยอง  เนนชุมชนรอบ ๆ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยเช่ือมโยงเนื้อหาใหสอดคลองกันดวยเทคนิคการนําเสนอดวยวิธี 
ใชเพลง  และสปอรตค่ันรายการ และอาจจะใชภาษาทองถ่ินตลอดท้ังรายการ  เพื่อใหเปนรายการใน
ลักษณะบันเทิงเชิงวิชาการใหความรู 

เนื้อหารายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม” จะมีลักษณะพูดคุยสนทนากันเนื่องจาก
ปญหาของการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม อันเปนปญหาสาธารณะ เพราะเนื้อหาฟงยาก  เปนรายการ
วิทยุเพื่อชุมชนท่ีนําเสนอหัวขอทางวิชาการ  ทางดานอุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอมเปนสวนใหญ  

ยังพบวาสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดเชิญชวนอาสาสมัครและผูนําชุมชน
และชาวบานใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินรายการ ดังไดนําเสนอผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร/ผูใชสาร  ในฐานะผูรับสารท่ีประชุมมีเสียง
ตอบรับ หรือปฏิกิริยาโตตอบ (Feedback) ลักษณะของการโตตอบของผูฟงท่ีมีตอรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชน มี 3 ลักษณะ คือ  การโทรศัพทเขามายังรายการ   การสงจดหมายเขามายังรายการ   การบอก
กลาวมายังผูดาํเนินรายการ    

2. การมีสวนรวมในฐานะผูสง/ผูผลิต/ผูรวมผลิต/ผูรวมแสดง  การมีสวนรวมใน
การผลิตรายการ มีแนวคิดการผลิตส่ืออยางมีสวนรวมได 3 ข้ันตอนดงันี้ 
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ขั้นกอนการผลิต (Pre-production stage) มีการวางแผนและคัดเลือกประเด็น
ออกอากาศ  โดยตองทําลวงหนากอนถึงวันออกอากาศ  การประชุมเพื่อกําหนดประเด็นเนื้อหา
ออกอากาศนี้อาจเปนการพูดคุยกันอยางไมเปนทางการ 

ขั้นระหวางการผลิต (Production stage)  จะแบงเปน 3 ลักษณะคือ ในฐานะผู
ดําเนินรายการ มาเปนผูดําเนินรายการในแตละคร้ัง  สับเปล่ียนกันไปภายในกลุมซ่ึงแตละกลุม
สามารถดําเนินรายการในหองสงไดเพียง 2 – 3 ทานเทานั้น  ในฐานะผูรวมรายการ ไดมีการเชิญ
ชวนบุคคลที่สามารถใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองท่ีนํา เสนอในรายการ เพื่อจะไดเปนขอมูลใหกับผูฟง  
ในฐานะผูควบคุมเสียง  ขณะน้ีใชเจาหนาท่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด
ระยอง เม่ือเกิดความพรอมของบุคลากรแลวก็คงไมตองพึงพาสถานีวิทยุฯ อีกตอไป 

ขั้นหลังการผลิต (Post-production stage)  ในอนาคตกําลังจะมีผูจัดรายการ
จะตองตรวจสอบการบันทึกประเด็นสําคัญท่ีไดออกอากาศ และมีเร่ืองอะไรท่ีตองตอบคําถามหรือ
ประสานงานช้ีแจงไปแลว และยังคงมีเร่ืองอะไรท่ียังไมไดประสานงาน  ซ่ึงบันทึกการออกอากาศท่ี
มีไวเปนประจําทุกวันจะชวยใหการประสานงานรวดเร็วและสะดวก ในการคนควาหรือสอบถาม
ประเด็นการออกอากาศยอนหลัง 

3. การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย อาสาสมัคร ผูนําชุมชน
และชาวบานยงัไมมีความพรอมในการเขามาบริหารจัดการนโยบายเองทั้งหมดได จะมีลักษณะของ
การประชาสัมพันธของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคาดหวังวาในอนาคตคงจะมีการ
รวมวางแผนการจัดรายการประจําวนั 

3. แนวทางการพฒันารายการวทิยุเพื่อชุมชน 
แนวทางการพฒันารายการวทิยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยกุระจายแหง

ประเทศไทย จงัหวัดระยอง  จะนําไปพัฒนาในอนาคตตามท่ีชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดตองการใหมีอยูในรายการวิทยุเพื่อชุมชนสามารถแบงออกเปน 2 ประการคือ 

ประการท่ี 1 วิธีการดําเนนิงานของรายการวิทยุเพื่อชุมชน ไดแก รูปแบบและเนื้อหา
ของรายการวทิยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ชาวบานมีความตองการท่ีจะฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
แตดวยระบบคล่ืนท่ีไดรับไมชัดเจนจึงทําใหไมคอยมีคนฟงเทาไร ดงันั้นเพื่อตอบสนองเจตนารมณ
ในการใหชุมชนไดแสดงความคิดเห็นหรือขอรองเรียนในปญหา ในกรณีท่ีชุมชนเกดิขอสงสัย และ
พยามยามตดิตอมาทางรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ไดสะดวกก็ตองใหสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดหาชองทางใหชุมชนติดตอไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน  โดยชาวบานคาดหวงั
วารายการวิทยเุพื่อชุมชนควรจัดต้ังคณะกรรมการฯ (ผูประสานงาน) ข้ึนมาชุดหนึ่ง  เพื่อจะได
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สามารถประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหส่ิงท่ีประชาชนตองการรูหรือตองการทราบจะไดมี
การแกไขใหบรรลุผลตอไป 

ประการท่ี 2    กระบวนการบริหารจัดการรายการวิทยุเพือ่ชุมชน ไดแก โครงสรางการ
บริหารจัดการรายการวิทยุเพือ่ชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการจัดรายการ
วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 

ผูนําชุมชนและชาวบานตองการจะเปนคนจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน เพราะถือวา
รายการวิทยุเพือ่ชุมชนเปนของประชาชน  โดยประชาชน  และเพื่อประชาชน   แตตอนนี้ชาวบาน
ไมมีคล่ืนเปนของตนเอง  และมีปญหาอุปสรรคในการจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน  เพราะไมมี
ผูชํานาญการทางดานนี้เลย  จึงตองการใหสํานกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย(กนอ.)เปนหนวยงานนํารอง ในการฝกหัดและฝกซอมแกอาสาสมัคร 
และชุมชนกอนก็ได  เพราะสํานักงานนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดจัดรายการวทิยุเพื่อชุมชน“ใต
ฟาสีคราม” อยูแลวเห็นควร ติดตอกบักลุมชุมชนหรือคนท่ีสนใจ  เขารวมจัดรายการและผลิต
รายการ  เพราะชาวบานคุยกนัตามภาษาชาวบาน  นาจะฟงงายเขาใจงาย  เปนอะไรที่นาจะคลอยตาม
กันไดงายกวา 

ปจจัยท่ีเปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสืบสาน รายการวทิยุเพื่อชุมชนของ
คนจังหวัดระยอง คือ ปจจัยแรกดานงบประมาณในการออกไปส่ือขาวหรือใหชุมชนมารวมรายการ
โฆษณาอาจแกปญหาได  แตควรเปนโฆษณาไมใชมุงผลทางการคา  ในระยะแรกอาจใช
งบประมาณของหนวยงานของรัฐได  ปจจัยท่ีสองคือดานเทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณเคร่ืองสง
เคร่ืองรับ  ซ่ึงการออกอากาศไมชัดภายในระยองแตไปชัดในจังหวดัใกลเคียง และอุปกรณ เชน
โทรศัพทก็ไมเพียงพอในการท่ีจะใหผูฟงไดโทรศัพทเขามาในรายการวทิยุเพื่อชุมชน  ปจจัยที่สาม  
ก็คืออุปสรรคทางดานบุคคลกรคือ  การขาดแรงจูงใจและขาดสาเหตุท่ีจะใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมมือกนัในการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน    ปจจัยท่ีส่ีคือคูแขงรายการวิทยุเพื่อชุมชนซ่ึงมีท้ัง
คูแขงจากส่ืออ่ืนคือ  โทรทัศน  สถานีวิทยเุพื่อชุมชนอ่ืนๆ  และรายการจากสวนกลางคือกรม
ประชาสัมพันธซ่ึงเวลาซอนกับรายการของรายการวิทยุเพื่อชุมชน  ทําใหรายการวิทยุเพื่อชุมชนตอง
ถอนรายการออกไป  ปจจยัท่ีหาคือกฎเกณฑระเบียบขอบังคับ  ซ่ึงอาจกําหนดใหผูประกาศตองมีใบ 
ประกาศตามกฎเกณฑท่ีเคยมีมาของ  กกช.  หรือตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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5.2  อภิปราย 
ในระยะแรกรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง

ประเทศไทย จังหวดัระยอง ยังเปนรายการวิทยุเพื่อชุมชนระดับท่ีหนวยงานของรัฐเขามาจัดรายการ
เทานั้น เพราะฉะนัน้อาสาสมัครจึงไดถือเอาชวงเวลาดังกลาวเปนการฝกซอมของประชาชน  และ
เรียนรูในการจดัรายการ  และรายการควรจะมกีารวางแผนการเติบโตไปเปนสถานีของชุมชนของ
ตนเองตอไป สําหรับในอนาคตหากรายการวิทยุเพื่อชุมชนรายการใดมีความพรอม  ก็สามารถ
ยกระดับเปนเจาของสถานีวิทยชุุมชนได  เนื่องจากธรรมชาติของรายการวิทยเุพื่อชุมชน  เปนงานท่ี
ตองทําอยางเปนประจําสมํ่าเสมอตองทําทุกวัน  ดังนั้น  จึงควรมีบุคลากร 2 กลุม  คือ พนักงาน
ประจํา และอาสาสมัคร  เพื่อ ใหมีท้ังความตอเนื่องและการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะท่ีสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดดําเนนิการจดัต้ังคณะกรรมการบริหารจดัการรายการวทิยุเพื่อชุมชนขึ้น 
มีเจาหนาท่ีของสํานักงานฯ และอาสาสมัคร (ประชาสัมพันธของบริษัทฯ และผูนําชุมชนและ
ชาวบาน) นั้นตองเปดกวางใหมากท่ีสุดสําหรับโครงสรางเหมาะสมของรายการวทิยุเพื่อชุมชนที่จะ
นําเสนอในท่ีนี้นั้น เปน วทิยุชุมชนในระดับรายการวทิยุท่ีหนวยงานรัฐ / เจาสถานีใหเวลาจดัทํา
เทานั้น ซ่ึงก็สอดคลองตามแนวคิดโครงสรางท่ีเหมาะสมของรายการวทิยุเพื่อชุมชน (สรัญรัส สมศรี
ร่ืน,2547)  เปนท่ีนาสังเกตวามีตัวแทนของประชาชนนอยมาก เชนเดยีวกับคณะทํางานของรายการ
วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยกุระจายเสียง  แหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  กไ็มมี
ตัวแทนของประชาชนเขามาดําเนินการเลย ซ่ึงโครงสรางเชนนี้แสดงใหเห็นวาการเขารวมของ
ประชาชนในการจัดรายการและการผลิตรายการ แตการประชุมอยางเปนทางการเกดิข้ึนนอยมากใน
คณะกรรมการท้ังสองชุด  จนกระท่ังยุบเลิกเอง   

ประชาชนยังไมมีสิทธิเปนเจาของรายการแตสามารถเขารวมในฐานะวิทยากรหรือแขก
รับเชิญเทานั้น ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของวิทยุชุมชน โดยคุณจุมพล  รอดคําดี (2542)1 ขณะน้ีมีผูยืน่
ใบสมัครเขาเปนวิทยุชุมชนในเขตจังหวัดระยองอยูถึงประมาณ 36 ราย (เอกสารภาคผนวก)  
ประชาชนจะสามารถมีรายการวิทยเุพื่อชุมชนไดมากนอยขนาดไหนก็ตองข้ึนอยูกบั กสช. (คณะ 
กรรมการกํากบักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ)  คงจะไดทําแผนแมบทซ่ึงกําหนด 
โครงสรางหนาท่ีและจัดสรรทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ฯลฯ  ใหแกคณะกรรมการ
บริหารจัดการและคณะอนุกรรมการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน  ซ่ึงจะเขาถึงประชาชนได  

เพื่อใหเกิดความเขาใจในเร่ืองรายการวิทยุเพื่อชุมชนมากข้ึน จําเปน ตองใหความรูความ
เขาใจเร่ืองวิทยุเพื่อชุมชนจากระดับลางและใหผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงใหมีความรูมากยิง่ข้ึน  รวมไป
ถึงผูบริหารไปจนถึงผูปฏิบัติการและชาวบานดวย  โดยใหมีการจดัสัมมนาและระดมความคิดไป
จนถึงอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตองวางนโยบายและหลักปฏิบัติการใหเปนรูปธรรม  รวมทั้ง
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กฎกติกามารยาท   โดยใหรายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวดัระยอง เปนพี่เล้ียงและเปนสถานท่ีฝกซอมของประชาชนในการจัดทํารายการ
วิทยุเพื่อชุมชนไดเปนอยางดี และสอดคลองกับแนวความคิดการบริหารจัดการวิทยุชุมชน (สรัญรัส  
สมศรีร่ืน, 2547) 

นอกจากปจจยัโครงสรางของสถานีแลวปจจัยแวดลอมท่ีเกิดข้ึนภายในสถานีท่ีมีผลตอ
การดําเนินรายการวิทยเุพื่อชุมชน ไดแก งบประมาณ  เคร่ืองมืออุปกรณ  บุคลากร  เพราะเจาหนาท่ี
เปนผูมีบทบาทในการกอใหเกิดรายการ  การเชิญชุมชนเขามามีสวนรวม  รวมท้ังเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในรายการ  กําหนดรูปแบบและเนือ้หารายการ  แตท้ังหมดนี้ยงัตองอยูในความ
ดูแลของหนวยงานราชการของรัฐท่ีควบคุมดูแลคณะกรรมการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด  และสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยองอยู  ทําใหเนื้อหารายการตองไม
สงผลกระทบตอรัฐ  มีการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีกอนวาเนื้อหารายการตองไมกอใหเกิดความ
ขัดแยง 

จากโครงสรางการบริหารจัดการ  รูปแบบ  เนื้อหา  รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสี
คราม”  พบวาสอดคลองกับการศึกษาเร่ือง  “การส่ือสาร  การมีสวนรวม  และความพึงพอใจของ
ประชาชนในวิทยุชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดระยอง” โดยอรวรรณ  ปลันธนโอวาท  ท่ีมี
ลักษณะการดํา เนินงานรายการวิทยุ เ พ่ือชุมชนของท้ังสองจังหวัดมีผู อํ านวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีฝายผลิตรายการ  รวมท้ังประชาชน
ไดรวมกันจัดต้ังคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงชุมชน  เปนความรวมมือระหวางฝายรัฐและ
ฝายประชาชน  โดยรัฐใหความชวยเหลือในดานอุปกรณ เชน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย (กนอ.) อาจเขาไปชวยในการสนับสนุนดานเคร่ืองมืออุปกรณ แตแตกตางตรงท่ีอุบลราชธานีมี
คณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งเพ่ือผลิตรายการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน รูปแบบ 
เนื้อหาท่ีนําเสนอเปนขาวสารในทองถ่ิน  บริหารดานสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอม  ขาวสาร
เกี่ยวกับการกินอยู  เกษตรกรรม  สาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรมพื้นบาน  โดยใชภาษาถ่ิน มี
รายการสัมภาษณ  พยายามใหผูฟงมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดวยการโทรศัพทหรือสง
จดหมายเขามา และสงขาวถึงผูดําเนินรายการอีกดวย    

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พยายามเชิญชวนอาสาสมัคร ผูนําชุมชนและ
ชาวบานเขามามีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชนหรือออกไปส่ือขาวภายนอกสถานี โดยการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชนตามหลักแนวคิดของการผลิตส่ือ คนหาความตองการรวมกันเพื่อ
กําหนดรูปแบบและเน้ือหา รวมท้ังวิธีการดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชน (กาญจนา  แกวเทพ และ
คณะ, 2543) โดยวิธีนี้เราจะมีผูฟงรวมข้ึนมากมาย  เพราะแขกผูรับเชิญยอมตองชักชวนเพ่ือน ๆ 
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ญาติ ๆ และคนรูจักใหติดตามรายการ และอาจแนะนําแขกผูรับเชิญรายตอไปก็ไดก็เปนวิธีหนึ่งก็ได  
รวมถึงตองการเขามามีสวนรวมในระดับ “ผูวางแผนและกําหนดนโยบาย”   “ผูจัดและผลิตรายการ”  
แตรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ยังขาดการมีสวนรวมในข้ันหลังการผลิตในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

โดยเหตุท่ีรายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสีคราม”  เปนรายการวิทยุเพ่ือชุมชน ผูฟง
รายการวิทยุเพื่อชุมชนจึงคาดหวังวารูปแบบควรจะเปล่ียนเปนรูปแบบใหม ๆ   โดยสงไปอบรมหรือ
ดูงานกับรายการอื่น ๆ ในสวนกลาง เพื่อจะไดเกิดบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคใหม ๆ เกิดข้ึนอีก
มาก  นอกจากรูปแบบความบันเทิงแลวอาจจะมีวิธีชักจูงใหฟงรายการโดยจัดรายการชิงรางวัล  รวม
ไปถึงการจัดรายการนอกสถานท่ีก็เปนความคิดท่ีดีอีกอยางหน่ึง  ชวงเวลาท่ีใชจัดรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชนนอกจากชวงเชาแลว  ชวงเที่ยง  และชวงเย็นก็เปนท่ีสนใจของชาวบานดวยเชนกัน  จึงควรจัด
ใหเปนชวง ๆ ในทุกวัน 

เนื้อหาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ท่ีเคยมีแตเร่ืองส่ิงแวดลอมเพื่อ
ตอบสนองปญหาท่ีเกิดข้ึนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ชาวบานเห็นวานาจะมีเนื้อหาที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน เชน ขาวทองถ่ิน  สาระความรูในดานตาง ๆ  ปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน  การแจงขาวอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุ   ขาวชาวบาน  การเปดประเด็นรับฟงความคิดเห็น  
การเสนอแนะรายการจากผูฟง  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดรูปแบบและเนื้อหา การจัดรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชนท่ัวไป  จะยึดหลักการทําหนาท่ีเหมือนกับส่ือมวลชนประเภทอ่ืน (นภาภรณ  อัจฉริยะกุล, 
2531) 

กลาวโดยสรุปในภาพรวมแลว  รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ยังเปนวิทยุท่ีจัดโดยหนวยงานของรัฐ  และอยูใน
การควบคุมดูแลของเจาหนาท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  สํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พยายามเชิญชวนประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดรายการหรือ
ผลิตรายการ  การมีสวนรวมจะเปนไปในลักษณะแขกรับเชิญเปนคร้ังคราว  หรืออาจใชโทรศัพท
หรือสงจดหมายเขาไปบางเปนคร้ังคราว  ประชาชนยังไมมีแรงจูงท่ีจะเขารวม  งบประมาณเปน
อุปสรรคในสายตาของชาวระยอง กฎเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ของการออกอากาศในสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแหงประเทศไทย จะควบคุมดูแลเฉพาะรายการวิทยุเพื่อชุมชนของหนวยงานของรัฐ  
การไปส่ือขาวรับฟงขาวสารจากประชาชนท่ัวไปจะทําใหรายการวิทยุเพื่อชุมชน มีลักษณะเปนภาค
ประชาชนมากยิ่งข้ึน  การขอความรวมมือจากประชาชน  ประสบอุปสรรคบางประการ เชน  เวลา
ออกอากาศของรายการวิทยุเพื่อชุมชนยังไมแนชัดวาเวลาใดเปนเวลาท่ีดีท่ีสุด  เพียงแตวาประชาชน
ตองการแบงเปนชวงเวลาในทุกวัน  ปญหาทางดานอุปกรณ และดานเทคนิค ยังข้ึนอยูกับการ
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ตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงของหนวยงานของรัฐ  เม่ือหนวยงานของรัฐไดพยามยามท่ีจะให
ความรูดานวิทยุชุมชนและการจัดรายการ  การผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชนเปนอยางไรใหแก
ประชาชนไดรับรูมากข้ึน  ก็เปนส่ิงท่ีนาจะแนนอนแลววาเม่ือ กสช.ไดใหคล่ืนตอประชาชนแลว  
ชุมชนตาง ๆ ก็จะสามารถมีรายการวิทยุเพื่อชุมชนได โดยมีความรูในการจัดรายการและการผลิต
รายการไดดีบนพื้นฐานของกฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับของพระราชบัญญัติประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนไดดีข้ึน 
 
5.3  ขอเสนอแนะ   

เนื่องจากผูวิจัยไดเล็งเห็นวาผลงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ)  เกี่ยวกับการส่ือสารแบบมีสวนรวมของชุมชนรอบๆ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  ในการสื่อสารและความพึงพอใจของชุมชนในการรับฟงรายการวิทยุเพ่ือ
ชุมชน  “ใตฟาสีคราม”  หองสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  จังหวัดระยอง ผูวิจัยเห็นวา
หนวยงานของรัฐ  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)  ควรจะไดเก็บขอมูลจากชุมชน
รอบๆ  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยเฉพาะผูนําชุมชน หรืออาสาสมัคร  ซ่ึงคาดหวังวาจะได
เปนผูนําในการเผยแพรกระจายความคิด และแนวความรูเพื่อนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับรายการวิทยุเพ่ือ
ชุมชนใหแกชุมชนรอบ ๆ   นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ท่ีมีความสนใจท่ีจะใชส่ือวิทยุเพื่อพัฒนา
ชุมชนของตนรวมไปถึงการพัฒนาการใชสิทธิในการแสดงออกดานความคิด  การวิเคราะห  วิพากย 
วิจารณ  มุมมองตาง ๆ  ของตนเองออกสูสาธารณะชน  ท้ังนี้ผูวิจัยจะไดศึกษาแนวคิดท่ีวาการท่ีจะ
ใหชุมชนรับรูและสามารถเขามาบริหารจัดการวิทยุเพื่อชุมชนได  ควรใหหนวยงานของรัฐท่ีมี
ศักยภาพ  และความพรอมในทุกๆดาน เขามาจัดต้ังรายการวิทยุเพื่อชุมชนกอนและใหผูนําหรือ
อาสาสมัครของชุมชนนั้นๆเขามาฝกอบรมและทดสอบปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน  ความคลองตัว
ข้ึ น จ น ส า ม า ร ถ จั ด 
รายการวิทยุเพื่อชุมชนไดจนกระท้ังสามารถจัดต้ังวิทยุเพื่อชุมชนไดดวยตนเอง 

ผูวิจัยเล็งเห็นวาการจะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชนมาก
ข้ึน มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ขอเสนอแนะตอรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
1. รายการวิทยุเพื่อชุมชนควรจะมีการสงขาวสารในลักษณะการไหลจากทุกทิศทุกทาง 

ไมวาจะเปนการไหลจากบนลงลาง (Top-down)  ไดแก ขาวสารจากหนวยงานของรัฐสูชุมชน  การ
ไหลแบบแนวนอน (horizontal) ไดแก ขาวสารจากชุมชนหนึ่งสูอีกชุมชนหนึ่ง  และการไหลแบบ
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ลางข้ึนบน (Bottom-up)   ไดแก ขาวสารจากชุมชนสูหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงปจจุบันจะเปนลักษณะ
การไหลจากบนลงลาง  ดังนั้นควรจะมีการสงขาวสารจากหลาย ๆ ทาง 

2. รายการวิทยุเพื่อชุมชน จะตอบสนองความตองการตอชุมชนไดในดานเนื้อหา ดังนั้น
การดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชนจึงควรจะนําเสนอเนื้อหาจากหนวยงานของรัฐแลว ควรจะ
นําเสนอเนื้อหาจากชุมชนอ่ืน ๆ ดวย ในลักษณะการไหลของขาวสารของขอบเขตชุมชน  ท้ังความ
ตองการเนื้อหาจากภายนอกชุมชน  และความตองการเนื้อหาจากภายในชุมชนดวยกัน  ลวนเปนการ
ตอบสนองความจําเปนของชุมชนท้ังส้ิน 

3. รายการวิทยุเพื่อชุมชน ในขณะน้ีจะเนนในเร่ืองของการเสนอขาวสารเทานั้น  แต
ความจริงแลว ชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดควรไดใชรายการวิทยุเพื่อชุมชนเปน
ชองทางในการส่ือสารแบบผนึกกําลัง เชน ในขณะน้ีมีปญหาทางดานการขาดแคลนน้ํา  เพื่อขจัด
ปญหาในชุมชน กลุมชุมชนจึงควรรวมพลังเปนหนึ่งโดยใชรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการสนอง
ความตองการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขอมูลเพื่อขจัดปญหาการขาดแคลนนํ้า  รวมไปถึงการแกปญหาของ
หนวยงานของรัฐดวย 

ขอเสนอแนะตอผูมีอํานาจหนาท่ีรับผดิชอบ (หนวยงานของรัฐ) 
1. ควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา 40  และการบริหารจัดการรายการ

วิทยุเพื่อชุมชนวา  ประชาชนสามารถทําอะไรบางกับกฎหมายฉบับนี้  และประชาชนจะไดรับ
ประโยชนอยางไร   โดยการฝกอบรม  จัดสัมมนาใหประชาชนใหเขาใจหลักการของการ
ส่ือสารมวลชนวามีจอจํากัดอะไร  เพื่อใหรายการวิทยุเพื่อชุมชนมีประสิทธิภาพไมเปนเครื่องมือ
ของประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีตองการแสวงหาผลประโยชนกับส่ือท่ีเขาถึงชุมชนไดอยางท่ัวถึง 
เชน วิทยุ  นอกจากจะฝกอบรมใหประชาชนรูจักใชส่ือแลว ยังตองฝกอบรมดานความรับผิดชอบใน
การท่ีจะปกปองวิทยุเพื่อชุมชนดวย 

2. ควรกระตุนใหเกิดความสนใจในส่ือวิทยุรวมท้ังส่ืออ่ืน ๆ ดวย  เพราะจากการ
สังเกตการณภาคสนามประชาชนยังไมคอยใหความสนใจกับการฟงวิทยุเทาใดนัก  นักการส่ือสาร 
มวลชนจะเปนผูท่ีมีความเขาใจในส่ือวิทยุดีวาสามารถนํามาเปนประโยชนและโทษตอตนเองได
อยางไร  จึงควรท่ีจะรวมมือกับหนวยงานของรัฐท่ีใหการสนับสนุน  กระตุนใหประชาชนหันมา
สนใจในส่ือวิทยุมากข้ึน 

3. การดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชนควรใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการบริหาร 
จัดการดวยตนเองใหมากข้ึน  และใหอิสระในการแสดงความคิดเห็น  การทํางาน  โดยไมควรมี
กรอบในการตัดสินใจและขอจํากัด 
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4. การกําหนดนโยบายตาง ๆ ท่ีลงมาสูชุมชนควรศึกษาความพรอมและการแกไข
ปญหาของชุมชนกอน หนวยงานของรัฐควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร 
จัดการกับส่ือของชาติมากยิ่งข้ึน  และเปดโอกาสในการเรียนรูหลักการส่ือสารเพ่ิมข้ึนดวย  โดยรัฐ
ตองเปนฝายที่กระตุนประชาชนดวยตัวเอง  ซ่ึงคาดวาจะมีประสิทธิภาพมากกวาการท่ีประชาชนจะ
ลุกข้ึนมากอตั้งรายการวิทยุเพื่อชุมชนเอง  โดยท่ีใหหนวยงานของรัฐท่ียังไมไดใหการสนับสนุน  
ดําเนินการสนับสนุนใหอาสาสมัครและชุมชนไดเขามามีสวนรวมในทุก ๆ ข้ันตอนการผลิตรายการ 

5. จัดหางบประมาณมาสนับสนุนรายการวิทยุเพ่ือชุมชนมากเพิ่มข้ึน  และรวมผลักดัน
ใหเกิดข้ึนไดจริงดวยการบริหารจัดการของประชาชนเอง หรือใหเปนลักษณะการควบคุม ดูแล
กันเองเหมือนการบริหารหอกระจายเสียง  รวมถึงการใหงบประมาณแกอาสาสมัครและชุมชนใน
การผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชนในชวงแรก  แตตองเพ่ิมความรัดกุมดวยกฎระเบียบ ขอบังคับของรัฐ  
และรัฐเองตองโปรงใสวาการสนับสนุนงบประมาณลงไปใหกัลปส่ือของชุมชนตองไมเปนแหลง
หาผลประโยชนของคนอ่ืน หรือนักการเมืองทองถ่ินได 

6. ควรใหความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐ ท่ี
รับผิดชอบไดอยางเสรี  เพราะปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนในปจจุบัน  ประชาชนไมสามารถวิจารณ
การทํางานของหนวยงานของรัฐได เพราะไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีอาจจะถึงกับตอตาน
ชุมชน  หรือมีแนวทางที่ขัดแยงกับหนวยงานของรัฐในทองถ่ิน  รวมท้ังตองใหอิสระกับรายการวิทยุ
เพื่อชุมชนในการตรวจสอบส่ิงท่ีไมปกติ  คอรปช่ัน  การบอนทําลาย และดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชนตัวเองตามแนวทางประชาธิปไตย 

ขอเสนอแนะตอผูวิจัยในอนาคต 
1. ผูวิจัยควรทําการวิจัยในพ้ืนท่ีท่ีตัวเองมีความคุนเคย  หรือมีบุคคลท่ีรูจักสามารถพา

เขาถึงแหลงขอมูลได  เพ่ือความสะดวกในการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง  ปญหาที่ผูวิจัยไมไดเปนคน
ในทองถ่ิน  รวมท้ังอุปสรรคในการเดินทางไปเก็บขอมูล 

2. การทําวิจัยเพ่ือชุมชน เปนการวิจัยท่ีตองใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  และเขาถึง
ชุมชนสรางความคุนเคยกับชาวบานใหมากท่ีสุดเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเท่ียงตรง  เพราะฉะน้ันผูวิจัยท่ีจะ
ทําการวิจัยรายการวิทยุเพื่อชุมชนควรจะเปนผูท่ีสามารถสละเวลาในการเก็บขอมูลได 

3. การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของคนในชุมชนเกี่ยวกับรายการวิทยุ
เพื่อชุมชน ในการมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน  ดังนั้นผลการวิจัยจึง
เปนการเจาะลึกเฉพาะส่ือวิทยุเทานั้น  จึงควรมีการศึกษาวิจัยในสออ่ืน ๆ บาง 
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4. ควรทําการศึกษารายการวิทยุเพื่อชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ในเร่ืองปจจัยในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหา  รวมถึงแนวทางการพัฒนารายการวิทยุเพื่อชุมชน
ตอไปในอนาคต 

5. ควรศึกษาแนวโนมการสนับสนุนใหเกิดรายการวิทยุเพ่ือชุมชนจากหนวยงานอื่น ๆ 
อีก เชน หนวยงานราชการของทองถ่ินนั้น ๆ เพื่อใหเกิดองคความรูเพิ่มมากข้ึน 

6. ควรศึกษาการรวมกลุมของอาสาสมัครและชุมชนในรายการวิทยุเพื่อชุมชนของ
จังหวัดระยอง  เพ่ือศึกษาวามีปจจัยใดที่ทําใหการรวบกลุมภายในจังหวัดระยอง มีประสิทธิภาพใน
การแกไขปญหาและแนวทางการพัฒนารายการวิทยุเพื่อชุมชนในอนาคตตอไป DPU
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บทสัมภาษณ 
กลุมคณะกรรมการบริหารรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  
นายพีระวัฒน  รุงเรืองศรี   ผูอํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   

ประธานกรรมการ       
 

                               
 
ผูวิจัย : ขออนญุาต ผอ.ชวยอธิบายความเปนมาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
พีระวัฒน  :  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  เปนหนวยงานของรัฐในรูปของรัฐวิสาหกิจ  
โดยคณะรัฐมนตรีใหมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมข้ึนท่ีมุงเนนการสรางงาน  และการสรางเมือง
อุตสาหกรรมใหม  ดังนั้น  รอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จึงเกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  การจัดการ  การบํารุงรักษา  คุมครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  และมุงใหเกิดประโยชน
แกชุมชนและสังคมสวนรวม  ทําอยางไรจึงจะสามารถสรางพันธมิตรรวมระหวางหนวยงานภาครัฐ  
เอกชนและชุมชนในการสรางความรูความเขาใจ ในบทบาทภารกิจของนิคมอุตสาหกรรม   ได  จึง
เกิดการประชาสัมพันธในรูปของรายการวทิยุข้ึน นี้คือจดุเร่ิมตนของการเกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
“ใตฟาสีคราม” 
 
ผูวิจัย :  ทางการนิคมอุตสาหกรรมมีความเขาใจเกีย่วกบัวิทยุชุมชนอยางไรบาง 
พีระวัฒน  :  เนื่องจากขณะน้ีทางการนิคมอุตสาหกรรมยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความ
ชํานาญทางดานวิทยุอยูในขณะน้ี   แตทางเราพยายามท่ีจะเขาไปศึกษาและผลิตรายการวิทยุเพือ่
ชุมชน “ใตฟาสีคราม”  เปนบันไดข้ันแรกท่ีจะนําไปสูความเขาใจอันดรีะหวางกลุมชุมชนในบริเวณ
รอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  เราไดตั้งคณะกรรมการบริหารรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสี
คราม” ข้ึน  โดยมีอํานาจหนาท่ีกําหนดรูปแบบ  เนื้อหา และดําเนนิการผลิตรายการ  เพื่อสราง
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ประโยชนแกชุมชน   โดยเนนใหชุมชนมีความเขาใจ  และมีความรูในดานตาง ๆ   ของอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรม   
 
ผูวิจัย :  วัตถุประสงคในการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
พีระวัฒน  :  เพื่อใหสรางความเขาใจอันดีระหวางกลุมพนัธมิตรในนิคมอุตสาหกรรม  จึงไดเปดเวที
ใหเปนชองทางกลุมอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม  MTP  เพื่อทดแทนความขัดแยงท้ังในระดับ
หนวยงานรัฐและผลประโยชนของเอกชน หรือชุมชน   
 
ผูวิจัย :ทางคณะกรรมการท่ีจดัต้ังข้ึนนี้ ไดมีการนําหลักการใดมาใชในการบริหารจัดการวิทย ุ
พีระวัฒน  :  คณะกรรมการที่จัดต้ังข้ึนข้ึนไดแบงหนาท่ีใหไปดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลว  เชน มี
การแบงเปนนกัจัดรายการ  แบงเปนฝายหาขาวสนับสนุน  แบงเปนฝายติดตอประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ  และเปนฝายรับขอคิดเห็นจากชุมชน  เปนตน 
 
ผูวิจัย :  มีกลยทุธใดท่ีนํามาใชเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดรายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใต
ฟาสีคราม” 
พีระวัฒน  :   ทางรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  มีการเปดใหชุมชนโทรศัพท  หรือสง
จดหมายมาแสดงความคิดเหน็   เรามีการเชิญชาวบาน  นักธุรกิจ   หรือแมแตเจาหนาท่ีของรัฐ  เขา
มาพูดคุยกนัในเร่ืองสําคัญ ๆ เชน   การใหความรูทางดานเกษตร   ใหความรูทางดานเศรษฐกิจ  
มลพิษ  ส่ิงแวดลอม   หรือสิทธิตาง ๆ ในการเขาพบเจาหนาท่ีของรัฐ  และขณะนี้ยังไมมีการเขามามี
สวนรวมของอาสาสมัครและประชาชนในชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากนัก โดยมี
การเขามาเปนอาสาสมัครในการรวมจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” บางในลักษณะของ
การประชาสัมพันธของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคาดหวังวาในอนาคตคงจะมีการ
รวมวางแผนการจัดรายการประจําวนั  โดยใหอยูภายใตกรอกของคณะกรรมการสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  อาสาสมัครของชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทุกคนก็มี
โอกาสรวมใหขอมูล  ความตองการ  แสดงความคิดเหน็  และขอเสนอแนะใหกับคณะกรรมการได  
แตการกําหนดนโยบายบริหารจะเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดอยู 
 
ผูวิจัย :  ในอนาคตมีการวางแผนจัดการอยางไรกับรายการ 
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พีระวัฒน  :  ในอนาคตทางการนิคมอุตสาหกรรมอาจมีการพัฒนาใหมีสถานีวิทยุของตนเอง  
เพื่อใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการออกอากาศเพ่ือแสดงความคิดเห็น  เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใหดีข้ึน  แตวิธีการเปนเชนไรก็คงอยู
ในความคิดของคณะกรรมการท่ีแตงต้ังข้ึนวาควรจะหันหรือปรับปรุงไปในทิศทางใด เชน การ
ติดตามผลงานท่ีไดออกอากาศไป เปนตน จะตองมีการตรวจสอบและบันทึกประเด็นสําคัญท่ีได
ออกอากาศ ไว เพื่อไวประสานและช้ีแจงใหกับประชาชนท่ีมีเร่ือง หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
รอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
ผูวิจัย :  การบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน  มีปญหาและอุปสรรค  และวิธีแกไขเปนอยางไร 
พีระวัฒน  :   ในเร่ืองของปญหาและอุปสรรค  ถือวามีนอย  เพราะมีการบริหารจัดการไดอยางลงตัว
เพราะเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการ  โดยเปนการนําผูประกอบการในนิคมฯ  
MTP  เขามารวมจัดรายการวิทย ุ  หรืออาจจะเปนการเวยีนไปตามกลุมโรงงาน เพื่อเปนการ
สรางสรรครูปแบบใหม ๆ  ใหเกิดข้ึนในรายการ  “ใตฟาสีคราม” 
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บทสัมภาษณ 
กลุมคณะกรรมการบริหารรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  
นายสิปปภาส สมุทรถา   ประชาสัมพันธสํานักงานนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
                                           กรรมการและเลขานุการ 
 

                                
 
ผูวิจัย:  กนอ. เปนหนวยงานของรัฐซ่ึงมีแนวคิดการจัดรายการวิทย ุ
คุณสิปปภาส : เราจักรายการ”ใตฟาสีคราม”   โดยการออกอากาศท่ีสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวดัระยอง  กําลังสง 1 กิโลวัตต  เพื่อเปนการฝกซอมการจัดรายการเพื่อวิทยุชุมชน  
ตามจดหมายเชิญชวน และสามารถฝกฝนฝมือตัวเองไดอยางแทจริง  เพื่อพยายามยกระดับปฏิรูป
วิธีการตางๆ  จากท่ีไมเคยมีโอกาสและไมเคยมีโอกาสไดใช  ก็มีโอกาสสรางมีโอกาสไดใช  เพื่อ
นําไปปรับปรุงแกไขวิธีการจัดทํารายการวทิยุเพื่อชุมชน ท่ัวไปในอนาคต 
 
ผูวิจัย:  กนอ.ไดนําหลักการใดมาใชในการบริหารจัดการ 
คุณสิปปภาส :  กนอ.  บริหารจัดการรายการวิทยุชุมชน  “ใตฟาสีคราม”   โดยใชหลักการจัดรายการ
วิทยุชุมชนโดยเฉพาะเพื่อเนนในการนําเสนอแบบธรรมชาติ  เพราะการรับรูของชาวบานจะมีระดบั
ของการรับรู  เรามีความต้ังใจ   และเสียสละของบุคคลจาก กนอ.  โดยเนนใหพนกังาน  กนอ. มี
ความรูสึกวาตองการรวมกันในการใหขาวสารตอชุมชนโดยไมแยกวาเปนชุมชนใดๆ  และพยายาม
มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ ตามความรูความสามารถของฟงผูนั้น  เราเปดโอกาสใหพนักงาน  
กนอ.  สามารถเสนอความรูความเห็นเพือ่ใหรายการมีความหลากหลาย  โดยขณะนี้มีเจาหนาท่ีใน
การออกอากาศ  เพยีง  3-4  คน  ก็แบงหนาท่ีการใหความรู  และเปนพิธีกร  ในการจัดรายการตอน
ไปฟงการประสานกับหนวยตางๆ  รวมกันชวงหนาครับ 
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ผูวิจัย : กนอ. ไดใหเจาหนาท่ีอาสาสมัครเขามามีสวนรวมในรายการ  หรือไม  อยางไร 
คุณสิปปภาส : มีความคิดเหน็วาควรใหชาวบานมาจดัสรรรายการวิทยุเพื่อชุมชน  ใหมากข้ึน  โดย
เขามารวมกับรายการวิทยุเพือ่ชุมชน  ท่ีจัดรายการโดยเจาหนาท่ีของรัฐ  เพื่อใหชาวบานมี
ความคุนเคยกบัสถานีวิทยุ  และไมตองเสียคาใชจายตาง ๆ ในข้ึนตน  เพื่อเปนแรงจูงใจ  ใหเกิด
ความสนใจในการออกอากาศ  ในข้ึนตอนตอไป  เหน็ควรใหชุมชนหรือประชาชนรอบ ๆ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเขามารวมทํางานกับฝายสถานีวทิยุ ตั้งแตข้ันวางนโยบายและรวมบริหาร
จัดการในรูปของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการท่ีชุมชนมีสวนรวมจะบอกใหเห็นวาชุมชนจะไดหรือมีความขัดแยง  
รวมไปถึงการวิพากษวจิารณรัฐบาลในลักษณะอยางไร แตเปนท่ีนาสังเกตวาสถานวีทิยุกระจายเสียง
แหประเทศไทย  ยังมีความเปนหวงวาจะมีผลกระทบตอส่ิงท่ีตองรับผิดชอบในการออกอากาศของ
ชุมชนหรือไม 
 
ผูวิจัย :  กนอ.  ไดมีการระบุหนาท่ีของแตละตําแหนง  หรือไม 
คุณสิปปภาส :  ในระยะแรก ก็มีแบงหนาท่ีตามความถนัดของแตละบุคคล  แตเนื่องจาก  กนอ.  เปน
พนักงานของรัฐ  จึงมีการโยกยายพนกังานบอยๆ  ทําให  พนักงานท่ีมีอยู  ตองทําหนาท่ีไดหลากๆ
ดาน  ทํางานในการจดัรายการจะไดไมหยุดชงักไปละอีกวิธีหนึง่คือใหอาสาสมัคร  ท่ีเกิดจากการ
เชิญชวน  บริษัทโรงงานในนิคมฯ  MTP  มารวมกันจัดรายการครับ 
 
ผูวิจัย : มีข้ันตอนในการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” อยางไรบาง 
คุณสัปปภาส : การประชุมคณะกรรมการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  เพื่อวางแผนและ
คัดเลือกประเด็นออกอากาศ  โดยตองทําลวงหนากอนถึงวันออกอากาศ  การประชุมเพื่อกําหนด
ประเด็นเนื้อหาออกอากาศนีอ้าจเปนการพดูคุยกันอยางไมเปนทางการ  หรือการประชุมทีมงานกลุม
ยอย  หรือเปนการประสานงานกันภายในทีมงาน  แลวมอบตัวแทนเปนผูไปจดัรายการ  และ
ประสานงานกับผูจัดรายการครับ 
 
ผูวิจัย : รูปแบบและเนื้อหาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” มีลักษณะอยางไรบาง 
คุณสิปปภาส : รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” มีรูปแบบรายการท่ีหลากหลาย ท้ังลักษณะ
การสนทนา การพูดคุย และการสัมภาษณ ซ่ึงอาจจะมีวิธีการนําเสนอหลายวิธี เชน การรายงานขาว  
การแสดงความคิดเห็น  การรองทุกข  นอกจากนีย้ังมีการนําเสนอในรูปแบบความบันเทิง เชน การ
ตอบคําถามชิงรางวัลและชวงการเสนอเพลง 

DPU



 

105 

บทสัมภาษณ 
กลุมคณะทํางานบริหารรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
คุณกัลยา  วรพันธ   พนักงานบริหารท่ัวไปสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
   กรรมการ 
 

                                    
    
ผูวิจัย :  ชวยอธิบายความเปนมาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
คุณกัลยา  :  คะ เปนรายการท่ีเกิดข้ึนจากความรวมมือระหวางหนวยงานของภาครัฐท่ีไดเล็งเหน็ถึง
ความสําคัญขององคกร (กนอ.)  ในการท่ีจะใหความรูทางภาคอุตสาหกรรม  ส่ิงแวดลอม  แก
ประชาชนไดเปนอยางดี  และยังเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะประชาสัมพันธองคกรอีกทางหนึ่ง  จงึได
เกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”   
 
ผูวิจัย :  การนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยความเขาใจเกีย่วกับวิทยุชุมชนอยางไรบาง 
คุณกัลยา  :  ในเร่ืองของความเขาใจเกีย่วกับวิทยุเพื่อชุมชน นั้น  ช่ือก็บอกอยูแลวนะคะ  วาวทิยุ
ชุมชน  เพราะฉะน้ันในเร่ืองของการใหความรู  ความเขาใจ  ในเร่ืองราวของภาคอุตสาหกรรมไมวา
จะเปนในเร่ืองของส่ิงแวดลอมความปลอดภัย  หรือส่ิงท่ีมีประโยชนแกประชาชน  เพื่อใหบุคคลท่ี
รับฟงไดรับทราบความเปนมา เปนไป  ของภาคอุตสาหกรรม  ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   
 
ผูวิจัย :  วัตถุประสงคในการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
คุณกัลยา   :  เปนส่ิงท่ีจะทําใหเกดิแนวรวมระหวางผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในการ
สนับสนุนขอมูลท่ีเปนประโยชน  ซ่ึงจะเปนผลดีในการเกิดความสัมพนัธท่ีดีระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน   
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ผูวิจัย : ทางคณะทํางานท่ีจดัต้ังข้ึนนี้ ใชหลักการใดมาใชในการบริหารจัดการวิทย ุ
คุณกัลยา  :  รูปแบบในการบริหารจัดการวิทยุ  เราไดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบไมวาจะเปนใน
เร่ือง  การหาขอมูล  การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  รวมท้ังการสับเปล่ียนบุคลากรในการจดั
รายการวิทยุเพือ่ชุมชนคะ และรวบรวมขอเท็จจริงท่ีจะนํามาแกปญหาเพือ่ตอบคําถามของประชาชน  
โดยติดตอเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของหนวยงานนั้น ๆ  
 
ผูวิจัย :  ในอนาคตมีการวางแผนจัดการอยางไรกับรายการ 
คุณกัลยา  :  อยากจะใหทางผูประกอบการเขามามีสวนรวม  ในการจดัรายการวิทยุ  เพอใหมีสีสัน
ในรายการ   
 
ผูวิจัย :  การบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน  มีปญหาและอุปสรรค  และวิธีแกไขเปนอยางไร 
คุณกัลยา  :  ถือวาคอนขางจะไมมีปญหาคะ  อยางท่ีไดบอกไปแลววาเราไดแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบตาง ๆ  จึงทําใหปญหาตางๆ แทบจะไมคอยจะมีคะ    
 
ผูวิจัย:  กนอ. เปนหนวยงานของรัฐซ่ึงมีแนวคิดการจัดรายการวิทย ุ
คุณกัลยา  :  ถือวาเปนอีกส่ิงหนึ่งท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาบุคลากรใหมีประสบการณแบบใหม  ใน
การมีสวนรวมท่ีดี  ระหวางบุคคลภายในองคกร  และภายนอก  ในการสืบหาขอมูลที่ดี  หรือการ
ประสานงาน คะ  
 
ผูวิจัย:  กนอ.ไดนําหลักการใดมาใชในการบริหารจัดการ 
คุณกัลยา  :   หลักการของการบริหารจัดการก็คือ  การทํางานเปนทีม  แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ
อยางชัดเจน   และเขาใจในวัตถุประสงคของงาน  อยางรายการวิทยุเพื่อชุมชนท่ีไดดําเนินการอยูนี้
คะ   
 
ผูวิจัย : กนอ. ไดใหเจาหนาท่ีอาสาสมัครเขามามีสวนรวมในรายการ  หรือไม  อยางไร 
คุณกัลยา  :  อยางท่ีบอกนะคะ  เราไดมีการเชิญชวนผูประกอบการเขามามีสวนรวมในการจดั
รายการ  เพือ่ใหรายการมีรูปแบบท่ีดีข้ึนคะ  รวมไปถึงบุคคลท่ีสามารถใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่
นําเสนอในรายการ เพื่อจะไดเปนขอมูลใหกับผูฟง  ซ่ึงขณะนี้มีผูตดิตอเขามาแจงความจํานงขอรวม
รายการเปนจํานวนมากดวยคะ 
 

DPU



 

107 

ผูวิจัย :  กนอ.  ไดมีการระบุหนาท่ีของแตละตําแหนง  หรือไม 
คุณกัลยา  :  เคยมีในชวงแรก ๆ นะคะ  เนื่องจากพนักงานของ กนอ.มีหนาท่ีความรับผิดชอบ
คอนขางมาก  ก็ไดพยายามท่ีจะดึงผูประกอบการเขามามีสวนรวมมากข้ึน ในการเขียน Script วทิยุ
รายการ ในรายการแบบเต็มรูปแบบ  แตในชวงหลัง ๆ ดวยงานมีคอนขางมาก  จึงไดใหอาสาสมัคร
มารวมจัดรายการดวย  โดยมีผูประสานงานกับคณะกรรมการรวมดวย  และไดเขียนรายการแบบ
คราวๆ เพื่อสะดวกในการจัดรายการ 
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บทสัมภาษณ 
กลุมคณะทํางานบริหารรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  
นางสุวรรณา  ดอกไมคล่ี       วิทยากรสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด       

กรรมการ   
 

                              
 
ผูวิจัย :  ชวยอธิบายความเปนมาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
คุณสุวรรณา  :  จากภารกจิของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ซ่ึงเปนกลไกของรัฐ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหกาวไกลสูสากล  ในขณะเดียวกันภารกิจสําคัญท่ีตองดําเนินการควบคู
กันไปคือการดูแลส่ิงแวดลอมและชุมชน  ซ่ึงการสรางความเขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เปนเร่ืองท่ีละเอียดออน  จะตองอาศัยชองทางการส่ือสารท่ีตอเนื่องและถูกตอง  
เปนขอเท็จจริง และสรางความเช่ือม่ันตอสังคม  ส่ิงหนึ่งที่จะเปนชองทางการส่ือสารสองทาง (Two-
Way Communication) นั่นคือ การจัดรายการวิทยุ  ซ่ึงสามารถใหชุมชนติดตอสอบถามเขามาได
โดยตรงหากมีขอสงสัย  จะทําใหลดปญหาความเคลือบแคลงใจไปไดในระดับหนึ่ง  และยังเปนการ
เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ท่ีองคกรไดดําเนนิการเพื่อส่ิงแวดลอมและชุมชนอีกดวย 
 
ผูวิจัย :  ทางการนิคมอุตสาหกรรมมีความเขาใจเกีย่วกบัวิทยุชุมชนอยางไรบาง 
คุณสุวรรณา  :  ในพื้นท่ีจังหวดัระยองวิทยุเพื่อชุมชนไดจดัต้ังข้ึนมาภายใตการบริหารจัดการของ
ประชาสัมพันธจังหวัด  สังกัดกรมประชาสัมพันธ  ซ่ึงจะกํากับดแูลใหชุมชนมีการบริหารจัดการ
และควบคุมรายการวิทยุทองถ่ิน  รวมท้ังจัดหางบประมาณในการจัดรายการ  แตในสวนของรายการ 
“ใตฟาสีคราม”  เปนรายการท่ีไมไดมีคาใชจายแตอยางใดเน่ืองจากเปนหนวยงานของภาครัฐและ
มิไดโฆษณาประชาสัมพันธหนวยงาน  แตเปนการใหความรูความเขาใจแกประชาชน  ดังนั้น  
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สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง (สวท.ระยอง) จึงไดใหความอนุเคราะห
เวลาสัปดาหละคร่ึงช่ัวโมงในการออกอากาศ 
 
ผูวิจัย :  วัตถุประสงคในการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
คุณสุวรรณา   :  วัตถุประสงคหลักคือการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนในภาคประชาชนชาวระยอง
ตอการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม  เราตองยอมรับอยางหนึ่งวาเมืองระยองเปนเมืองเกษตรและ
ทองเท่ียว  การที่อุตสาหกรรมเร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญในพื้นท่ี  จะตองสรางความเขาใจที่ถูกตอง
และสรางความเช่ือม่ันวาทุกภาคสวนสามารถอยูรวมกันได  เราต้ังใจวารายการวิทยุเพื่อชุมชนนี้จะ
เปนเสมือนชองทางท่ีจะเช่ือมความสัมพันธท่ีดีระหวางอุตสาหกรรมและชุมชนชาวระยอง 
 
ผูวิจัย :ทางคณะทํางานท่ีจดัต้ังข้ึนนี้ ไดมีการนําหลักการใดมาใชในการบริหารจัดการวิทย ุ
คุณสุวรรณา  :  การบริหารเนนประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธ์ิ  ดังน้ันบุคลากรจะมีจํานวนไมมากแตมี
ภารกิจท่ีชัดเจนและเปนท้ังผูบริหารและผลิตรายการ  ดังนั้นผูผลิต/ผูจัด/ผูดําเนินรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชน “ใตฟาสีคราม” จะเปนเจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(กนอ.))  แสดงวายังไมมีประชาชนเขามาเปนผูผลิต/ผูจัด/ผูดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชน แต
หนวยงานของรัฐ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) มีความพยายามท่ีจะใหประชาชน
ไดเขามารวมผลิตรายการในรายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม” ใหมากยิ่งข้ึน 
 
ผูวิจัย :  ในอนาคตมีการวางแผนจัดการอยางไรกับรายการ 
คุณสุวรรณา  :  มีโครงการที่จะเชิญชวนผูประกอบการที่มีอุดมการณ และทิศทางการทํางาน
เชนเดยีวกับเรามาทํางานรวมกัน  ซ่ึงขณะนี้มีบางโรงงานเร่ิมเขามาแลว  ส่ิงสําคัญจะตองมีความ
เสียสละ  ใหความรูหรือใหขาวสารเพ่ือสวนรวม  ไมโฆษณาประชาสัมพันธ  ส่ิงนี้สําคัญมากเพราะ
ถือเปนขอปฏิบัติของสถานีวิทยแุหงนี ้
 
ผูวิจัย :  การบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน  มีปญหาและอุปสรรค  และวิธีแกไขเปนอยางไร 
คุณสุวรรณา  :   สวนใหญเปนเร่ืองของเวลาท่ีเราตองบริหารจัดการใหลงตัว  เนื่องจากเรามีภารกิจ
หลักคืองานประจําหมู  ดังนั้นการท่ีเรามีผูแทนโรงงานมาชวยจัดรายการสลับสับเปล่ียน  จะชวยใน
การบริหารจัดการเร่ืองนี้ไดเปนอยางดี  และชวยเปล่ียนบรรยากาศการจัดรายการใหดูครึกคร้ึนข้ึน
ดวย 
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ผูวิจัย:  กนอ. เปนหนวยงานของรัฐซ่ึงมีแนวคิดการจัดรายการวิทย ุ
คุณสุวรรณา  :   กนอ.เปนหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงมีแนวคิดในการหารูปแบบการส่ือสารสูสาธารณชน  
โดยศึกษาวิธีการท่ีประชาชนสวนใหญนิยมรับทราบขอมูลขาวสารมากท่ีสุด  ซ่ึงจากผลการสํารวจท่ี
ไดมีการศึกษาโดยท่ัวไปพบวาการรับรูขอมูลขาวสารจากส่ือ  การรับฟงจะไดรับความนิยมสูงสุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมในภมิูภาคตางจังหวัด ดังนั้นการใชส่ือทางวิทยุทองถ่ินจะเกิดประโยชน
โดยตรงตอการส่ือสารขอมูลตาง ๆ สูผูฟง โดยเนนการใหขอเท็จจริงและสรางการมีสวนรวมของ
ผูฟง 
 
ผูวิจัย:  กนอ.ไดนําหลักการใดมาใชในการบริหารจัดการ 
คุณสุวรรณา  :  ใชหลักการสรางการมีสวนรวมระหวางองคกร คือ กนอ.  ภาคเอกชน คือผูแทนจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมารวมจัดรายการ  และภาคประชาชน คือผูฟงท่ีสามารถมีสวนรวมในการ
สอบถามและสนทนา  โดยทุกคนจะรวมถายทอดความรูประสบการณท่ีเปนประโยชนตอผูฟงและ
สามารถแลกเปล่ียนแนวความคิด  ตลอดจนนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสวนรวมไดโดย
ขอมูลดังกลาวเปนขอเท็จจริง  พิสูจนได 
 
ผูวิจัย : กนอ. ไดใหเจาหนาท่ีอาสาสมัครเขามามีสวนรวมในรายการ  หรือไม  อยางไร 
คุณสุวรรณา  :  ขณะนี้มีอาสาสมัครจากโรงงานเขารวมโครงการ 
 
ผูวิจัย :  กนอ.  ไดมีการระบุหนาท่ีของแตละตําแหนง  หรือไม 
คุณสุวรรณา :  หนาท่ีสวนใหญจะเปนไปตามความถนัดของแตละบุคคล  และไมสงผลกระทบตอ
การทํางานประจําขององคกร  รวมท้ังเราไดทีมงานจากนอง ๆ โรงงานอุตสาหกรรมมาชวยเสริมอีก
ทางหนึ่งดวย 
 
ผูวิจัย : คณะทํางานท่ีปฏิบัติงานดานวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม” มีปญหาและ อุปสรรคอะไรบาง 
คุณสุวรรณา  :  ปจจุบันปญหาสําคัญคือดานเวลา  ซ่ึงงานประจําท่ีทําอยูคอนขางมาก ดังนั้น บางคร้ัง
จึงตองอัดเทปรายการแทนการจัดรายการสด  ทําใหไมสามารถตอบขอซักถามผูฟงรายการได  แต
ปญหานี้นาน ๆ จึงจะมีสักคร้ัง  เนื่องจากเรามีทีมงานจากโรงงานมาชวยในบางคร้ังอยูแลว 
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ผูวิจัย :  คณะกรรมการ  กนอ.  มีแนวทางในการบริหารจดัการรายการอยางไรบาง 
คุณสุวรรณา  :  เนื่องจากสถานีวิทยแุหงนี้เปนองคกรของรัฐ ซ่ึงไมแสวงหาผลกําไร  การจัดรายการ
วิทยุของ กนอ.เปนการขอความอนุเคราะหใชเปนส่ือกลางในการส่ือสารโดยไมเสียคาใชจายแต
อยางใด  ดังนัน้จึงไมสามารถโฆษณาประชาสัมพันธได  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหโรงงานยังไมนิยม
มาใชเปนสอกลางในการเผยแพรขอมูลสูชุมชน เนื่องจากไมสามารถประชาสัมพันธองคกรได กนอ.
จึงมีแนวทางในการสรางแรงจูงใจในการจดัรายการวิทยสุงเสริมความรูจากภาคอุตสาหกรรมสู
ชุมชน โดยใหกลุมโรงงานแตละประเภทหมุนเวียนจัดรายการ  โดยสรางสรรครูปแบบ ในเชิงการ
ใชประโยชนจากอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ไปสูชุมชนและกลับคืนสูส่ิงแวดลอม  ซ่ึงนับไดวาจะ
ไดประโยชนท้ังผูจัดรายการและผูฟง  อาจเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะนํามาใชในการบริหารจัดการ
รายการในโอกาสตอไป  ส่ิงนี้จะสรางการมีสวนรวมระหวางอาสาสมัครคือผูประกอบโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีรวมจัดรายการ ชุมชน คือผูฟงท่ีจะมีขอซักถามเขามาทางรายการและหนวยงาน
ภาครัฐคือ กนอ. ท้ัง 3 ภาคสวน จะสามารถพูดคุยตอบขอซักถามและมีขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนตอกัน 
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บทสัมภาษณ 
กลุมคณะทํางานบริหารรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  
นายนิทัศน  เมธิรานันท       วิทยากรสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด     

กรรมการ   
 

                                
 
ผูวิจัย :  ชวยอธิบายความเปนมาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
คุณนิทัศน  :  รายการวิทย ุ “ใตฟาสีคราม”  จัดต้ังข้ึนเพือ่เปนชองทางหนึ่งท่ีจะชวยในการเผยแพร
ประชาสัมพันธภารกิจของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐ  ในรูป
ของรัฐวิสาหกจิ เพื่อสรางความเขาใจใหกับประชาชนในการดําเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมฯ 
ตลอดจนสรางการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ  เอกชน และชุมชน 
 
ผูวิจัย :  ทางการนิคมอุตสาหกรรมมีความเขาใจเกีย่วกบัวิทยุชุมชนอยางไรบาง 
คุณนิทัศน  :  ขณะน้ีการนิคมอุตสาหกรรมฯ ไดประสานงานอยางใกลชิดกับทางจังหวดัระยอง  
โดยเขารวมเปนคระกรรมการประชาสัมพันธของจังหวดั  เพื่อมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
เผยแพรและมีบทบาทในการส่ือสารขอมูลใหชุมชนไดรับทราบ  ซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ีไดเรียนรูดาน
การส่ือสารมากข้ึน  จากเดมิเราไมมีบุคลากรดานการส่ือสารโดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยุ  ขณะน้ีได
เรียนรูและพัฒนาข้ึนจนประสพความสําเร็จดวยด ี
 
ผูวิจัย :ทางคณะทํางานท่ีจดัต้ังข้ึนนี้ ไดมีการนําหลักการใดมาใชในการบริหารจัดการวิทย ุ
คุณนิทัศน  :  ใชหลักการท่ีเนนความสําเร็จสูงสุดโดยใชบุคลากรนอยท่ีสุด 
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ผูวิจัย :  วัตถุประสงคในการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
คุณนิทัศน   :  เพื่อใหประชาชนชาวระยองเกิดความเช่ือม่ันตอการพัฒนาอุตสาหกรรม  และเพื่อเปน
ชองทางหนึ่งในการสรางความเขาใจใหประชาชนไดรูวาภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  และการ
ทองเท่ียว  สามารถอยูรวมกนัไดโดยไมมีขอขัดแยง 
 
ผูวิจัย :  ในอนาคตมีการวางแผนจัดการอยางไรกับรายการ 
คุณนิทัศน  :  ปจจุบันรายการ “ใตฟาสีคราม”  ดําเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมฯ แตในอนาคต
ไดวางแผนวาจะครอบคลุมไปถึงหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน  ท่ีตองการจะ
เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอสวนรวม 
 
ผูวิจัย :  การบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน  มีปญหาและอุปสรรค  และวิธีแกไขเปนอยางไร 
คุณนิทัศน  :   ปญหาและอุปสรรคก็คือผูปฏิบัติหนาท่ีมีภารกิจประจําอยู  บางคร้ังไมสามารถไปจัด
รายการได  ทางแกปญหาก็คือไดรวมกับกลุมพันธมิตร เชน ชมรมประชาสัมพันธ  นคิม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  เขามารวมจัดรายการวิทยุแทน  ซ่ึงเปนการเปล่ียนรูปแบบของการดําเนิน
รายการใหดูแปลกใหมข้ึน 
 
ผูวิจัย:  กนอ. เปนหนวยงานของรัฐซ่ึงมีแนวคิดการจัดรายการวิทย ุ
คุณนิทัศน  :   เนื่องจากขอมูลขาวสารที่ประชาชนสวนใหญไดรับรูอยางรวดเร็วคือขาวสารที่มาจาก
วิทยุ  ดังน้ัน กนอ.จึงมีความคิดวาจะใชส่ือทางวิทยุเพื่อชุมชนจะเกิดประโยชนโดยตรงและสูงสุดตอ
ผูฟง 
 
ผูวิจัย:  กนอ.ไดนําหลักการใดมาใชในการบริหารจัดการ 
คุณนิทัศน  :  หลักการท่ีใชคือการเปนพันธมิตรรวมกันทุกฝาย คือ ท้ังหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  
ชุมชน  ไดมีโอกาสมานําเสนอความรูและประสบการณท่ีอาจจะกอใหเกิดประโยชนตอผูรับฟงไม
มากก็นอย  อีกทั้งตัวเองยังไดรับความรูใหม ๆ ท่ีนํามาใชปรับปรุงตัวเองหรือองคกรใหดียิ่งข้ึน 
 
ผูวิจัย : กนอ. ไดใหเจาหนาท่ีอาสาสมัครเขามามีสวนรวมในรายการ  หรือไม  อยางไร 
คุณนิทัศน  :  ปจจุบันมาอาสาสมัครจากกลุมโรงงานเขามาชวยจัดรายการอยู  และในโอกาสตอไป
จะนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัรายการดวย 
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ผูวิจัย :  กนอ.  ไดมีการระบุหนาท่ีของแตละตําแหนง  หรือไม 
คุณนิทัศน :  มีโดยแบงหนาท่ีตามความถนัดของแตละบุคคล แตท้ังนี้ ท้ังนั้น  ในแตละตําแหนง
หนาท่ีในการจดัรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ยงัอยูภายใตการดูแล และควบคุมของสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง เปนเสมือนพี่เล้ียงท่ีคอยจัดการใหทุกอยางใน
ขณะนี้  ในอนาคตเม่ือมีความพรอมของบุคลากรแลวกค็งไมตองพึงพาสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จงัหวัดระยองอกีตอไป 
 
ผูวิจัย : คณะทํางานท่ีปฏิบัติงานดานวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม” มีปญหาและ อุปสรรคอะไรบาง 
คุณนิทัศน  :  ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือบางคร้ังผูจัดรายการไมสามารถไปจัดรายการไดเนื่องจากติดภารกจิ
สําคัญ  จึงใชวิธีอัดเทปแทน  ซ่ึงในการอัดเทปเราไมสามารถตอบคําถามของผูรับฟงไดทันทวงที  
บางคร้ังอาจมีผลกระทบหากผูฟงตองการคําตอบในเวลานั้น  
 
ผูวิจัย :  คณะกรรมการ  กนอ.  มีแนวทางในการบริหารจดัการรายการอยางไรบาง 
คุณนิทัศน : หากสถานีวิทยุแหงนี้ยังคงเปดโอกาสใหการนิคมอุตสาหกรรมฯ ไดมีสวนรวมในการ
จัดรายการอยูคิดวาแนวทางที่จะดําเนินการในอนาคตคือการใหหนวยงานตาง ๆ ไดมีสวนรวมใน
การจัดรายการวิทย ุ  ซ่ึงจะเปนการสรางพันธมิตรใหกวางขวางข้ึน  นับเปนโอกาสดีท่ีจะสราง
ประโยชนรวมกันท้ังผูจัดรายการและผูรับฟง  
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การสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) 
 

 
 
 

                            
 
 
กลุมผูนําชาวบานและชาวบานรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวน 5 ทาน 
นางสาววิชชุณ ี พลซา  อาชีพคาขาย  ตัวแทนผูนําชาวบานชุมชนมาบชลูด 
นางนรรัตน  รอดประเสริฐ อาชีพพนักงานบริษัท ตัวแทนผูนําชาวบานชุมชนหนองแฟบ 
นายวริญ  ชีพมีมูล  อาชีพประมง  ตัวแทนผูนําชาวบานชุมชนตากวน 
นางปาริชาต  ขาวสนิท  อาชีพรับราชการ          ชาวบานชุมชนวัดโสภณ 
นางสาวสาวิตรี  ทิติพรรณ         อาชีพธุรกิจสวนตัว  ชาวบานชุมชนกรอกยายชา 
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เร่ิมสัมภาษณกลุมเวลา 10.00  น. 
 
ผูวิจัย  :  แนะนําตัว  ช่ือ  นามสกุล  ศึกษาท่ีไหน  ในคณะอะไร  มาเพื่อจัดทําการสัมภาษณกลุมใน
หัวขอเร่ืองอะไร 
   และใหชาวบานแตละคนแนะนําตัวเอง ช่ือนามสกุล มีหนาท่ีการงานและอยูท่ีชุมชนอะไร 
 
ผูวิจัย :  ทานวาปญหาหรืออุปสรรคในการจัดทํารายการวทิยุเพื่อชุมชนมีอะไรบาง  และการแกไข  
             ปญหาเหลานี้จะเปนอยางไร 
คุณปาริชาติ    เห็นวาควรใหชาวบานเปนคนจัดรายการวทิยุเพื่อชุมชน  เพราะถือวาวิทยุเพื่อชุม

เปนของประชาชน  โดยประชาชน  และเพือ่ประชาชน 
คุณนรรัตน.   เห็นดวยครับ 
คุณสาวิตรี.   แตตอนนี้ชาวบานไมมีคล่ืนเปนของตนเอง  และมีปญหาอุปสรรคในการจัดการ

รายการวิทยุเพือ่ชุมชน  เพราะไมมีผูชํานาญการทางดานนี้เลย 
คุณวริญ.   ก็ควรให กนอ.เปนหนวยงานนํารอง  ในการฝกหัดก็ได  เพราะ กนอ.ไดจัดรายการ

วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  อยูแลว 
คุณวิชชุณ.ี    เห็นควรตดิตอกับ กนอ.ใหกลุมชุมชนหรือคนท่ีสนใจ  เขารวมจัดรายการและผลิต

รายการก็คงจะดี  เพราะชาวบานคุยกนัตามภาษาชาวบาน  มันนาจะฟงงายเขาใจ
งาย  มันเปนอะไรที่นาจะคลอยตามกันไดงายกวา 

 
ผูวิจัย : ปญหาดานระเบียบ ขอบังคับ มีอะไรบางคะ 
คุณปาริชาต.   ระเบียบ ขอบังคับ ของการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน  เขาใจวานาจะมีอยูแลว เปน

ของกรมประชาสัมพันธหรือเปลา 
คุณนรรัตน.   ถามีอยูแลวชาวบาน หรือผูจดัรายการกน็าจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
คุณสาวิตรี.   ระเบียบ ขอบังคับท่ีมีอยูเปนระเบียบ ขอบังคับใชบังคับท่ัว ๆ ไปหรือเปลา 
คุณวริญ.   สามารถบังคับใหกับวิทยุชุมชนเถ่ือนไดหรือไม  ถาควบคุมไดตอไปรายการวิทยุ

เพื่อชุมชนก็คงจะดําเนินงานไดเปนรูปธรรมมากข้ึน 
คุณนรรัตน.   เราคงตองใหความรูดานวิทยเุพื่อชุมชนมากข้ึน  สําหรับชาวบาน 
คุณวิชชุณ.ี   ขณะนี้ชาวบานใหความสนใจที่จะรับฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชนมากข้ึน  ถาหากเรา

มีการปรับปรุงคล่ืนใหดีข้ึน  และควรใหมีความรูในเร่ืองของการใหความรูดาน
สิทธิตาง ๆ ของชาวบานในเร่ืองนี้มากข้ึน 
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คุณนรรัตน.  รายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม” ตอนนี้มีการแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือ
ควบคุมดูแลรายการวิทยุเพื่อชุมชนนี้อยู โดยสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด  นาจะใหมีการตั้งกฎระเบียบ  ขอบังคับเฉพาะของรายการเพ่ือใหควบคุม
อาสาสมัคร  ชาวบาน  กรณีท่ีเขามามีสวนรวมสนการจัดรายการและการผลิต
รายการก็จะเปนการดี  

คุณวิชชุณ.ี เพื่อใหการส่ือสารรวมไปถึงการสงขาวสารใหงายเขาและเปนไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑของขอบังคับในฐานะหนวยงานของรัฐ และการใหประชาชนมาออก 
อากาศหรือจัดทํารายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยตองใชความ 
ระมัดระวังเพราะตองผนวกความรับผิดชอบไปดวย จึงเปนหนาท่ีของคณะทํางาน
บริหารจัดการในระดับสูงของ กนอ.ท่ีจะตองวางกฎเกณฑใหรอบคอบรัดกุม 

คุณวริญ.  แตก็เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของรายการวทิยุเพื่อชุมชน สํานักงานนิคมอุตสาห 
กรรมมาบตาพุด    ก็นาจะยอมต้ังกฎระเบียบ  ขอบังคับ  อยูแลว   

 
ผูวิจัย :  ทานเห็นวาเคร่ืองมือ อุปกรณในการจดัรายการวิทยเุพื่อชุมชนในขณะน้ีเปนอยางไรบาง 
คุณปาริชาต.  ขณะนี้ชาวบานไดรับฟงรายการวิทยไุดชัดเจนเทาไร  หากหนวยงานของรัฐมีการ

ปรับปรุงคล่ืนวิทยใุหเทาเทียบกับภาคเอชน โดยการปรับปรุงกําลังการสงของเสา
อากาศ และปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ  เพื่อใหกับกลุมเปาหมายท่ีเราตั้งใจไวไดรับ
ฟงอยางชัดเจน  แตก็ตองมีความต้ังใจจริงจัง   

คุณนรรัตน.   ตองแจงใหสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  แกไข อาจจะ
ใหกรมประชาสัมพันธสวนกลางไดเขามาแกไขดวยจะดีข้ึน 

คุณสาวิตรี.   ถาไดรับการแกไขลาชาจากกรมประชาสัมพันธ  เราจะทําอะไรไดบาง 
คุณวริญ.    การแกไขตาง ๆ ก็มากจากการลงทุนซ่ึงมาจากภาษีของราษฎรเพ่ือนํามาใช

ปรับปรุงดานเทคนิค  ผลท่ีไดก็จะถึงผูรับสารท่ีเปนเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
คุณวิชชุณ.ี   ชุมชนจังหวัดระยองคงมีความพึงพอใจกบัสัญญานคล่ืนท่ีจะไดรับกไ็ด 
คุณปาริชาต.   ในขณะน้ียังมีปญหาในเร่ืองของการจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหกับประชาชน  ถา

ตองการใหประชาชนไดรับประโยชนเต็มท่ี  เพราะอาจจะมีประชาชนท่ีสนใจ
อยากจะผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน ซ่ึงอาจเปนผูนําชุมชนก็เปนได  อยางเชน 
รายการวิทยุ “ซากลูกหญา”  และรายการวิทยุเพื่อชุมชนอีกหลายแหงท่ีกําลังจด
ทะเบียนอยู  แตคงอยูในลักษณะรอดูทาทีและการตัดสินใจจากองคกรท่ีมีอํานาจ
ในการจดัสรรคล่ืนความถ่ีและนโยบายคือ  กสช.  กอน   
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คุณวริญ.   ตอนนี้ไดขาววารัฐบาลก็กําลังสรรหาอยู 
คุณวิชชุณ.ี   รายการวิทยุเพือ่ชุมชนในขณะนี้มีคูแขงหลายประเภทอยู เชน คูแขงจากส่ือ

โทรทัศน  อุปกรณทางดานการส่ือสารหลาย ๆ รูปแบบ   หรือแมแตคูแขงจาก
สถานีอ่ืน   และคูแขงขันจากรายการอ่ืนๆ   

คุณปาริชาต.  เห็นวาควรประชาสัมพันธใหผูฟงของรายการวิทยเุพื่อชุมชนท่ีมีจํากัดและเฉพาะ
เจาะ จงใหขยายตัวมากข้ึนดวย 

คุณวริญ.   เร่ืองการติดตอส่ือสารกับรายการ “ใตฟาสีคราม”  ก็อยากมาก 
คุณปาริชาต.   รายการมีชองทางใหติดตอทางดานโทรศัพท  และเขียนจดหมายดวย 
คุณวิชชุณ.ี   ควรแจงให สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จดัโทรศัพทใหการติดตอกับ

ชาวบานใหดีข้ึนกวาเดิมดวย  คงจะไมเปนเร่ืองยากสําหรับหนวยงานของรัฐ  อยาง
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรอก  รัฐมีงบประมาณมากอยแูลว 

 
ผูวิจัย :  มีเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหรือไมคะ 
คุณปาริชาต.  รายการวิทยุเพือ่ชุมชน“ใตฟาสีคราม”อนาคตของรายการอาจจะมีปญหาเร่ือง

งบประมาณ  เพราะขณะน้ีเปนรายการวิทยุเพื่อชุมชนท่ีจัดโดยไมเสียคาใชจาย
อะไรเลย 

คุณนรรัตน. อนาคตไมมันใจวาจะมีรายการนี้อยูตอไปหรือเปลาถาสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จดัเก็บคาเวลา  ถารายการมีผูฟงมากข้ึน 

คุณสาวิตรี.    ก็เปนหนาท่ีของผูบริหารสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ท่ีจะตองมีการ
ลงทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของรายการวิทยุเพื่อชุมชน 

คุณวริญ.    หนายงานของรัฐจัดรายการเพื่อเปนการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี
ตอชุมชนอยูแลว  โดยไมหวงัผลประโยชน  หรือกําไร 

คุณวิชชุณ.ี     ก็ขอสรุปปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิรายการวิทยุเพื่อชุมชนของ
คนจังหวัดระยอง   

ปจจัยแรกดานงบประมาณในการออกไปส่ือขาวหรือใหชุมชนมารวม
รายการ  การโฆษณาในชวงแรกก็คงจะใชเงินมาก  แตคงไมใชปญหาใหญ เพราะ
โฆษณาอาจแกปญหาได  แตควรเปนโฆษณาท่ีไมใชมุงผลทางการคา ในระยะแรก
อาจใชงบประมาณของหนวยงานของรัฐได   

ปจจัยท่ีสองคือดานเทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณเคร่ืองสงเคร่ืองรับซ่ึงเสา
อากาศของสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง การออกอากาศ
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ไมชัดภายในระยองแตไปชัดในจังหวดัใกลเคียง และอุปกรณเชน โทรศัพทก็ไม
เพียงพอในการที่จะใหผูฟงไดโทรศัพทเขามาในรายการวทิยุเพื่อชุมชน  

ปจจัยท่ีสามกคื็ออุปสรรคทางดานบุคคลกรคือ  การขาดแรงจูงใจและขาด
สาเหตุท่ีจะใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมมือกันในการจัดรายการวทิยุเพื่อ 
ชุมชน   

ปจจัยท่ีส่ีคือคูแขงรายการวทิยุเพื่อชุมชนซ่ึงมีท้ังคูแขงจากส่ืออ่ืนคือ  
โทรทัศน สถานวีิทยุเพื่อชุมชนอ่ืนๆ และรายการจากสวนกลางคือกรมประชา 
สัมพันธซ่ึงเวลาซอนกับรายการของรายการวิทยุเพื่อชุมชน   

ปจจัยท่ีหาคือ   กฎเกณฑระเบียบขอบังคับ  ซ่ึงอาจกําหนดใหผูประกาศ
ตองมีใบประกาศตามกฎเกณฑท่ีเคยมีมาของ กกช. หรือตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 
ผูวิจัย :  ชาวบานไมฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชน  ทําอยางไรจึงจะใหผูฟงฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
คุณปาริชาต.   ก็ท่ีไดบอกไปแลววารายการวิทยุเพื่อชุมชนจริง ๆ แลวชาวบานชอบฟงมากแตดวย

ระบบคล่ืนท่ีไดรับไมชัดเจนจึงทําใหไมคอยมีคนฟงเทาไร  แตถาคล่ืนดีก็มีคนฟง
กันมากเพราะมีประโยชนตอผูฟงมาก 

คุณนรรัตน.   คงตองใชเวลาระยะหนึ่งเพื่อพิสูจนวาเม่ือคล่ืนสัญญาณดีข้ึนแลว   ชาวบานจะฟง
รายการวิทยุเพือ่ชุมชนมากข้ึนอีกกี่เปอรเซนต 

คุณสาวิตรี.   เราคิดวามีหวัขออะไรหรือเปลาท่ีสามารถเชิญชวนใหชาวบานมาฟงรายการวิทยุ
เพื่อชุมชนมากยิ่งข้ึนอีก  ชาวบานท่ีอยูรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดขณะนี้
ไดรับผลกระทบจากการพฒันาของสภาพแวดลอมท่ัวไปท้ังดานพืน้ท่ี  ความ
เปนอยูของชุมชน  และส่ิงแวดลอมก็เปนเร่ืองสําคัญดวยของชุมชน 

คุณวริญ.   อยางง้ันคงตองมาดูในเร่ืองของรูปแบบรายการ  และเนื้อหาของรายการที่นําเสนอ
เพื่อสรางแนวคิดใหมใหชาวบานเกิดความสนใจก็เปนได เพราะสมัยนีร้ายการวิทยุ
จะมาแคพูดคุยกันธรรมดานัน้ไมไดแลว  แตจะตองมีลูกเลนใหม ๆ เพือ่ชักจูงผูฟง
ดวย 

คุณนรรัตน.   ในเร่ืองของการส่ือสารเขาไปสูรายการวิทยุเพื่อชุมชนอาจเขาไปยากหรือเปลา  ถา
สะดวกและรวดเร็วชาวบานอาจมีความสนใจมากยิ่งข้ึนกไ็ด 

คุณวิชชุณ.ี ถาเชนนั้นเพื่อตอบสนองเจตนารมณในการใหชุมชนไดแสดงความคิดเห็นหรือขอ
รองเรียนในปญหาในกรณีท่ีชุมชนเกิดขอสงสัยและพยายามติดตอมาทางรายการ
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วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ไดสะดวก ก็ตองใหสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดหาชองทางใหชุมชนติดตอไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน  ถึงจะทําให
ชาวบานชอบฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชนเพิม่มากข้ึนได 

คุณวริญ.   นี้ก็เปนขอดอยของรายการวทิยุเพื่อชุมชนก็เปนไดในการส่ือสารระหวางรายการ
กับชุมชน หรือผูฟงท่ัวไป  ซ่ึงถามีการปรับปรุงอาจจเปนจุดเดนหรืออาจเปนเสนห
ของรายการก็เปนได  ในกรณีท่ีเม่ือมีการรองเรียนเขามาของ  ประชาชน    
ประชาชนก็คาดหวังวารายการสามารถประสานงานเพ่ือใหส่ิงท่ีประชาชนตองการ
รูหรือตองการใหมีการแกไขบรรลุผล   

คุณนรรัตน.  ขณะเดียวกันหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการรองเรียนก็ควรไดมีโอกาสเขามา
แกไขหรือรับรูขอเท็จจริงตางๆ  ดวยเชนกนั 

คุณวิชชุณ.ี ถาอยางนั้น กนอ.ซ่ึงถือไดวาเปนหนวยงานของรัฐนาจะไดตั้งคณะกรรมการฯ (ผู
ประสานงาน) ข้ีนมาชุดหนึ่ง โดยใหผูประสานงานมีหนาท่ีติดตอกับพนักงาน
ผูรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับขอมูลจากทางรายการวิทยุเพื่อชุมชน แลว
นํามาแกไขปญหาจากขอรองเรียนเพื่อใหเกิดความกระจาง   

คุณวริญ.    ส่ิงท่ีชุมชนไดรองเรียนมา ควรมีจุดยืนท่ีแนนอนวาเปนหนาท่ีของรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ในการตอบสนองความตองการของชุมชนเปนสําคัญ 

 
ผูวิจัย : คุณคิดวารายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ควรมีรูปแบบอยางไรบาง 
คุณนรรัตน.   เปนท่ีนาสังเกตวาการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัดระยอง ในขณะน้ีมีแคเพียง

การสงจดหมายหรือโทรศัพทมาบอกเลาขาวคราวแกผูจดัรายการ   เห็นวาไม
เพียงพอตอการติดตอกับทางรายการเลย  ตอนนี้มีอุปกรณส่ือสารในรูปแบบใหม 
ๆ อีกมากมาย 

คุณสาวิตรี.   รายการวิทยุเพือ่ชุมชนถาตองการพัฒนาใหมีรูปแบบท่ีดข้ึีนก็ตองมีการเรียนรู
พัฒนา  อาจจะตองมีการสงพนักงานไปอบรม  หรือดูงานกับรายการอ่ืน ๆ ใน
สวนกลาง   

คุณวริญ.   ก็เปนความคิดท่ีดีอีกอยางหนึ่ง  แตถารูปแบบเหมือน ๆ กับรายการอ่ืน ๆ ชาวบาน
อาจจะไมสนใจเทาท่ีควร ตอนนี้นักศึกษาท่ีจบจากคณะนิเทศศาสตรจากท่ี
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ก็มีมากข้ึน  หนวยงานท่ีรับผิดชอบรายการวิทยุเพื่อชุมชนก็
นาจะติดตอรับสมัคร เพื่อมาพัฒนารายการวิทยุเพื่อชุมชนใหมีรูปแบบใหม ๆ โดย
อาศัยความรูท่ีเรียนมาและวัยท่ีกําลังมีความคิดสรางสรรค 

DPU



 

121 

คุณปาริชาต.   เห็นดวยกับความคิดนี ้
คุณวิชชุณ.ี   แตรายการวิทยุเพื่อชุมชนควรจะเปนรายการวิทยุท่ีเนนใหเกิดประโยชนตอชุมชน

ท่ีอยูรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องจากขณะนี้นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดมีปญหากอใหเกิดมลพษิ  และผลกระทบตอสภาพความเปนอยูหลาย ๆ อยาง
กับชุมชน  อาจจะใชรายการวิทยุเพื่อชุมชนช้ีแจงในปญหาหรือช้ีแจงรายละเอียด
ตาง ๆ เพื่อไมใหประชาชนเขาใจผิดนิคมอุตสาหกรรมก็เปนได 

คุณสาวิตรี.   อยางนั้นรายการวิทยุเพื่อชุมชนจะตองมีรูปแบบรายการที่หลากหลาย  ท้ังลักษณะ
การสนทนา  การพูดคุย  และการสัมภาษณ  ซ่ึงอาจจะมีวิธีการนําเสนอหลายวิธี 
เชน การรายงานขาว  การแสดงความคิดเห็น  การรองทุกข  นอกจากนี้ยังมีการ
นําเสนอในรูปแบบความบันเทิง หรือลูกเลนใหม  เชน  การตอบคําถามชิงรางวัล
และชวงการเสนอเพลง  นาจะเชิญดาราดังมาออกอากาศ 

คุณปาริชาต.   ถาอยางนั้นคนดําเนินรายการจะมีหลายคน  จะมากเกินไปหรือเปลา 
คุณวริญ.   ในการจดัรายการรูปแบบตาง ๆ ควรจะมีผูดําเนินรายการหลักแค 2 คนก็เพยีงพอ

แลว 
คุณนรรัตน.    รูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ในตอนนี้จะเหน็วาชาวบานยังไม

คอยไดเขามามีสวนรวมมากนัก   แตจะเขามามีสวนรวมเพียงในฐานะวิทยากรหรือ
แขกรับเชิญเทานั้น 

คุณสาวิตรี.   เพื่อใหเกิดความหลากหลายและการมีสวนรวมของชุมชน  นาจะมีการจัดรายการ
นอกสถานท่ีดวยจะเปนการดี   

คุณวิชชุณ.ี   อาจจะมีความยุงยากในการจดัรายการนอกสถานท่ีหรือแปลา  เพราะจะตองเตรียม
อุปกรณ เคร่ืองมือท่ีใชอีกลักษณะหน่ึง  ตองเสียงบประมาณเพ่ิมเติมอีกก็ได 

คุณวริญ.    เร่ืองงบประมาณอาจจะขอสนับสนุนจากสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดก็
ได  เพราะผลที่ไดรับ  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดรับเต็มท่ีตาม
นโยบายและวตัถุประสงคท่ีตั้งไวในการไดรับขอมูลจากชุมชนรอบ ๆ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดอยูแลว 

  
ผูวิจัย : ทานคิดวารายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ควรจัดในชวงเวลาอะไร 
คุณปาริชาต ตอนนี้รายการวิทยุเพื่อชุมชน“ใตฟาสีคราม” ยังไมมีผูฟงมากนัก ไมรูเพราะอะไร 
คุณสาวิตรี.   ชวงเวลาของรายการวิทยุเพื่อชุมชนนาจะเปนชวงท่ีประชาชนวาง ๆ ไมควรจะเปน

ชวงเชาท่ีเรงรีบในการเร่ิมทํางาน   
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คุณปาริชาต.    ถาอยางนั้นก็อาจจะเปนชวงสาย ๆ ประมาณ 10 โมง  ถึง  12  โมงก็ได  
คุณวริญ.   คิดวานาจะเปนชวงบาย ๆ  เพราะเปนชวงท่ีนับวาคอนขางวาง  ซ่ึงนาจะมีผูฟง

รายการวิทยุเพือ่ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
คุณนรรัตน.   ใช  นาจะเปนชวงกลางวนัมากกวา  เพราะชวงเย็น-คํ่า นาจะเปนเวลาของ

ครอบครัว  ผูฟงรายการคอนขางนอย 
คุณวิชชุณ.ี   เห็นดวยวานาจะเปนชวง ๆ ในทุกวันประมาณ 3 ชวง ไดแก ชวงเชา ชวงเท่ียง และ

ชวงคํ่า หรือเพิ่มเวลาออกอากาศใหมากข้ึน เพราะตอนนี้รายการวิทยุเพื่อชุมชน 
“ใตฟาสีคราม”  ออกอากาศเพียง คร่ึงช่ัวโมง  มีเวลานอยมาก  ตองการใหมีเวลา
มากกวานี้เพราะจะสามารถใหขอมูลและรับขอมูลจากชุมชนไดมากข้ึนอีกหลาย
เทาท่ีเดียว 

   
ผูวิจัย :  เนื้อหาของรายการวทิยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ในทัศนะของคุณควรเปนอยางไร 
คุณปาริชาต.   รายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ไดทราบวามีคณะทํางานเพื่อควบคุมการ

จัดรายการ และการผลิตรายการ  อยูแลว โดยพิจารณาคัดเลือกเนือ้หาสาระเพ่ือ
ออกอากาศในรายการวิทยุเพือ่ชุมชนในแตละคร้ัง 

คุณนรรัตน.  ขอเสริมขอมูลอีกหนอยครับ  โดยผูดําเนนิรายการจะเปนผูเลือกเนื้อหาและพูดดวย
ตนเอง  จะเห็นไดวาจะมีตัวแทนของชมุชนมาแสดงความคิดเหน็บาง  แสดงให
เห็นวารายการวิทยุเพื่อชุมชนรายการนี้เปดโอกาสใหชุมชนแสดงความเห็นได
อยางกวางขวาง  เพราะตองการเปดโอกาสใหชุมชนใหขอมูลแกสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  เพือ่นําไปแกไขปญหานั้น ๆ 

คุณสาวิตรี.   รายการวิทยุเพือ่ชุมชนรายการนี้ควรมีเนื้อหาหลาย ๆ อยางเชน ขาวทองถ่ิน  สาระ
ความรูในดานตาง ๆ  ปญหาความเดือนรอนของประชาชน  หรืออาจเปดเพลง
แทรกเพื่อไมใหเกิดความเบ่ือ  การแจงขาวอุบัติภยั หรืออุบัติเหตุ  ขาวชาวบาน  
การเปดประเดน็รับฟงความคิดเห็น  การเสนอแนะรายการจากผูฟง 

คุณวริญ.   สาระความรูในดานตาง ๆ ชาวบานควรจะรูอะไรบางละ 
คุณปาริชาต.   ก็จําพวกการพฒันาเมืองในขณะนีว้ามีผลกระทบตอชุมชนขนาดไหน   ความรูดาน

การเกษตร   ดานสุขภาพ   ดานการศึกษา  ดานสังคม  ดานกฎหมายก็มีความจําเปน
เหมือนกนั  ส่ิงเหลานี้ก็เปนเพียงตัวอยางท่ีสมควรจะมีในรายการวิทยุเพื่อชุมชน 

คุณวิชชุณ.ี   และขาวทองถ่ิน  จะเปนเร่ืองเก่ียวกับอะไรบาง 
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คุณนรรัตน.   ควรเปนขาวหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  ในชุมชน  หรือขาวท่ีสงผลกระทบตอคน
รอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  หรือขาวเดนประจําวันท่ีผูดําเนนิรายการได
คัดเลือกมานําเสนอในชวงตนรายการ หรือเปนรายการจากอาสาสมัคร  และชุมชน
ท่ัวไปที่รายงานเขามา  เพื่อใหผูฟงไดทราบถึงความเคล่ือนไหวของชุมชน  หรือ
ขาวท่ีนาสนใจก็ไดท่ีเกี่ยวกับชุมชน 

คุณวิชชุณ.ี   ขาวชาวบานเปนเร่ืองเกี่ยวกบัการซุบซิบนินทาหรือเปลา 
คุณสาวิตรี.   ลักษณะของขาวชาวบานท่ีแจงมายังรายการมีความหลากหลายในแตละวัน  

มุงเนนในเร่ืองการแจงปญหาความเดือดรอน  การพัฒนา  การยกยองคนดีของ
สังคม  ความมีน้ําใจ  รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอีกดวย 

คุณวิชชุณ.ี  การเสนอแนะรายการจากผูฟง  เห็นวารายการควรเปดโอกาสใหผูฟงแสดงความ
คิดเห็นในการปรับปรุงรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”   โดยการเปดสาย
ทางโทรศัพท   และรับความคิดเห็นผานจดหมาย  ซ่ึงคณะทํางานจะบันทึกขอมูลท่ี
ผูฟงเสนอแนะมารวบรวมแจงตอหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของเปนประจาํ  ซ่ึงการ
เปดรับขอเสนอแนะในการจดัรายการนีจ้ะเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะทําใหชุมชนเขาถึง
ส่ือวิทยุไดงายข้ึน 

คุณปาริชาต.   ส่ิงท่ีพูดกันมาทั้งหมดนี้เห็นวาเปนเหตุผลท่ีจะทําใหผูฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชน
สนใจมากข้ึนก็คือดานเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน  และไดขอมูลจากชุมชนรอบ 
ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คือเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนใกลตวันั้นเอง 

คุณนรรัตน.   การสัมภาษณบุคคลผูท่ีมีช่ือเสียง คือ คนท่ีใกลตัวชุมชนและมีอํานาจหนาท่ีเพราะ
บุคคลนั้นจะมีขาวทองถ่ินเพือ่เปนขอมูลเพื่อใชในการปรับตัวในชีวิตประจําวนั  
และทราบเร่ืองท่ีประชาชนรองทุกขดวย 

คุณวริญ.    อยางได  พิธีกรพูดไพเราะมีเสนหในการดําเนินรายการไดดี  สามารถใชเสียงใน
การเชิญชวนใหผูฟงหลงใหลได  ซ่ึงจะทําใหมีผูฟงเพิ่มมากข้ึน 

 
ผูวิจัย :  คุณคิดวารายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ควรจะเปล่ียนแปลงไปในลักษณะใด 
คุณนรรัตน.   ก็อยางท่ีพดูมาแลววารายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  มีเวลาออกอากาศ

นอยเกนิไปนาจะเพิ่มชวงเวลาเพราะเวลาเพียงคร่ึงช่ัวโมงมันส้ันไป  ไมสามารถ
นําเสนอเนื้อหาอะไรไดมากนักจะทําใหเสียงเวลาในการจัดรายการ 

คุณวริญ.    หรือไมกน็าจะมีหลายชวงเวลา ในหนึ่งวนัจะแบงเปนชวงละคร่ึงช่ัวโมง  และมี
ประมาณ 3 ชวงก็จะดี  เพราะคิดวานาจะไดกลุมผูฟงกวางข้ึน 
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คุณปาริชาต.   ผมคิดวานาจะเพ่ิมชวงสัญญาณใหไกลยิ่งข้ึน  เพราะท่ีเปนอยูฟงไดไมชัดเจน  คล่ืน
แทรกและไมครอบคลุมพื้นท่ีหางออกไป  ถาสัญญาณดีข้ึนส่ิงตาง ๆ ท่ีกลาวมา
ท้ังหมดกจ็ะเกดิข้ึนไดเชนกนั  มีใครคิดเปนอยางอ่ืนหรือไม 

คุณสาวิตรี.   ใชแลว  นาจะมีการเพิ่มเสาสัญญาณหรือไมก็ขยายสัญญาณจะไดเพิม่กลุมผูฟงได  
นี้เปนปญหาตน ๆ   ท่ีควรรีบแกไขกอน 

คุณวิชชุณ.ี   ท่ีฟงมาเห็นวารายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม” ในขณะน้ีควรแกไขสัญญาณ
การสงคล่ืนและปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีสงสัญญาณ รวมไปถึงการขอขยายเวลาการ
ออกอากาศใหมากข้ึนเพื่อครอบคลุมกลุมผูฟงใหมากข้ึนนั่นเอง  และท่ีสําคัญกวานี้
เพื่อจะไดมีผูฟงเพิ่มมากข้ึน 
 

ผูวิจัย : ทานอยากใหรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของ กนอ.เปนไปในแนวใด 
คุณวริญ.   อยากใหรายการฟงสบาย ๆ ท่ีประชาชนทุกกลุมหรือทุกระดับสามารถรับฟง  และ

เขาใจส่ิงท่ีตองการส่ือไดงาย 
คุณปาริชาต.   ใชคะ เปนรายการที่ใหความรูท่ีเขาใจไดงาย  มีสาระ  มีการประชาสัมพันธ

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะเกดิข้ึนในจังหวดั  และอยากใหเปนรายการของชาวบานคะ 
คุณสาวิตรี.   อยากใหเปนรายการที่จัดโดยพวกเรากลุมประชาชน  เพราะวาจะไดบริหารจัด

รายการภายในกลุม  และมีอิสระจากหนวยงานราชการ  แตรายการวิทยุเพื่อชุมชน
ก็ยังคงเปนของรัฐ  เพราะเราคงไมมีอํานาจจัดหาคล่ืนเปนของเราเองได 

ผูวิจัย : ทานคิดจะมีสวนรวมในข้ันตอนการจัดรายการวทิยุเพื่อชุมชนอยางไรบาง 
คุณปาริชาต. การมีสวนรวมของชุมชนในการผลิตรายการยังไมเกดิข้ึนเพราะติดขัดท่ีการทํางาน

ลาชาของหนวยงานของรัฐ จึงทําใหการบริหารจัดการและการผลิตรายการของ
รายการวิทยุเพือ่ชุมชนไมคลองตัวเทาท่ีควร   

คุณนรรัตน.   เชนเดยีวกับการมีสวนรวมของอาสาสมัครประจําหมูบานไมไดผลเทาท่ีควร  อัน
เนื่องมาจากการขาดเคร่ืองมืออุปกรณส่ือสาร  และคล่ืนความถ่ีท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

คุณสาวิตรี.   ดังนั้นเพื่อจะทําใหเกดิรายการวิทยุเพื่อชุมชน สถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย จังหวัดระยองไดรวมมือกับหนวยงานราชการจังหวัดระยอง จัดทํารายการ
วิทยุเพื่อชุมชนท่ีมีช่ือรายการวา  “สวนราชการพบประชาชนเพ่ือคนระยอง” ข้ึน  
อันเปนแนวคิดของกรมประชาสัมพันธ โดยเปดโอกาสใหอาสาสมัครจาก
หนวยงานของรัฐไดเขามารวมจัดรายการ  และนําความรูนั้นไปเผยแพรใหชุมชน
ตอไป 

DPU



 

125 

คุณวริญ.   เชนเดยีวกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ก็ไดจดัใหมีรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชน “ใตฟาสีคราม”  เชนเดียวกนั  และพยายามใหตัวแทนโรงงานท่ีประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดเขามาจัดรายการรวมกับสํานกังานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  และจะไดนําความรูในการจัดรายการไปเผยแพรตอ
ชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตอไป 

คุณปาริชาต.   การจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน โดยรายการวิทยุเพื่อชุมชนจะเนนใหหนวยงานของ
รัฐไดออกไปพบปะกับประชาชนเพื่อส่ือสารสงขาวของหนวยงานราชการ  และจูง
ใจประชาชนใหเขามารวมจดัทํารายการวทิยุเพื่อชุมชนดวย  โดยเสนอตนเองเปน
ส่ือบุคคลสรางความรวมมือใหเกดิข้ึนในทรรศนะของผูนําชุมชน รวมไปถึง
เคร่ืองมืออุปกรณการส่ือสาร   

คุณวิชชุณ.ี   แตดวยการมีสวนรวมของประชาชนยังเปนไปในระดับนอยมาก  ประชาชนไม
ม่ันใจและไมแนใจ วาตนมีในสิทธิในการผลิตรายการจริงหรือเปลา และการจดั
รายการเพื่อออกอากาศ วาจะเปนไปไดหรือไม 

คุณปาริชาต.   ตองการใหรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” เปนเวทีใหชาวบานไดเขามามี
สวนรวมในข้ันตอนกอนการผลิต เชน การวางแผนนโยบาย  รวมไปถึงการ
ฝกสอนในการจัดทําโครงการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดทํารายการ
วิทยุเพื่อชุมชน 

คุณวริญ.   และใหสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสนับสนุนงบประมาณใหประชาชน   
เพื่อเปนแรงจูงใจในการจัดทํารายการวิทยุเพื่อชุมชน  และใหเล็งเห็นถึง
ความสําคัญและการใชประโยชนจากรายการวิทยเุพื่อชุมชน 

คุณนรรัตน.  ตองการมีสวนรวมเพ่ือเปนกระบอกเสียงหนึ่งในฐานะของประชาชนท่ีจะเขามา
รับรู  และแลกเปล่ียนความคิดกับประชาชนท่ัวไป 

คุณวริญ.   รายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม”  เปดโอกาสใหอาสาสมัคร  หรือแมแต
ชุมชนไดเขามารวมกันจัดรายการและผลิตรายการในข้ันตอนการผลิตอยูแลว  โดย
ระหวางการออกรายการวิทยุเพื่อชุมชน  ผูดําเนินรายการจะเชิญผูนําชาวบานหรือ
อาสาสมัครมารวมรายการดวย 

คุณสาวิตรี.   อยากรับรูการทํางานของรายการวิทยุเพื่อชุมชนวามีข้ันตอนการทํางานกันอยางไร  
แตละข้ันตอนชุมชนสามารถเขาไปมีสวนรวมไดถึงขนาดไหน  และการมีสวน
รวมระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชนดวย 
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คุณวริญ.   แสดงวาชุมชนไดเขามามีสวนรวมในข้ันตอนกอนการผลิต  เพื่อจะไดทราบวาการ
ทํางานเพื่อผลิตรายการมีลักษณะอยางไร  และจะเปนอยางไรตอไปจนถึงการออก
รายการวิทยุเพือ่ชุมชน 

คุณสาวิตรี.   คิดวาในการนาํเสนอหากเปนมุมมองของประชาชนดวยกันนาจะเขาถึงกันงายกวา  
และท่ีสําคัญจะไดมีรายการท่ีคนทุกคนสามารถรับฟงอยางเปนกันเอง  แลกเปล่ียน
ความคิดความรู  ระหวางกันงายข้ึน 

คุณปาริชาต.   หากมีรายการท่ีพวกเราจัดกนัเอง  พวกเราสามารถท่ีจะประชาสัมพนัธ เชิญชวน
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดงายข้ึน  และเปนวงกวางมากข้ึนดวย  ดีกวาท่ีจะรับรูกัน
ในกลุมยอย  ตามชุมชน  หรือหมูบานใดหมูบานหนึ่ง 

คุณวิชชุณ.ี   ชุมชนหรืออาสาสมัครท่ีเขารวมจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ทาง
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ไดใหการสนบัสนุนใหเขาฝกฝนต้ังแตวาง
นโยบาย  ตั้งวัตถุประสงคในการจัดทํารายการ   รวมไปถึงการรวมออกอากาศ   
เพื่อใหเกิดความม่ันใจในการผลิตรายการวทิยุเพื่อชุมชนตอไป 

 
ผูวิจัย : หากทานไดเขามาเปนสวนหนึ่งของรายการทานตองการให กนอ.ชวยอะไรบาง 
คุณปาริชาต.   อยากใหจัดเปนกลุมหรือสมาคมเล็ก ๆ ในการบริหารจดัการดําเนนิรายการ  ซ่ึง

นาจะทําใหงายตอการดําเนนิการ  และทํากิจกรรมตาง ๆ 
คุณนรรัตน.   ชวยสนับสนนุงบประมาณ  อาจจะเปนเงินคาเบ้ียเล้ียง  ในการจัดรายการมีเงิน

สํารองของกลุม  ไวใชในการประชาสัมพันธรายการ 
คุณสาวิตรี.   อยากให กนอ.มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางราชการจัดข้ึน  เพราะวา

จะไดเปนกําลังสําคัญ  และดูมีอํานาจกวาการท่ีชาวบานจะจัดกันเอง 
 

ผูวิจัย : คุณคิดวาชุมชนมีความเขาใจในเร่ืองรายการวิทยุเพื่อชุมชนอยางไร 
คุณวิชชุณ.ี   เขาใจวาชุมชนมีความรูบางเพียงเล็กนอย เห็นวาควรมีความจําเปนตองทําความ

เขาใจเร่ืองรายการวิทยเุพื่อชุมชนในระดับพื้นฐานแกชุมชนในระดับลางข้ึนบน   
และในเวลาเดยีวกันก็ฝกซอมผูท่ีเกี่ยวของกับรายการวิทยุเพื่อชุมชนใหชัดเจน
เสียกอน   

คุณนรรัตน.   คิดวาสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตองการใหเกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชน
ก็ควรจัดใหผูบริหารลงมาจนถึงผูปฏิบัติการและชาวบาน (อาสาสมัคร)  ไดมีการ
จัดการสัมมนาและระดมความคิดในดานตาง ๆ ไปจนถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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(workshop)  ท้ังในดานการวางนโยบายและหลักการปฏิบัติการใหเปนรูปธรรม  
รวมท้ังการต้ังกฎกติกามารยาท   

คุณวริญ.   ในข้ันตนนี้เช่ือม่ันวาสถานวีิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง ใน
ฐานะผูมีความชํานาญในการจัดทํารายการวทิยุเพื่อชุมชนสามารถมาเปนพี่เล้ียง 
และพรอมท่ีจะใหสถานท่ีฝกซอมในการปฏิบัติงานของชุมชนในการจัดทํารายการ
วิทยุเพื่อชุมชนไดเปนอยางดี 

คุณปาริชาติ.   แนวคิดของรายการวิทยุเพื่อชุมชน  เหน็วารายการวทิยุเพื่อชุมชนจะทําใหชาวบานมี
ความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น นั้นหมายความวา การพูดใหฝายรัฐบาลรูเร่ืองของ
ชุมชนมีมากข้ึน  ทุกคนเห็นดวยกับแนวความคิดนี ้  และเห็นดวยเชนกนักับ
แนวความคิดท่ีวารายการวทิยุเพื่อชุมชนคือการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ส่ือสารสงขาวไปยังหนวยงานของรัฐ  และส่ือสารถึงชุมชนรอบ ๆ ได  

คุณสาวิตรี.   เชนเดยีวกับแนวคิดของรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ท่ีตองการให
ชาวบานมีสวนรวมเชนผลิตรายการ  ดําเนนิรายการ  และเปนแขกรับเชิญ   รวมไป
ถึงการท่ีชาวบานสวนใหญมีสวนรวมในการใหขอมูลในเร่ืองขาวสารปากทองทํา
มาหากิน  ขาวบวช  ขาวแตงงาน  ขาวกฐิน  ซ่ึงเปนขาวชาวบานตอรายการ และใช
รายการวิทยุเพือ่ชุมชนเปนเวทีสําหรับ วิพากย วิจารณหนวยงานของรัฐ  และ
อาสาสมัครสวนใหญเห็นดวยวาการจัดรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” จะ
เปนสถานีท่ีท่ีสามารถฝกหัดกันไดเพื่อจะไดสามารถจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนได
ตอไป 

 
ผูวิจัย : ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบคําถามเปนอยางคะ  ขอบคุณมากคะ 
 
เลิกการสัมภาษณกลุมเวลา 10.40 น. 
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การสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) 
 

 
 
 

                            
 
 
กลุมผูนําชาวบานและชาวบานรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวน 5 ทาน 
นางสาววิชชุณ ี พลซา  อาชีพคาขาย  ตัวแทนผูนําชาวบานชุมชนมาบชลูด 
นางนรรัตน  รอดประเสริฐ อาชีพพนักงานบริษัท ตัวแทนผูนําชาวบานชุมชนหนองแฟบ 
นายวริญ  ชีพมีมูล  อาชีพประมง  ตัวแทนผูนําชาวบานชุมชนตากวน 
นางปาริชาต  ขาวสนิท  อาชีพรับราชการ          ชาวบานชุมชนวัดโสภณ 
นางสาวสาวิตรี  ทิติพรรณ         อาชีพธุรกิจสวนตัว  ชาวบานชุมชนกรอกยายชา 
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เร่ิมสัมภาษณกลุมเวลา 10.00  น. 
 
ผูวิจัย  :  แนะนําตัว  ช่ือ  นามสกุล  ศึกษาท่ีไหน  ในคณะอะไร  มาเพื่อจัดทําการสัมภาษณกลุมใน
หัวขอเร่ืองอะไร 
   และใหชาวบานแตละคนแนะนําตัวเอง ช่ือนามสกุล มีหนาท่ีการงานและอยูท่ีชุมชนอะไร 
 
ผูวิจัย :  ทานวาปญหาหรืออุปสรรคในการจัดทํารายการวทิยุเพื่อชุมชนมีอะไรบาง  และการแกไข  
             ปญหาเหลานี้จะเปนอยางไร 
คุณปาริชาติ    เห็นวาควรใหชาวบานเปนคนจัดรายการวทิยุเพื่อชุมชน  เพราะถือวาวิทยุเพื่อชุม

เปนของประชาชน  โดยประชาชน  และเพือ่ประชาชน 
คุณนรรัตน.   เห็นดวยครับ 
คุณสาวิตรี.   แตตอนนี้ชาวบานไมมีคล่ืนเปนของตนเอง  และมีปญหาอุปสรรคในการจัดการ

รายการวิทยุเพือ่ชุมชน  เพราะไมมีผูชํานาญการทางดานนี้เลย 
คุณวริญ.   ก็ควรให กนอ.เปนหนวยงานนํารอง  ในการฝกหัดก็ได  เพราะ กนอ.ไดจัดรายการ

วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  อยูแลว 
คุณวิชชุณ.ี    เห็นควรตดิตอกับ กนอ.ใหกลุมชุมชนหรือคนท่ีสนใจ  เขารวมจัดรายการและผลิต

รายการก็คงจะดี  เพราะชาวบานคุยกนัตามภาษาชาวบาน  มันนาจะฟงงายเขาใจ
งาย  มันเปนอะไรที่นาจะคลอยตามกันไดงายกวา 

 
ผูวิจัย : ปญหาดานระเบียบ ขอบังคับ มีอะไรบางคะ 
คุณปาริชาต.   ระเบียบ ขอบังคับ ของการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน  เขาใจวานาจะมีอยูแลว เปน

ของกรมประชาสัมพันธหรือเปลา 
คุณนรรัตน.   ถามีอยูแลวชาวบาน หรือผูจดัรายการกน็าจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
คุณสาวิตรี.   ระเบียบ ขอบังคับท่ีมีอยูเปนระเบียบ ขอบังคับใชบังคับท่ัว ๆ ไปหรือเปลา 
คุณวริญ.   สามารถบังคับใหกับวิทยุชุมชนเถ่ือนไดหรือไม  ถาควบคุมไดตอไปรายการวิทยุ

เพื่อชุมชนก็คงจะดําเนินงานไดเปนรูปธรรมมากข้ึน 
คุณนรรัตน.   เราคงตองใหความรูดานวิทยเุพื่อชุมชนมากข้ึน  สําหรับชาวบาน 
คุณวิชชุณ.ี   ขณะนี้ชาวบานใหความสนใจที่จะรับฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชนมากข้ึน  ถาหากเรา

มีการปรับปรุงคล่ืนใหดีข้ึน  และควรใหมีความรูในเร่ืองของการใหความรูดาน
สิทธิตาง ๆ ของชาวบานในเร่ืองนี้มากข้ึน 
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คุณนรรัตน.  รายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม” ตอนนี้มีการแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือ
ควบคุมดูแลรายการวิทยุเพื่อชุมชนนี้อยู โดยสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด  นาจะใหมีการตั้งกฎระเบียบ  ขอบังคับเฉพาะของรายการเพ่ือใหควบคุม
อาสาสมัคร  ชาวบาน  กรณีท่ีเขามามีสวนรวมสนการจัดรายการและการผลิต
รายการก็จะเปนการดี  

คุณวิชชุณ.ี เพื่อใหการส่ือสารรวมไปถึงการสงขาวสารใหงายเขาและเปนไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑของขอบังคับในฐานะหนวยงานของรัฐ และการใหประชาชนมาออก 
อากาศหรือจัดทํารายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยตองใชความ 
ระมัดระวังเพราะตองผนวกความรับผิดชอบไปดวย จึงเปนหนาท่ีของคณะทํางาน
บริหารจัดการในระดับสูงของ กนอ.ท่ีจะตองวางกฎเกณฑใหรอบคอบรัดกุม 

คุณวริญ.  แตก็เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของรายการวทิยุเพื่อชุมชน สํานักงานนิคมอุตสาห 
กรรมมาบตาพุด    ก็นาจะยอมต้ังกฎระเบียบ  ขอบังคับ  อยูแลว   

 
ผูวิจัย :  ทานเห็นวาเคร่ืองมือ อุปกรณในการจดัรายการวิทยเุพื่อชุมชนในขณะน้ีเปนอยางไรบาง 
คุณปาริชาต.  ขณะนี้ชาวบานไดรับฟงรายการวิทยไุดชัดเจนเทาไร  หากหนวยงานของรัฐมีการ

ปรับปรุงคล่ืนวิทยใุหเทาเทียบกับภาคเอชน โดยการปรับปรุงกําลังการสงของเสา
อากาศ และปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ  เพื่อใหกับกลุมเปาหมายท่ีเราตั้งใจไวไดรับ
ฟงอยางชัดเจน  แตก็ตองมีความต้ังใจจริงจัง   

คุณนรรัตน.   ตองแจงใหสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  แกไข อาจจะ
ใหกรมประชาสัมพันธสวนกลางไดเขามาแกไขดวยจะดีข้ึน 

คุณสาวิตรี.   ถาไดรับการแกไขลาชาจากกรมประชาสัมพันธ  เราจะทําอะไรไดบาง 
คุณวริญ.    การแกไขตาง ๆ ก็มากจากการลงทุนซ่ึงมาจากภาษีของราษฎรเพ่ือนํามาใช

ปรับปรุงดานเทคนิค  ผลท่ีไดก็จะถึงผูรับสารท่ีเปนเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
คุณวิชชุณ.ี   ชุมชนจังหวัดระยองคงมีความพึงพอใจกบัสัญญานคล่ืนท่ีจะไดรับกไ็ด 
คุณปาริชาต.   ในขณะน้ียังมีปญหาในเร่ืองของการจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหกับประชาชน  ถา

ตองการใหประชาชนไดรับประโยชนเต็มท่ี  เพราะอาจจะมีประชาชนท่ีสนใจ
อยากจะผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน ซ่ึงอาจเปนผูนําชุมชนก็เปนได  อยางเชน 
รายการวิทยุ “ซากลูกหญา”  และรายการวิทยุเพื่อชุมชนอีกหลายแหงท่ีกําลังจด
ทะเบียนอยู  แตคงอยูในลักษณะรอดูทาทีและการตัดสินใจจากองคกรท่ีมีอํานาจ
ในการจดัสรรคล่ืนความถ่ีและนโยบายคือ  กสช.  กอน   

DPU



 

131 

คุณวริญ.   ตอนนี้ไดขาววารัฐบาลก็กําลังสรรหาอยู 
คุณวิชชุณ.ี   รายการวิทยุเพือ่ชุมชนในขณะนี้มีคูแขงหลายประเภทอยู เชน คูแขงจากส่ือ

โทรทัศน  อุปกรณทางดานการส่ือสารหลาย ๆ รูปแบบ   หรือแมแตคูแขงจาก
สถานีอ่ืน   และคูแขงขันจากรายการอ่ืนๆ   

คุณปาริชาต.  เห็นวาควรประชาสัมพันธใหผูฟงของรายการวิทยเุพื่อชุมชนท่ีมีจํากัดและเฉพาะ
เจาะ จงใหขยายตัวมากข้ึนดวย 

คุณวริญ.   เร่ืองการติดตอส่ือสารกับรายการ “ใตฟาสีคราม”  ก็อยากมาก 
คุณปาริชาต.   รายการมีชองทางใหติดตอทางดานโทรศัพท  และเขียนจดหมายดวย 
คุณวิชชุณ.ี   ควรแจงให สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จดัโทรศัพทใหการติดตอกับ

ชาวบานใหดีข้ึนกวาเดิมดวย  คงจะไมเปนเร่ืองยากสําหรับหนวยงานของรัฐ  อยาง
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรอก  รัฐมีงบประมาณมากอยแูลว 

 
ผูวิจัย :  มีเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหรือไมคะ 
คุณปาริชาต.  รายการวิทยุเพือ่ชุมชน“ใตฟาสีคราม”อนาคตของรายการอาจจะมีปญหาเร่ือง

งบประมาณ  เพราะขณะน้ีเปนรายการวิทยุเพื่อชุมชนท่ีจัดโดยไมเสียคาใชจาย
อะไรเลย 

คุณนรรัตน. อนาคตไมมันใจวาจะมีรายการนี้อยูตอไปหรือเปลาถาสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จดัเก็บคาเวลา  ถารายการมีผูฟงมากข้ึน 

คุณสาวิตรี.    ก็เปนหนาท่ีของผูบริหารสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ท่ีจะตองมีการ
ลงทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของรายการวิทยุเพื่อชุมชน 

คุณวริญ.    หนายงานของรัฐจัดรายการเพื่อเปนการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี
ตอชุมชนอยูแลว  โดยไมหวงัผลประโยชน  หรือกําไร 

คุณวิชชุณ.ี     ก็ขอสรุปปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิรายการวิทยุเพื่อชุมชนของ
คนจังหวัดระยอง   

ปจจัยแรกดานงบประมาณในการออกไปส่ือขาวหรือใหชุมชนมารวม
รายการ  การโฆษณาในชวงแรกก็คงจะใชเงินมาก  แตคงไมใชปญหาใหญ เพราะ
โฆษณาอาจแกปญหาได  แตควรเปนโฆษณาท่ีไมใชมุงผลทางการคา ในระยะแรก
อาจใชงบประมาณของหนวยงานของรัฐได   

ปจจัยท่ีสองคือดานเทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณเคร่ืองสงเคร่ืองรับซ่ึงเสา
อากาศของสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง การออกอากาศ
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ไมชัดภายในระยองแตไปชัดในจังหวดัใกลเคียง และอุปกรณเชน โทรศัพทก็ไม
เพียงพอในการที่จะใหผูฟงไดโทรศัพทเขามาในรายการวทิยุเพื่อชุมชน  

ปจจัยท่ีสามกคื็ออุปสรรคทางดานบุคคลกรคือ  การขาดแรงจูงใจและขาด
สาเหตุท่ีจะใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมมือกันในการจัดรายการวทิยุเพื่อ
ชุมชน   

ปจจัยท่ีส่ีคือคูแขงรายการวทิยุเพื่อชุมชนซ่ึงมีท้ังคูแขงจากส่ืออ่ืนคือ  
โทรทัศน สถานีวทิยุเพื่อชุมชนอ่ืนๆ และรายการจากสวนกลางคือกรมประชา 
สัมพันธซ่ึงเวลาซอนกับรายการของรายการวิทยุเพื่อชุมชน   

ปจจัยท่ีหาคือ   กฎเกณฑระเบียบขอบังคับ  ซ่ึงอาจกําหนดใหผูประกาศ
ตองมีใบประกาศตามกฎเกณฑท่ีเคยมีมาของ  กกช.  หรือตองสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

 
ผูวิจัย :  ชาวบานไมฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชน  ทําอยางไรจึงจะใหผูฟงฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชน 
คุณปาริชาต.   ก็ท่ีไดบอกไปแลววารายการวิทยุเพื่อชุมชนจริง ๆ แลวชาวบานชอบฟงมากแตดวย

ระบบคล่ืนท่ีไดรับไมชัดเจนจึงทําใหไมคอยมีคนฟงเทาไร  แตถาคล่ืนดีก็มีคนฟง
กันมากเพราะมีประโยชนตอผูฟงมาก 

คุณนรรัตน.   คงตองใชเวลาระยะหนึ่งเพื่อพิสูจนวาเม่ือคล่ืนสัญญาณดีข้ึนแลว   ชาวบานจะฟง
รายการวิทยุเพือ่ชุมชนมากข้ึนอีกกี่เปอรเซนต 

คุณสาวิตรี.   เราคิดวามีหวัขออะไรหรือเปลาท่ีสามารถเชิญชวนใหชาวบานมาฟงรายการวิทยุ
เพื่อชุมชนมากยิ่งข้ึนอีก  ชาวบานท่ีอยูรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดขณะนี้
ไดรับผลกระทบจากการพฒันาของสภาพแวดลอมท่ัวไปท้ังดานพืน้ท่ี  ความ
เปนอยูของชุมชน  และส่ิงแวดลอมก็เปนเร่ืองสําคัญดวยของชุมชน 

คุณวริญ.   อยางง้ันคงตองมาดูในเร่ืองของรูปแบบรายการ  และเนื้อหาของรายการที่นําเสนอ
เพื่อสรางแนวคิดใหมใหชาวบานเกิดความสนใจก็เปนได เพราะสมัยนีร้ายการวิทยุ
จะมาแคพูดคุยกันธรรมดานัน้ไมไดแลว  แตจะตองมีลูกเลนใหม ๆ เพือ่ชักจูงผูฟง
ดวย 

คุณนรรัตน.   ในเร่ืองของการส่ือสารเขาไปสูรายการวิทยุเพื่อชุมชนอาจเขาไปยากหรือเปลา  ถา
สะดวกและรวดเร็วชาวบานอาจมีความสนใจมากยิ่งข้ึนกไ็ด 

คุณวิชชุณ.ี     ถาเชนนั้นเพื่อตอบสนองเจตนารมณในการใหชุมชนไดแสดงความคิดเห็นหรือขอ
รองเรียนในปญหาในกรณีท่ีชุมชนเกิดขอสงสัยและพยายามติดตอมาทางรายการ
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วิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ไดสะดวก ก็ตองใหสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดหาชองทางใหชุมชนติดตอไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน  ถึงจะทําให
ชาวบานชอบฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชนเพิม่มากข้ึนได 

คุณวริญ.   นี้ก็เปนขอดอยของรายการวทิยุเพื่อชุมชนก็เปนไดในการส่ือสารระหวางรายการ
กับชุมชน หรือผูฟงท่ัวไป  ซ่ึงถามีการปรับปรุงอาจจเปนจุดเดนหรืออาจเปนเสนห
ของรายการก็เปนได  ในกรณีท่ีเม่ือมีการรองเรียนเขามาของ  ประชาชน    
ประชาชนก็คาดหวังวารายการสามารถประสานงานเพ่ือใหส่ิงท่ีประชาชนตองการ
รูหรือตองการใหมีการแกไขบรรลุผล   

คุณนรรัตน.  ขณะเดียวกันหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการรองเรียนก็ควรไดมีโอกาสเขามา
แกไขหรือรับรูขอเท็จจริงตางๆ  ดวยเชนกนั 

คุณวิชชุณ.ี    ถาอยางนั้น กนอ.ซ่ึงถือไดวาเปนหนวยงานของรัฐนาจะไดตั้งคณะกรรมการฯ (ผู
ประสานงาน) ข้ีนมาชุดหนึ่ง โดยใหผูประสานงานมีหนาท่ีติดตอกับพนักงาน
ผูรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับขอมูลจากทางรายการวิทยุเพื่อชุมชน แลว
นํามาแกไขปญหาจากขอรองเรียนเพื่อใหเกิดความกระจาง   

คุณวริญ.    ส่ิงท่ีชุมชนไดรองเรียนมา ควรมีจุดยืนท่ีแนนอนวาเปนหนาท่ีของรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ในการตอบสนองความตองการของชุมชนเปนสําคัญ 

 
ผูวิจัย : คุณคิดวารายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ควรมีรูปแบบอยางไรบาง 
คุณนรรัตน.   เปนท่ีนาสังเกตวาการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัดระยอง ในขณะน้ีมีแคเพียง

การสงจดหมายหรือโทรศัพทมาบอกเลาขาวคราวแกผูจดัรายการ   เห็นวาไม
เพียงพอตอการติดตอกับทางรายการเลย  ตอนนี้มีอุปกรณส่ือสารในรูปแบบใหม 
ๆ อีกมากมาย 

คุณสาวิตรี.   รายการวิทยุเพือ่ชุมชนถาตองการพัฒนาใหมีรูปแบบท่ีดข้ึีนก็ตองมีการเรียนรู
พัฒนา  อาจจะตองมีการสงพนักงานไปอบรม  หรือดูงานกับรายการอ่ืน ๆ ใน
สวนกลาง   

คุณวริญ.   ก็เปนความคิดท่ีดีอีกอยางหนึ่ง  แตถารูปแบบเหมือน ๆ กับรายการอื่น ๆ ชาวบาน
อาจจะไมสนใจเทาท่ีควร   ตอนนี้นกัศึกษาท่ีจบจากคณะนิเทศศาสตรจากท่ี
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ก็มีมากข้ึน  หนวยงานท่ีรับผิดชอบรายการวิทยุเพื่อชุมชนก็
นาจะติดตอรับสมัคร เพื่อมาพัฒนารายการวิทยุเพื่อชุมชนใหมีรูปแบบใหม ๆ โดย
อาศัยความรูท่ีเรียนมาและวยัท่ีกําลังมีความคิดสรางสรรค 
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คุณปาริชาต.   เห็นดวยกับความคิดนี ้
คุณวิชชุณ.ี   แตรายการวิทยุเพื่อชุมชนควรจะเปนรายการวิทยุท่ีเนนใหเกิดประโยชนตอชุมชน

ท่ีอยูรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องจากขณะนี้นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดมีปญหากอใหเกิดมลพษิ  และผลกระทบตอสภาพความเปนอยูหลาย ๆ อยาง
กับชุมชน  อาจจะใชรายการวิทยุเพื่อชุมชนช้ีแจงในปญหาหรือช้ีแจงรายละเอียด
ตาง ๆ เพื่อไมใหประชาชนเขาใจผิดนิคมอุตสาหกรรมก็เปนได 

คุณสาวิตรี.   อยางนั้นรายการวิทยุเพื่อชุมชนจะตองมีรูปแบบรายการที่หลากหลาย  ท้ังลักษณะ
การสนทนา  การพูดคุย  และการสัมภาษณ  ซ่ึงอาจจะมีวิธีการนําเสนอหลายวิธี 
เชน การรายงานขาว  การแสดงความคิดเห็น  การรองทุกข  นอกจากนี้ยังมีการ
นําเสนอในรูปแบบความบันเทิง หรือลูกเลนใหม  เชน  การตอบคําถามชิงรางวัล
และชวงการเสนอเพลง  นาจะเชิญดาราดังมาออกอากาศ 

คุณปาริชาต.   ถาอยางนั้นคนดําเนินรายการจะมีหลายคน  จะมากเกินไปหรือเปลา 
คุณวริญ.   ในการจดัรายการรูปแบบตาง ๆ ควรจะมีผูดําเนินรายการหลักแค 2 คนก็เพยีงพอ

แลว 
คุณนรรัตน.    รูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ในตอนนี้จะเหน็วาชาวบานยังไม

คอยไดเขามามีสวนรวมมากนัก   แตจะเขามามีสวนรวมเพียงในฐานะวิทยากรหรือ
แขกรับเชิญเทานั้น 

คุณสาวิตรี.   เพื่อใหเกิดความหลากหลายและการมีสวนรวมของชุมชน  นาจะมีการจัดรายการ
นอกสถานท่ีดวยจะเปนการดี   

คุณวิชชุณ.ี   อาจจะมีความยุงยากในการจดัรายการนอกสถานท่ีหรือแปลา  เพราะจะตองเตรียม
อุปกรณ เคร่ืองมือท่ีใชอีกลักษณะหน่ึง  ตองเสียงบประมาณเพ่ิมเติมอีกก็ได 

คุณวริญ.    เร่ืองงบประมาณอาจจะขอสนับสนุนจากสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดก็
ได  เพราะผลที่ไดรับ  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดรับเต็มท่ีตาม
นโยบายและวตัถุประสงคท่ีตั้งไวในการไดรับขอมูลจากชุมชนรอบ ๆ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดอยูแลว 

  
ผูวิจัย : ทานคิดวารายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ควรจัดในชวงเวลาอะไร 
คุณปาริชาต ตอนนี้รายการวิทยุเพื่อชุมชน“ใตฟาสีคราม” ยังไมมีผูฟงมากนัก ไมรูเพราะอะไร 
คุณสาวิตรี.   ชวงเวลาของรายการวิทยุเพื่อชุมชนนาจะเปนชวงท่ีประชาชนวาง ๆ ไมควรจะเปน

ชวงเชาท่ีเรงรีบในการเร่ิมทํางาน   
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คุณปาริชาต.    ถาอยางนั้นก็อาจจะเปนชวงสาย ๆ ประมาณ 10 โมง  ถึง  12  โมงก็ได  
คุณวริญ.   คิดวานาจะเปนชวงบาย ๆ  เพราะเปนชวงท่ีนับวาคอนขางวาง  ซ่ึงนาจะมีผูฟง

รายการวิทยุเพือ่ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
คุณนรรัตน.   ใช  นาจะเปนชวงกลางวนัมากกวา  เพราะชวงเย็น-คํ่า นาจะเปนเวลาของ

ครอบครัว  ผูฟงรายการคอนขางนอย 
คุณวิชชุณ.ี   เห็นดวยวานาจะเปนชวง ๆ ในทุกวันประมาณ 3 ชวง ไดแก ชวงเชา ชวงเท่ียง และ

ชวงคํ่า หรือเพิ่มเวลาออกอากาศใหมากข้ึน เพราะตอนนี้รายการวิทยุเพื่อชุมชน 
“ใตฟาสีคราม”  ออกอากาศเพียง คร่ึงช่ัวโมง  มีเวลานอยมาก  ตองการใหมีเวลา
มากกวานี้เพราะจะสามารถใหขอมูลและรับขอมูลจากชุมชนไดมากข้ึนอีกหลาย
เทาท่ีเดียว 

   
ผูวิจัย :  เนื้อหาของรายการวทิยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ในทัศนะของคุณควรเปนอยางไร 
คุณปาริชาต.   รายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ไดทราบวามีคณะทํางานเพื่อควบคุมการ

จัดรายการ และการผลิตรายการ  อยูแลว โดยพิจารณาคัดเลือกเนือ้หาสาระเพ่ือ
ออกอากาศในรายการวิทยุเพือ่ชุมชนในแตละคร้ัง 

คุณนรรัตน.  ขอเสริมขอมูลอีกหนอยครับ  โดยผูดําเนนิรายการจะเปนผูเลือกเนื้อหาและพูดดวย
ตนเอง  จะเห็นไดวาจะมีตัวแทนของชมุชนมาแสดงความคิดเหน็บาง  แสดงให
เห็นวารายการวิทยุเพื่อชุมชนรายการนี้เปดโอกาสใหชุมชนแสดงความเห็นได
อยางกวางขวาง  เพราะตองการเปดโอกาสใหชุมชนใหขอมูลแกสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  เพือ่นําไปแกไขปญหานั้น ๆ 

คุณสาวิตรี.   รายการวิทยุเพือ่ชุมชนรายการนี้ควรมีเนื้อหาหลาย ๆ อยางเชน ขาวทองถ่ิน  สาระ
ความรูในดานตาง ๆ  ปญหาความเดือนรอนของประชาชน  หรืออาจเปดเพลง
แทรกเพื่อไมใหเกิดความเบ่ือ  การแจงขาวอุบัติภยั หรืออุบัติเหตุ  ขาวชาวบาน  
การเปดประเดน็รับฟงความคิดเห็น  การเสนอแนะรายการจากผูฟง 

คุณวริญ.   สาระความรูในดานตาง ๆ ชาวบานควรจะรูอะไรบางละ 
คุณปาริชาต.   ก็จําพวกการพฒันาเมืองในขณะนีว้ามีผลกระทบตอชุมชนขนาดไหน   ความรูดาน

การเกษตร   ดานสุขภาพ   ดานการศึกษา  ดานสังคม  ดานกฎหมายก็มีความจําเปน
เหมือนกนั  ส่ิงเหลานี้ก็เปนเพียงตัวอยางท่ีสมควรจะมีในรายการวิทยุเพื่อชุมชน 

คุณวิชชุณ.ี   และขาวทองถ่ิน  จะเปนเร่ืองเก่ียวกับอะไรบาง 

DPU



 

136 

คุณนรรัตน.   ควรเปนขาวหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  ในชุมชน  หรือขาวท่ีสงผลกระทบตอคน
รอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  หรือขาวเดนประจําวันท่ีผูดําเนนิรายการได
คัดเลือกมานําเสนอในชวงตนรายการ หรือเปนรายการจากอาสาสมัคร  และชุมชน
ท่ัวไปที่รายงานเขามา  เพื่อใหผูฟงไดทราบถึงความเคล่ือนไหวของชุมชน  หรือ
ขาวท่ีนาสนใจก็ไดท่ีเกี่ยวกับชุมชน 

คุณวิชชุณ.ี   ขาวชาวบานเปนเร่ืองเกี่ยวกบัการซุบซิบนินทาหรือเปลา 
คุณสาวิตรี.   ลักษณะของขาวชาวบานท่ีแจงมายังรายการมีความหลากหลายในแตละวัน  

มุงเนนในเร่ืองการแจงปญหาความเดือดรอน  การพัฒนา  การยกยองคนดีของ
สังคม  ความมีน้ําใจ  รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอีกดวย 

คุณวิชชุณ.ี  การเสนอแนะรายการจากผูฟง  เห็นวารายการควรเปดโอกาสใหผูฟงแสดงความ
คิดเห็นในการปรับปรุงรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”   โดยการเปดสาย
ทางโทรศัพท   และรับความคิดเห็นผานจดหมาย  ซ่ึงคณะทํางานจะบันทึกขอมูลท่ี
ผูฟงเสนอแนะมารวบรวมแจงตอหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของเปนประจาํ  ซ่ึงการ
เปดรับขอเสนอแนะในการจดัรายการนีจ้ะเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะทําใหชุมชนเขาถึง
ส่ือวิทยุไดงายข้ึน 

คุณปาริชาต.   ส่ิงท่ีพูดกันมาทั้งหมดนี้เห็นวาเปนเหตุผลท่ีจะทําใหผูฟงรายการวิทยุเพื่อชุมชน
สนใจมากข้ึนก็คือดานเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน  และไดขอมูลจากชุมชนรอบ 
ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คือเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนใกลตวันั้นเอง 

คุณนรรัตน.   การสัมภาษณบุคคลผูท่ีมีช่ือเสียง คือ คนท่ีใกลตัวชุมชนและมีอํานาจหนาท่ีเพราะ
บุคคลนั้นจะมีขาวทองถ่ินเพือ่เปนขอมูลเพื่อใชในการปรับตัวในชีวิตประจําวนั  
และทราบเร่ืองท่ีประชาชนรองทุกขดวย 

คุณวริญ.    อยางได  พิธีกรพูดไพเราะมีเสนหในการดําเนินรายการไดดี  สามารถใชเสียงใน
การเชิญชวนใหผูฟงหลงใหลได  ซ่ึงจะทําใหมีผูฟงเพิ่มมากข้ึน 

 
ผูวิจัย :  คุณคิดวารายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ควรจะเปล่ียนแปลงไปในลักษณะใด 
คุณนรรัตน.   ก็อยางท่ีพดูมาแลววารายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  มีเวลาออกอากาศ

นอยเกนิไปนาจะเพิ่มชวงเวลาเพราะเวลาเพียงคร่ึงช่ัวโมงมันส้ันไป  ไมสามารถ
นําเสนอเนื้อหาอะไรไดมากนักจะทําใหเสียงเวลาในการจัดรายการ 

คุณวริญ.    หรือไมกน็าจะมีหลายชวงเวลา ในหนึ่งวนัจะแบงเปนชวงละคร่ึงช่ัวโมง  และมี
ประมาณ 3 ชวงก็จะดี  เพราะคิดวานาจะไดกลุมผูฟงกวางข้ึน 

DPU



 

137 

คุณปาริชาต.   ผมคิดวานาจะเพ่ิมชวงสัญญาณใหไกลยิ่งข้ึน  เพราะท่ีเปนอยูฟงไดไมชัดเจน  คล่ืน
แทรกและไมครอบคลุมพื้นท่ีหางออกไป  ถาสัญญาณดีข้ึนส่ิงตาง ๆ ท่ีกลาวมา
ท้ังหมดกจ็ะเกดิข้ึนไดเชนกนั  มีใครคิดเปนอยางอ่ืนหรือไม 

คุณสาวิตรี.   ใชแลว  นาจะมีการเพิ่มเสาสัญญาณหรือไมก็ขยายสัญญาณจะไดเพิม่กลุมผูฟงได  
นี้เปนปญหาตน ๆ   ท่ีควรรีบแกไขกอน 

คุณวิชชุณ.ี   ท่ีฟงมาเห็นวารายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม” ในขณะน้ีควรแกไขสัญญาณ
การสงคล่ืนและปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีสงสัญญาณ รวมไปถึงการขอขยายเวลาการ
ออกอากาศใหมากข้ึนเพื่อครอบคลุมกลุมผูฟงใหมากข้ึนนั่นเอง  และท่ีสําคัญกวานี้
เพื่อจะไดมีผูฟงเพิ่มมากข้ึน 
 

ผูวิจัย : ทานอยากใหรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ของ กนอ.เปนไปในแนวใด 
คุณวริญ.   อยากใหรายการฟงสบาย ๆ ท่ีประชาชนทุกกลุมหรือทุกระดับสามารถรับฟง  และ

เขาใจส่ิงท่ีตองการส่ือไดงาย 
คุณปาริชาต.   ใชคะ เปนรายการที่ใหความรูท่ีเขาใจไดงาย  มีสาระ  มีการประชาสัมพันธ

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะเกดิข้ึนในจังหวดั  และอยากใหเปนรายการของชาวบานคะ 
คุณสาวิตรี.   อยากใหเปนรายการที่จัดโดยพวกเรากลุมประชาชน  เพราะวาจะไดบริหารจัด

รายการภายในกลุม  และมีอิสระจากหนวยงานราชการ  แตรายการวิทยุเพื่อชุมชน
ก็ยังคงเปนของรัฐ  เพราะเราคงไมมีอํานาจจัดหาคล่ืนเปนของเราเองได 

ผูวิจัย : ทานคิดจะมีสวนรวมในข้ันตอนการจัดรายการวทิยุเพื่อชุมชนอยางไรบาง 
คุณปาริชาต.  การมีสวนรวมของชุมชนในการผลิตรายการยังไมเกิดข้ึนเพราะติดขัดท่ีการทํางาน

ลาชาของหนวยงานของรัฐ จึงทําใหการบริหารจัดการและการผลิตรายการของ
รายการวิทยุเพือ่ชุมชนไมคลองตัวเทาท่ีควร   

คุณนรรัตน.   เชนเดยีวกับการมีสวนรวมของอาสาสมัครประจําหมูบานไมไดผลเทาท่ีควร  อัน
เนื่องมาจากการขาดเคร่ืองมืออุปกรณส่ือสาร  และคล่ืนความถ่ีท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

คุณสาวิตรี.   ดังนั้นเพื่อจะทําใหเกดิรายการวิทยุเพื่อชุมชน สถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย จังหวัดระยองไดรวมมือกับหนวยงานราชการจังหวัดระยอง จัดทํารายการ
วิทยุเพื่อชุมชนท่ีมีช่ือรายการวา  “สวนราชการพบประชาชนเพ่ือคนระยอง” ข้ึน  
อันเปนแนวคิดของกรมประชาสัมพันธ โดยเปดโอกาสใหอาสาสมัครจาก
หนวยงานของรัฐไดเขามารวมจัดรายการ  และนําความรูนั้นไปเผยแพรใหชุมชน
ตอไป 
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คุณวริญ.   เชนเดยีวกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ก็ไดจดัใหมีรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชน “ใตฟาสีคราม”  เชนเดียวกนั  และพยายามใหตัวแทนโรงงานท่ีประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดเขามาจัดรายการรวมกับสํานกังานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  และจะไดนําความรูในการจัดรายการไปเผยแพรตอ
ชุมชนรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตอไป 

คุณปาริชาต.   การจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน โดยรายการวิทยุเพื่อชุมชนจะเนนใหหนวยงานของ
รัฐไดออกไปพบปะกับประชาชนเพื่อส่ือสารสงขาวของหนวยงานราชการ  และจูง
ใจประชาชนใหเขามารวมจดัทํารายการวทิยุเพื่อชุมชนดวย  โดยเสนอตนเองเปน
ส่ือบุคคลสรางความรวมมือใหเกดิข้ึนในทรรศนะของผูนําชุมชน รวมไปถึง
เคร่ืองมืออุปกรณการส่ือสาร   

คุณวิชชุณ.ี   แตดวยการมีสวนรวมของประชาชนยังเปนไปในระดับนอยมาก  ประชาชนไม
ม่ันใจและไมแนใจ วาตนมีในสิทธิในการผลิตรายการจริงหรือเปลา และการจดั
รายการเพื่อออกอากาศ วาจะเปนไปไดหรือไม 

คุณปาริชาต.   ตองการใหรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” เปนเวทีใหชาวบานไดเขามามี
สวนรวมในข้ันตอนกอนการผลิต เชน การวางแผนนโยบาย  รวมไปถึงการ
ฝกสอนในการจัดทําโครงการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดทํารายการ
วิทยุเพื่อชุมชน 

คุณวริญ.   และใหสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสนับสนุนงบประมาณใหประชาชน   
เพื่อเปนแรงจูงใจในการจัดทํารายการวิทยุเพื่อชุมชน  และใหเล็งเห็นถึง
ความสําคัญและการใชประโยชนจากรายการวิทยเุพื่อชุมชน 

คุณนรรัตน.  ตองการมีสวนรวมเพ่ือเปนกระบอกเสียงหนึ่งในฐานะของประชาชนท่ีจะเขามา
รับรู  และแลกเปล่ียนความคิดกับประชาชนท่ัวไป 

คุณวริญ.   รายการวิทยุเพือ่ชุมชน “ใตฟาสีคราม”  เปดโอกาสใหอาสาสมัคร  หรือแมแต
ชุมชนไดเขามารวมกันจัดรายการและผลิตรายการในข้ันตอนการผลิตอยูแลว  โดย
ระหวางการออกรายการวิทยุเพื่อชุมชน  ผูดําเนินรายการจะเชิญผูนําชาวบานหรือ
อาสาสมัครมารวมรายการดวย 

คุณสาวิตรี.   อยากรับรูการทํางานของรายการวิทยุเพื่อชุมชนวามีข้ันตอนการทํางานกันอยางไร  
แตละข้ันตอนชุมชนสามารถเขาไปมีสวนรวมไดถึงขนาดไหน  และการมีสวน
รวมระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชนดวย 
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คุณวริญ.   แสดงวาชุมชนไดเขามามีสวนรวมในข้ันตอนกอนการผลิต  เพื่อจะไดทราบวาการ
ทํางานเพื่อผลิตรายการมีลักษณะอยางไร  และจะเปนอยางไรตอไปจนถึงการออก
รายการวิทยุเพือ่ชุมชน 

คุณสาวิตรี.   คิดวาในการนาํเสนอหากเปนมุมมองของประชาชนดวยกันนาจะเขาถึงกันงายกวา  
และท่ีสําคัญจะไดมีรายการท่ีคนทุกคนสามารถรับฟงอยางเปนกันเอง  แลกเปล่ียน
ความคิดความรู  ระหวางกันงายข้ึน 

คุณปาริชาต.   หากมีรายการท่ีพวกเราจัดกนัเอง  พวกเราสามารถท่ีจะประชาสัมพนัธ เชิญชวน
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดงายข้ึน  และเปนวงกวางมากข้ึนดวย  ดีกวาท่ีจะรับรูกัน
ในกลุมยอย  ตามชุมชน  หรือหมูบานใดหมูบานหนึ่ง 

คุณวิชชุณ.ี   ชุมชนหรืออาสาสมัครท่ีเขารวมจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม”  ทาง
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ไดใหการสนบัสนุนใหเขาฝกฝนต้ังแตวาง
นโยบาย  ตั้งวัตถุประสงคในการจัดทํารายการ   รวมไปถึงการรวมออกอากาศ   
เพื่อใหเกิดความม่ันใจในการผลิตรายการวทิยุเพื่อชุมชนตอไป 

 
ผูวิจัย : หากทานไดเขามาเปนสวนหนึ่งของรายการทานตองการให กนอ.ชวยอะไรบาง 
คุณปาริชาต.   อยากใหจัดเปนกลุมหรือสมาคมเล็ก ๆ ในการบริหารจดัการดําเนนิรายการ  ซ่ึง

นาจะทําใหงายตอการดําเนนิการ  และทํากิจกรรมตาง ๆ 
คุณนรรัตน.   ชวยสนับสนนุงบประมาณ  อาจจะเปนเงินคาเบ้ียเล้ียง  ในการจัดรายการมีเงิน

สํารองของกลุม  ไวใชในการประชาสัมพันธรายการ 
คุณสาวิตรี.   อยากให กนอ.มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางราชการจัดข้ึน  เพราะวา

จะไดเปนกําลังสําคัญ  และดูมีอํานาจกวาการท่ีชาวบานจะจัดกันเอง 
 

ผูวิจัย : คุณคิดวาชุมชนมีความเขาใจในเร่ืองรายการวิทยุเพื่อชุมชนอยางไร 
คุณวิชชุณ.ี   เขาใจวาชุมชนมีความรูบางเพียงเล็กนอย เห็นวาควรมีความจําเปนตองทําความ

เขาใจเร่ืองรายการวิทยเุพื่อชุมชนในระดับพื้นฐานแกชุมชนในระดับลางข้ึนบน   
และในเวลาเดยีวกันก็ฝกซอมผูท่ีเกี่ยวของกับรายการวิทยุเพื่อชุมชนใหชัดเจน
เสียกอน   

คุณนรรัตน.   คิดวาสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตองการใหเกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชน
ก็ควรจัดใหผูบริหารลงมาจนถึงผูปฏิบัติการและชาวบาน (อาสาสมัคร)  ไดมีการ
จัดการสัมมนาและระดมความคิดในดานตาง ๆ ไปจนถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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(workshop)  ท้ังในดานการวางนโยบายและหลักการปฏิบัติการใหเปนรูปธรรม  
รวมท้ังการต้ังกฎกติกามารยาท   

คุณวริญ.   ในข้ันตนนี้เช่ือม่ันวาสถานวีิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง ใน
ฐานะผูมีความชํานาญในการจัดทํารายการวทิยุเพื่อชุมชนสามารถมาเปนพี่เล้ียง 
และพรอมท่ีจะใหสถานท่ีฝกซอมในการปฏิบัติงานของชุมชนในการจัดทํารายการ
วิทยุเพื่อชุมชนไดเปนอยางดี 

คุณปาริชาติ.   แนวคิดของรายการวิทยุเพื่อชุมชน  เหน็วารายการวทิยุเพื่อชุมชนจะทําใหชาวบานมี
ความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น นั้นหมายความวา การพูดใหฝายรัฐบาลรูเร่ืองของ
ชุมชนมีมากข้ึน  ทุกคนเห็นดวยกับแนวความคิดนี ้  และเห็นดวยเชนกนักับ
แนวความคิดท่ีวารายการวทิยุเพื่อชุมชนคือการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ส่ือสารสงขาวไปยังหนวยงานของรัฐ  และส่ือสารถึงชุมชนรอบ ๆ ได  

คุณสาวิตรี.   เชนเดยีวกับแนวคิดของรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” ท่ีตองการให
ชาวบานมีสวนรวมเชนผลิตรายการ  ดําเนนิรายการ  และเปนแขกรับเชิญ   รวมไป
ถึงการท่ีชาวบานสวนใหญมีสวนรวมในการใหขอมูลในเร่ืองขาวสารปากทองทํา
มาหากิน  ขาวบวช  ขาวแตงงาน  ขาวกฐิน  ซ่ึงเปนขาวชาวบานตอรายการ และใช
รายการวิทยุเพือ่ชุมชนเปนเวทีสําหรับ วิพากย วิจารณหนวยงานของรัฐ  และ
อาสาสมัครสวนใหญเห็นดวยวาการจัดรายการวิทยเุพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” จะ
เปนสถานีท่ีท่ีสามารถฝกหัดกันไดเพื่อจะไดสามารถจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนได 
ตอไป 

 
ผูวิจัย : ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบคําถามเปนอยางคะ  ขอบคุณมากคะ 
 
เลิกการสัมภาษณกลุมเวลา 10.40 น. 
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ผังการแบงสวนบริหารราชการ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

กรมประชาสัมพันธ 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

ฝายกระจายเสียงในประเทศ ฝายกระจายเสียงตางประเทศ ฝายชางหองสง ฝายชางถายทอดและ 
เชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม 

ฝายชางเคร่ืองสง 1 

สวท. สวนภูมิภาค 

- สวท. ระยอง - สวท.กาญจนบุรี 
- สวท.ตราด - สวท. จันทบุรี 
- สวท.สังขละบุรี - สวท. ชลบุรี 
- สวท. สุพรรณบุรี - สวท. ชัยนาท 
- สวท.เพชรบุรี - สวท. สระแกว 

ศูนยผลิต 
รายการ 

ฝายชางเครื่องสง 2 

ฝายบันเทิง 

ฝายบริหารงานท่ัวไป สคว. 1000 กิโลวัตต 
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วันท่ีออกอากาศ           :         วันอังคารท่ี  29  กันยายน  2548 
เวลาท่ีออกอากาศ         :          09.30-10.00 น. 
เร่ือง                             :           อนุรักษพลังงาน  ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

 
............................................................................................... 

 
ดนตรีไตเต้ิลเปดรายการ-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สปก.1  (เครือวัลย)     สวัสดีคะ  ขอตองรับสู  รายการใตฟาสีคราม  รายการท่ีนําเสนอ
ขาวสาร  สถานการณตางๆ  และสาระนารู  พรอมดวยหลากหลายความคิดเห็นจากบุคคลท่ัวไปใน
เร่ืองเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน  ธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม  ภายใตฟาสีครามแหงนี้  รายการนี้
เสนอเปนประจําทุกเชาวันอังคาร  เวลา  09.30-10.10  น.  ทางคล่ืน  เอฟเอ็ม  91.5  เมกกะเฮอรส   

โดยทีมงาน  โครงการศึกษาปญหามลพิษทางอากาศบริเวณพ้ืนท่ีมาบตาพุด ไดแก  คุณฉัตร
รพี  ฤทธิวรรณ   คุณเอกจิตรา  แสงครุฑ  และดิฉัน  เครือวัลย  เวชรักษ 

ดวยความรวมมือจาก  กรมควบคุมมลพิษ  สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม  กรม
โรงงานอุตสาหกรรม  และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม
มาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ท่ีเขารวมโตรงการฯ 

สําหรับวันนี้  ชวงแรก 
- สรรขาวใตฟา  ดิฉันมีขาวการร้ือกฎหมายมลพิษ  ใหน้ํา  ขยะ  และอากาศ  รวมอยูในฉบับ

เดียวกัน  เปดมิติใหมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการดวย  และขาวกรมควบคุมมลพิษออกมา
ประกันการฟนฟูใหแมน้ําเจาพระยาใสสะอาด 

- ชวง สรรสาระเพื่อฟาสีคราม  คุณฉัตรรพี  ฤทธิวรรณ  มีเร่ืองความจําเปนของอากาศ
บริสุทธ์ิ ท่ีมีตอส่ิงมีชีวิตท้ังหลากหลายบนโลกใบนี้  และความหมายของมลพิษทางอากาศ  มาฝาก 

- ชวงหลากความคิดเพื่อฟาสีคราม  ดวยการรับฟงความคิดเห็นทีห่ลากหลายจากบุคคล
ท่ัวไปในประเด็นเร่ืองการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน  นําเสนอโดย  คุณเอกจติรา  แสงครุฑ  
เชิญติดตามรับฟงคะ 

Script รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใตฟาสีคราม” 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จงัหวัดระยอง (คล่ืน  91.75) 

DPU



 

153 

ดนตรี-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สปก.1  ชวงสรรขาวใตฟา  มีขาวการรื้อกฎหมายมลพษิ  ใหน้ํา  ขยะ และอากาศ รวมอยูในฉบับ
เดียวกัน เปดมิติใหมใหกับประชาชนมีสวนรวมในการจัดการดวย  และขาวกรมควบคุมมลพิษ
ออกมาประกันการฟนฟใูหแมน้ําพระยาใสสะอาด 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษอธิบายวา  การท่ีมีของแมน้ําสีดําในชวงฤดูแลงนั้น  เกิดจาก
ปจจุบัน  กทม.  สรางโรงงานบําบัดน้ําเสียแลวเสร็จเพียง  3  แหงเทานั้น  คือ ส่ีพระยา  บางลําพู  
และยานนาวา  ทําใหยังมีปริมาณนํ้าเสียจากชุมชนไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา  ซ่ึงหาก  กทม. สราง
โรงบําบัดน้ําเสียแลวเสร็จท้ัง  6   แหง  ตารมเปาหมาย  เช่ือวา  คุณภาพน้ําของแมน้ําพระยาข้ึน
ไดมากถึง  80  เปอรเซ็นต  อยางแนนอน 

ทางดาน  นางยุวดี  อินนา  ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพนํ้า  กรมควบคุมมลพิษ  กลาววา  
น้ําเสียท่ีไหลลงสูแมน้ําเจาพระยาเปนน้ําเสียชุมชนกวา  75 เปอรเซ็นต   นอกนั้นเปนน้ําเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาตอนลาง  คอนขางจะ
ชัดเจนวาแมน้าํในชวงนั้นไดตายไปแลว  ซ่ึงการฟนฟจูะตองใชงบประมาณจํานวนกวาหมื่นลาน
บาท  และจะตองใชเวลานานกวาหม่ืนลานบาท  และจะตองใชเวลานานกวา  10  ป 

โดยในขณะนี้  หนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  กทม.  ไดทุมเทงบประมาณจํานวนในการสราง
ระบบบําบัดน้าํเสียเพ่ือไมใหน้ําเสียไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา  ซ่ึงเช่ือวา  หลังการกอสรางโรงบําบัด
น้ําเสียแลวเสร็จ  และใชเวลาในการฟนฟูอีก  10  ป  แมน้าํเจาพระยาจะกลับมาใสสะอาดเหมือนเดมิ 

นอกจากการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียแลว  ขณะนี้  ทางกรมควบคุมมลพิษกําลังศึกษา
สํารวจเพื่อควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมริมแมน้ําเจาพระยา  ใหปลอยน้ําเสียในปริมาณท่ีกําหนด  
เพราะเดิมโรงงานตามกฎหมายกําหนด  ซ่ึงแมวาปริมาณนํ้าเสียจะผานการบําบัดแลว  แตหากมี
ปริมาณมาก  กาสงผลใหแมน้ําเนาเสียไดเชนกัน  ดังนัน้  การควบคุมมลพิษจึงคิดวา  ควรจะมีการ
กําหนดปริมาณการปลอยน้าํเสียของโรงงานลงสูแมน้ํา 

ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพน้ํา  กลาวอยางม่ันใจวา  ภายใน  10  ป หากมาตรการตางๆ  
ท่ีวางเอาไวเพือ่ฟนฟูแมน้ําเจาพระยาสําเร็จ  จะสงผลใหคุณภาพแมน้าํเจาพระยาตอนลางท่ีเราคิดวา
ตายไปแลวกลับมาสะอาดเหมือนเดิม  และเช่ือวากุงแมน้าํท่ีเคยมีจะกลับมาดวยเชนกนั 
ดนตรี--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สปก.2  (ฉัตรรพี)  ชวงสรรสาระเพื่อฟาสีคราม  ในวันนี้  จะพาไปรูถึงความจาํเปนของอากาศ
บริสุทธ์ิ ท่ีมีตอส่ิงมีชีวิตท้ังหลายบนโลกใบนี้   

หากพูดถึงอากาศ  เรา  ท้ังคน  สัตว  และพืช  ตางก็ตองการดวยกันหมดท้ังนั้น  ส่ิงท่ีมีชีวิต
ท่ีอาศัยอยูบนโลกเรานี้  ตางก็ใชอากาศในการดํารงชีวติท้ังส้ินสัตวเล้ียงลูกนมและมนุษยมีปอดเปน
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อวัยวะใชในการหายใจ  โดยรับเอาออกซิเจนเขาสูเลือดแลวสงใหหัวใจสูบฉีด  กระจายไปยังเซลล
ตางๆ ท่ัวรางกาย เพื่อเผาไหมอาหารใหเปนพลังงานแลวปลอยของเสียและกาซคารบอนไดออกไซด
ออก นิสิต  และบุคคลท่ัวไป  เกีย่วของเร่ือง  การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน  วาหากจะมี
โรงงานอุตสาหกรรมสักแหงมาต้ังในชุมชนของเขา เขาจะมีความเห็นอยางไรบาง 

(เทปสัมภาษณ) 
นั้นก็เปนสวนหนึ่งของความเห็นของบุคคลท่ัวไป  ในเรื่องการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใน

ชุมชน  แลวทานละคะมีความเหน็ในเร่ืองนี้อยางไรบาง  เขียนจดหมายแสดงความเห็น  และ
ขอเสนอแนะของทานกับทางรายการ  ท่ีสถานีวิทยุแหงน้ําไดทุกเม่ือนะคะ  เราพรอมยินดีสงตอ
ความคิดเหน็ของทานไปยังสาธารณชนในวงกวาง  เพื่อประโยชนตอสวนรวมตอไปคะ 

 
ดนตรี-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สปก.1  ท้ังหมดนั้นกเ็ปนขาวสารและสาระนารูเพื่อการอนุรักษพลังงาน  ธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอม  ในรายการใตฟาสีคราม  โดยทีมงานโครงการศึกษาปญหามลพิษทางอากาศบริเวณ
พื้นที่มาบตาพุด 

โดยหวังวา  ส่ิงเล็กๆ นอยๆ ท่ีนําเสนอนี้ จะเปนประโยชนและเปนแรงกระตุนใหผูฟงชวย
กับการอนุรักษพลังงาน  ธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมในสังคม  ภายใตสีครามของเราได ไมมาก 
ก็นอย 

ติดตามรายการใตฟาสีครามไดใหมในครั้งตอไป  ทุกเชาวันอังคาร  9  โมงคร่ึงถึง  10  โมง
ตรงเชนเคย  สวัสด ี
 

ดนตรีไตเต้ิลปดรายการ------------------ 
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ประวัติผูเขียน 
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ประวัติการศึกษา     วิทยาลัยนครปฐม  สาขาศิลปศาสตร 
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