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อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ช่ือผูเขียน ชัยชนะ ขุนสูงเนิน 
อาจารยท่ีปรึกษา รศ. ดร. อุษา บ้ิกกิ้นส 
สาขาวิชา นิเทศศาสตรธุรกิจ 
ปการศึกษา 2552 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประ
โทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชนของ
นักบวชในปฐมอโศก 
 การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบดวย
วิธีการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) วิธีการสํารวจขอมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) วิ ธีการสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant Observation) โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 22 คน 
 
 ผลจากการศึกษาพบวา มีรายการท่ีออกอากาศท้ังหมด 31 รายการ วิเคราะหรูปแบบและ
เนื้อหาของรายการโดยแบงตามรูปแบบรายการ จะมีดวยกันท้ังส้ิน 10 ประเภทรายการ หากแบงตาม
เนื้อหารายการ มีดวยกันท้ังส้ิน 3 ประเภทรายการ และมีรายการธรรมะท่ีมีเนื้อหาโดยใชสํานวน
ภาษา คือ พุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต คําคม คําพังเพย กลอน นิทาน และอุปมาอุปมัย เผยแผศาสนา
และสอดแทรกเขาไปในแนวคิดระบบบุญนิยมของชาวอโศก มีดวยกันท้ังส้ิน 5 รายการ สัดสวนของ
รายการมีจํานวนรายการประเภทบันเทิงวัยรุนมากท่ีสุด แตรายการประเภทธรรมะมีช่ัวโมงในการ
ออกอากาศมากท่ีสุด 

  

ฆ 
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 สถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มกอตั้ง
จากการนําของกลุมนักบวชชาวปฐมอโศก มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการเผยแผหลักธรรมคําสอนตาม
แนวคิดระบบบุญนิยมใหกับประชาชนในชุมชน ตอมาเริ่มมีแนวคิดท่ีตองการใหมีรายการท่ี
หลากหลาย จึงไดทําการชักชวนประชาชนท้ังภายในและภายนอกชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน เพราะทางสถานีวิทยุชุมชนตองการใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยพบวาประชาชน
ท่ีเขามารวมดําเนินงานเปนคณะกรรมการหรือเปนอาสาสมัครจัดรายการนั้น มีกระบวนการในการ
เขามามีสวนรวม 2 วิธี คือ ถูกชักชวนมาและอาสาสมัครเขามา สําหรับบทบาทท่ีประชาชนเขามามี
สวนรวมนั้นมี 3 ระดับ คือ 1. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร (Audience) 2. บทบาทการมี
สวนรวมในฐานะผูสงสาร (Sender/Producer) และ 3. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและ
กําหนดนโยบาย (Policy Planner) 
 
 การศึกษาเรื่องแนวทางการเผยแผพุทธศาสนาเปนการศึกษาแนวคิด ปรัชญา และวิถี
วัฒนธรรมของชาวอโศก ท่ีดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนา แนวทางหนึ่งของประเทศไทย ซ่ึงมี
ผลตอการสรางและพัฒนาตน ชาวอโศกมีแนวคิดในการเผยแผพระพุทธศาสนาแนวทางหนึ่ง        
ซ่ึงเรียกวา แนวคิดระบบบุญนิยม หมายความวา แบบแผนหรือวิถีชีวิต ของบุคคล ชุมชน และสังคม 
และหมายถึง ระบบ แนวคิด หลักปฏิบัติ รูปแบบ ท้ังในดานศาสนา การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม โดยผานส่ือและกระบวนการส่ือสารท่ีมีคุณลักษณะเปนของ
ชาวอโศกเอง มีการใชสํานวนภาษาเพ่ือเปรียบเทียบใหเนื้อหาของธรรมะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น      
โดยรูปแบบและแนวทางการเผยแผธรรมะทางสถานีวิทยุชุมชน มี 3 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบเทศนา
โวหารเพ่ือใหความรู 2. เพ่ือโนมนาวใจ และ 3. เพ่ือความบันเทิง มีแนวทางการนําเสนอเนื้อหาท่ี
เปนประโยชน นาสนใจ ทําใหประสิทธิภาพในการนําไปใชแกไขปญหาชีวิตประจําวัน เนื้อหา
สาระของหลักคําสอนสวนมากตรงตามพระไตรปฎก แตจะสอดแทรกแนวคิดระบบบุญนิยมเขาไป
ในเนื้อหา ชาวอโศกไดใชส่ือบุคคล ส่ือวัตถุ-สถานท่ี ส่ือกิจกรรม-พิธีกรรม ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือมัลติมีเดีย 
ส่ือวิทยุกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน-วีดิทัศน-สารสนเทศ และส่ือปราศรัย รวม 7 ประเภท เปนท้ัง
ชองทาง สาร และส่ือในการเผยแผหลักธรรม จนกอใหเกิดรูปแบบของวัฒนธรรมชาวอโศก        
การส่ือสารมีความสอดคลองกนั คือ ผูสงสาร หมายถึง นักบวชท่ีมีความรูความสามารถในการเผยแผ
ธรรมะเปนอยางดี สาร หมายถึง เนื้อหาของธรรมะชองทาง หมายถึง สถานีวิทยุชุมชน และผูรับ
สาร หมายถึง ประชาชนผูรับฟงโดยท่ัวไป หัวขอธรรมะบางขอพระสงฆนํามาแสดงซํ้า ผูฟงไดฟง
บอย ๆ ก็สามารถจําได นับวาการส่ือสารมีองคประกอบของกระบวนการส่ือสารตามหลักนิเทศ
ศาสตรท่ีสมบูรณ 
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ABSTRACT 
 

  The research about Public Participation in the Operation of Pathomasoke Community 
Radio in Praprathon Sub-District Muang District Nakhonpathom Province aimed to… 

  1. To study the structure and the contents of Pathomasoke Community Radio in 
Praprathon Sub-District Muang District Nakhonpathom Province. 

  2. To study the people participation in the operation of Pathomasoke Community 
Radio in Praprathon Sub-District Muang District Nakhonpathom Province. 

  3. To study the spread of Buddhism via the broadcasting of the monks in 
Pathomasoke Community. 
 This research was qualitative research that consisted of in-depth interview, 
documentary research, focus group interview and participant observation. The target group of this 
research were 22 people. 
 The result showed that, there were 31 broadcasting programs separated by format and 
content analyzing. There were 10 types of programs grouped by format and there were 3 types of 
programs grouped by content. There also were 5 Buddhist programs that used a Buddhist proverb, 
a rhyme, a tale and a metaphor. The entertainment programs for teenager were the most ratio at 
all, but Buddhist programs were the most airtimes program. 
 Pathomasoke Community Radio Praprathon Sub-District Muang District 
Nakhonpathom Province was began established by the group of Pathomasoke monks. It purposed 
to spread the teachings of the Buddha for the people in the community. After that, the idea of 
programs varieties was accepted. The Pathomasoke Community Radio required the participation 
from the people so, there were participants inside and outside the community. The people who 
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joined The Pathomasoke Community Radio came from both persuasion and voluntariness. The 
roles of the participants were 3 levels consisted of audience level, sender/producer level, policy 
planner level. 
 The study for spread of the Buddhist was a study of philosophy and culture of asoke 
people that effected to the development of the people. Asoke people originated the idea to spread 
Buddhist called “Boonniyom”. Boonniyom meant the convention or the life style of people and 
community. Boonniyom also, meant the system or format of the religion, politics, economics, 
education and culture which were transferred from communication process of asoke people. The 
way to spread dharma of community radio were 3 ways consisted of a sermon method to build 
knowledge, to persuade and to entertain. All of these were the useful and interesting method that 
could used to solve the problem in daily life. The most of contents were matched to the Tripitaka 
also, included the Boonniyom idea. Asoke people were used people media, object media, places, 
activities, ceremonial, publication, multimedia, radio broadcasting, television, audio visual and 
information technology as channels to spread dharma. The message sender meant the monks who 
could well transferred dharma to the people. The message meant the contents of dharma. The 
channels meant the community radio. The message receivers meant all of the people who listened 
to the radio broadcasting. The monks could used some of the dharma's topics repeatedly to show 
to the listeners so, the listeners could remembered dharma well. The communication process of  
community radio was completed and matched with the correct communication process. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 
 ในชนบทนั้นการส่ือสารเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง อันท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่ือมวลชนไดกลายเปนส่ิงจําเปนและมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต แตส่ือท่ีจะ
สามารถเขามามีอิทธิพลไดมากนอยเพียงใดนัน้ ขึ้นอยูกับชนิดและลักษณะของส่ือนั้น ๆ 
 
 วิทยุกระจายเสียง เปนส่ือท่ีมีราคาถูก และไมตองใชทักษะในการอานออกเขียนได     
จึงทําใหเปนส่ือท่ีไดเปรียบส่ือโทรทัศนและหนังสือพิมพ ซ่ึงยังมีเง่ือนไขและขอจํากัดสําหรับ
ชาวบานสวนใหญในชนบทท่ียังขาดแคลนท้ังในความรู ความสามารถในการอานการเขียน รวมไปถึง
รายไดและเง่ือนไขขอจํากัดอ่ืน ๆ ท่ีจะสามารถนํามาเปนทุนทรัพยในการติดตามขาวสารจากส่ือ   
แตถาเปนชาวบานท่ีอาศัยอยูในตัวเมือง เชน ท่ีอําเภอ จังหวัด ส่ือโทรทัศนและหนังสือพิมพจะ        
กลับกลายเปนส่ือท่ีมีอิทธิพลมาก 
 
 การดําเนินงานวิทยุกระจายเสียง มีลักษณะการดําเนินงาน 2 ระบบ ไดแก ระบบวิทยุ
หรือท่ีเราเรียกวาวิทยุแหงชาติ จะดําเนินงานโดยภาครัฐท้ังในฐานะท่ีเปนเจาของและเปน
ผูปฏิบัติงานมีเปาหมายท่ีจะใหประโยชนแกสาธารณะ และมุงท่ีจะสงกระจายเสียงใหกวางขวางมาก
ท่ีสุดแตยังคงมีขอจํากัดในเรื่องรัศมีการสงและการรับฟง จึงไดมีการจัดตั้งสถานีวิทยุในทองถ่ินขึ้น
แตยังคงเปนการกระจายเสียงจากสวนกลางไปยังทองถ่ิน สวนอีกประเภทหนึ่ง คือ วิทยุธุรกิจ ซ่ึงมี
เอกชนดําเนินงานโดยการเชาสถานีหรือเชาเวลาจากภาครัฐมาดําเนินธุรกิจ เพ่ือเปาหมายของการ
แสวงหาผลกําไรและ มุงสงกระจายเสียงใหกวางขวางเพ่ือขยายตลาดเชนเดียวกัน (คูมือวิทยุชุมชนออนไลน, 
2526 : 2)  
 

 ปจจุบันส่ือวิทยุกระจายเสียงท่ัวประเทศ 523 สถานี (สุรัตน เมธีกุล, 2545 : 9) โดยอยู
ภายใตการควบคุมของรัฐโดยมีสวนราชการตาง ๆ และรัฐวิสาหกิจจํานวน 20 หนวยงานเปนเจาของ 
โดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ อสมท. กองทัพบก กองทัพอากาศ และสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
เปน 5 หนวยงานใหญท่ีครอบครองส่ือวิทยุจํานวนมากกวา 400 สถานี จึงทําใหวิทยุกระจายเสียงถูก
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นํามาใชประโยชนใหแกประชาชน ซ่ึงเปนการส่ือสารจากสวนกลางไปสูชนบทโดยเปนรูปแบบ
การส่ือสารทางเดียว จึงอาจไมทําใหตอบสนองความตองการและไมสามารถเขาถึงประชาชน
กลุมเปาหมายไดอยางแทจริง เพราะชุมชนแตละทองท่ีตางมีความแตกตางหลากหลายกันไป ดังนั้น
จึงทําใหเกิดแนวคิดในการจัดตั้งวิทยุชุมชนขึ้น อันมีคุณลักษณะในฐานะเปนส่ือของชุมชนอันเปน
ส่ิงท่ีส่ือวิทยุกระจายเสียงขาดหายไป 
 

 1.) แนวคิดเรื่องวิทยุชุมชนเกิดขึ้นโดยมีคุณสมบัติท่ีแตกตางจากวิทยุกระจายเสียงท่ัวไป   
จึงมีคุณลักษณะท่ีเปนการดําเนินงานโดยประชาชน ของประชาชน และเพ่ือประชาชน ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะ
สามารถตอบสนองความตองการ  และเขาถึงชุมชนดวยลักษณะท่ีมีการส่ือสารแนวนอน 
(Horizontality of Communication) อันนําไปสูการสรางบทบาทในการเปนส่ือของชุมชน            
เพ่ือพัฒนาชุมชน โดยสาระสําคัญของการพัฒนาท่ีแทจริงแลวเปนกระบวนการเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถของคนสวนใหญในอันท่ีจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาท่ี
สําคัญอันนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนได คือรูปแบบของการใหประชาชนเขามามีสวนรวมท้ังในการ
สรางสรรคความเจริญและมีสวนรวมในการไดรับผลของการพัฒนา ซ่ึงนั่นหมายความวาประชาชน
ตองเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนของการพัฒนา อันรวมไปถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือ 
อันทําใหเกิดการส่ือสารเพ่ือชุมชน 
 
 2.) การมีสวนรวม เปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ นั่นคือการให
ประชาชนทุกกลุมท่ีเกี่ยวของมีการส่ือสารแบบมีสวนรวม (Participatory Communication) ซ่ึงจะ
สามารถสรางความแข็งแกรงใหกับส่ือหรือการดําเนินการนั้น ๆ ได 
 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการส่ือสารของวิทยุชุมชนไดสรางลักษณะการส่ือสาร
แบบสองทาง (Two-way Communication) คือ การส่ือสารท่ีสามารถโตตอบกันไดระหวางผูสงสาร
และผูรับสาร เนื่องจาก 
 1. รายการวิทยุชุมชนสามารถชวยแกปญหาภายในชุมชนได 
 2. วิทยุเปนส่ือท่ีทําใหเกิดการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายของคนทุกเพศทุกวัย 
 3. เม่ือวิทยุไดแจงขาวสารใหกับประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึงกันแลว ประชาชนจะ
เกิดความรูท่ีสามารถนําปรับไปใชในชีวิตประจําวันได 
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 ดวยเหตุนี้หลังจากท่ีมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 ซ่ึงทําใหเกิดการ
ปฏิรูประบบการส่ือสารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน การโทรคมนาคม อันรวมไปถึงชนบท
ท่ีไดใหความสนใจกับบทบัญญัติดังกลาว ถึงแมวาบทบัญญัตินั้นยังไมไดเกิดการบังคับใชแตก็ทําให
เกิดการตื่นตัว ใหความสนใจท่ีจะพัฒนาส่ือท่ีเหมาะสมกับกลุมประชาชนในแตละพ้ืนท่ีและจาก
คุณลักษณะของส่ือวิทยุกระจายเสียง จึงทําใหเปนส่ือท่ีไดรับความสนใจในพ้ืนท่ีชนบท ทําใหเกิด
การจัดตั้งวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการโดยกลุมคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงคาดวาจะเปนส่ือท่ีสามารถเขาถึงกลุม
ประชากรเปาหมายได โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในชนบทท่ีมีขอจํากัดในการรับส่ือ ซ่ึงเปน
ส่ิงจําเปนท่ีนักพัฒนาตองใหความสําคัญในการเลือกใชส่ือใหเหมาะสมและสามารถเขาถึง
ประชาชนกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงแรกของประเทศไทยกอตั้งขึ้นเม่ือพ.ศ. 2470 ตอมาเม่ือ
เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงมีการดําเนินการในลักษณะของวิทยุสวนกลาง และพยายามกระจายเสียงให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหกวางขวางออกไป แตก็ยังมีปญหาเรื่องรัศมีการกระจายเสียงและการรับฟงอยู  
จึงไดมีการตั้งสถานีวิทยุในทองถ่ินขึ้นมา เชน “วิทยุประจําถ่ิน” (วปถ.) และ “สถานีวิทยุปชส.”      
เปนตน วิทยุทองถ่ินนี้ มีกําลังสงคล่ืนครอบคลุมเฉพาะภูมิภาค หรือเฉพาะพ้ืนท่ีไมกี่จังหวัด แตทุก
สถานีเปนของหนวยงานราชการและดําเนินการโดยเจาหนาท่ีของรัฐ 
 
 โดยหลักการแลว วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรางความเขาใจ 
อันดีระหวางรัฐกับประชาชน และมีลักษณะของการส่ือสารสองทาง แตจากประวัติศาสตรการ
ดําเนินการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยท่ีผานมา รัฐบาลไทยมักใชวิทยุกระจายเสียงท่ีเปนวิทยุ
ของรัฐและวิทยุสาธารณะ เปนเครื่องมือในการตอสูแยงชิงอํานาจทางการเมือง โดยใชโฆษณาชวน
เช่ือหรือใชเปนฐานเสียงทางการเมือง ทําใหวิทยุภาครัฐยังมีลักษณะของการส่ือสารแนวดิ่ง และเปน
การส่ือสารจากหนวยงานราชการลงไปหาประชาชน ประชาชนจึงเปนเพียงผูรับสาร และไมมีสวน
รวมในการกําหนดรายการ ดังจะเห็นไดจากเหตุการณทางการเมืองในชวงตุลาคม พ.ศ. 2516 และ
ตุลาคม พ.ศ. 2519 และพฤษภาคม พ.ศ. 2535 รัฐบาลไดใชส่ือวิทยุโทรทัศนนําเสนอขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอรัฐบาล และสรางภาพวาประชาชนเปนผูกระทําผิด ดวยการใหขอมูลท่ีไมครบถวน 
และบิดเบือนความจริง เพ่ือสรางความชอบธรรมในการใชความรุนแรงในการปราบปราม 
 
 ดังนั้น ในชวง พ.ศ. 2535-2538 ซ่ึงเกิด “กระแสปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย” ในหลาย ๆ เรื่อง รวมท้ังประเด็น “ส่ือ” ดวย ทําใหองคกรภาครัฐ นักวิชาการ และ
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องคกรภาคประชาชนใชโอกาสนี้ศึกษาและจัดทําขอเสนอ การปฏิรูประบบกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนท่ีเนนสิทธิดานขอมูลและสิทธิดานการส่ือสาร เพ่ือเสนอตอสภารางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ปณณพร ไพบูลยวัฒนกิจ, 2549 : 1-18) และสามารถ
ผลักดันใหบรรจุลงในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 39 , 40 และ 41 ได     
จึงสามารถกลาวไดวาเปนการปฏิรูปส่ือครั้งแรกในประเทศไทย 
 

 การปฏิรูปส่ือเปนผลจากเหตุการณพฤษภาป 2535 และการบิดเบือนขอมูลขาวสาร และ
ครอบครองส่ือของรัฐมาตั้งแต พ.ศ. 2473 จนเม่ือประชาชนเคล่ือนไหวปฏิรูปการเมือง และเกิด
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซ่ึงมาตรา 39 , 40 และ 41 ไดลบลางปญหาขางตน และนํามาสูพ.ร.บ.องคกร
จัดสรรคล่ืนความถ่ี 2543 ท่ีกําหนดใหมีการจัดสรรคล่ืนความถ่ีจํานวนรอยละ 20 แกภาคประชาชน 
แมพ.ร.บ.องคกรจัดสรรทําใหประชาชนมีความกลา และอํานาจท่ีจะสรางส่ือภาคประชาชน และ
กําหนดใหแบงประเภทของส่ือออกเปนส่ือสาธารณะ ส่ือภาคประชาชน และส่ือภาคธุรกิจ แตกลับ
ยังพบวาภาคธุรกิจไดเขามาแอบอางใชพ้ืนท่ีส่ือของภาคประชาชน 

 
 รอบ 10 ปท่ีการเกิดขึ้นของวิทยุชุมชน และการขยายตัวของส่ือทางเลือกเปนตัวอยาง

และสะทอนถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน อยางไรก็ตามวิทยุชุมชนของภาคประชาชนนั้นมีเรื่องท่ี
ตองพิจารณาถึงการเพ่ิมความเขมแข็งของบุคลากร  รายการและการสนับสนุนจากชุมชน           
สรางเครือขายเพ่ือแสวงหาความรวมมือในภาวะวิกฤติ แลกเปล่ียนขาวสารขอมูล สรางศักยภาพใน
การออกอากาศทางอินเทอรเน็ต สรางฐานขอมูลชุมชนและทองถ่ิน  
 

 ท่ีผานมาภาคประชาชนอยากใชคล่ืนความถ่ี อยากมีส่ือของตนเอง จนกระท่ังมีมาตรา 
40 ขึ้นมาจึงเกิดวิทยุชุมชนท่ีมีฐานราก มีองคกรภาคประชาชนสนับสนุน ชวยสมทบเปนแรงกาย
แรงใจ รวมทอดผาปาเปนกองทุน คาน้ํา คาไฟ วิทยุชุมชนหรือส่ือชุมชนมันก็อยูท่ีฐานของชุมชน  
ถาฐานม่ันคง มีการทํางานท่ีด ีมีการเช่ือมรอยท่ีดี ทุกฝายท่ีเขามาทํางานมองเห็นความสําคัญของส่ือ 
มันก็สามารถท่ีจะนําไปขยายแนวคิดเรื่องนี้ได เพราะการตอสูเรียกรองเรื่องส่ือมันไมใชเรื่องงาย        
ตองตอสูกับความคิดของภาครัฐท่ีเห็นวาเปนวิทยุเถ่ือน ดังนั้นก็ตองทําใหดีท่ีสุดเพ่ือเปนส่ือสังคม 
ใหสังคมไดเห็นวาวิทยุชุมชนสามารถถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาและแกไขปญหา
สังคมได  
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 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมนั้น การส่ือสารเปนปจจัยสําคัญอยาง
ยิ่ง   จึงทําใหมีการพัฒนาดานการส่ือสารหลายยุทธวิธี เพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมประชากรเปาหมายท่ี
ตองการพัฒนา ภาครัฐจึงใหความสนใจท่ีจะปรับปรุงแนวทางท่ีไมเอ้ืออํานวยจึงทําใหเกิดการปฏิรูป
การส่ือสารขึ้น จนประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (บุญเลิศ คชายุทธเดช, 
2541 : 18-19) อันเปนรัฐธรรมนูญท่ีสมาชิกสภารางมาจากผูประกอบการวิชาชีพดานส่ือสารมวลชน 
และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญท่ีสนใจเรื่องสิทธิ เสรีภาพ การรับรูขาวสารของประชาชน และการ
ทําหนาท่ีของส่ือมวลชนไดพยายามรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูประกอบการวิชาชีพและ  
วงวิชาการ โดยมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารวาดวยเรื่องเสรีภาพทางการส่ือสาร            
(ตามมาตราท่ี 39 , 40 และ 41) อันนําไปสูการเปล่ียนแปลงในวงการส่ือมวลชน โดยเฉพาะวงการ
วิทยุและโทรทัศน 
 
 สําหรับในดานความถ่ีและการบริหารจัดการท่ีไดมีการปฏิรูปจัดสรรใหม ตามมาตรา 40   
เปนเรื่องท่ีสรางกระแสใหมใหกับการส่ือสารอยางหนึ่ง อันเปนมาตราท่ีวาดวยคล่ืนความถ่ีท่ีใชใน
การสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคมเปนทรัพยากรส่ือสารของชาติเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหนึ่ง  
และกํากับดูแลประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้    
ตามบทบัญญัตกิารดําเนินตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ
และระดับทองถ่ิน ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอ่ืน  ๆ
รวมท้ังการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม (สุรัตน เมธีกุล, 2545 : 132) 
 

 ในบทบัญญัติมาตรา 40 (สัมมนาวิชาการเรื่องวิทยุและโทรทัศนกับการพัฒนาสังคม, 
2541 : 156) เปนการประกาศวาส่ือสัญญาณท่ีเปนคล่ืนความถ่ีเปนทรัพยากรของรัฐ ซ่ึงเทากับเปน
ของประชาชน ไมใชของรัฐบาล ไมใชของหนวยงานราชการ ไมใชของบริษัทเอกชน กลุมบุคคล
หรือบุคคลใด การเปนทรัพยากรของรัฐจึงไมใชทรัพยสินสวนตัว หากแตเปนของประชาชนท้ัง
ประเทศ การดําเนินกิจการใดท่ีเกี่ยวของกับส่ือสัญญาณความถ่ีเหลานี ้จะตองทําเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนโดยรวม 
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การจัดสรรคล่ืนความถ่ีและการบริหารจัดการจะมีการจัดสรรใหม (บุญเลิศ คชายุทธ
เดช, 2541 : 18-19) โดยองคการอิสระจะเปนผูรับผิดชอบ และกํากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แตทวาบทบัญญัติตามมาตรานี้ยังมิไดมีการ
บังคับใหปฏิบัติโดยทันที 
 

 อยางไรก็ตามจากบทบัญญัติมาตรา 40 (สัมมนาวิชาการเรื่องวิทยุและโทรทัศนกับการ
พัฒนาสังคม, 2541 : 156) เปนการปฏิรูประบบการส่ือสารมวลชนดานวิทยุโทรทัศน 
วิทยุกระจายเสียงและการโทรคมนาคมอยางสมบูรณ จากแตเดิมท่ีเปนกิจการธุรกิจมุงหวังผลกําไร
โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ โดยมีหนวยงานราชการเปนผูครอบครอง มาสูการบัญญัติ
ใหประชาชนเปนเจาของคล่ืนความถ่ีในนามรัฐ และบังคับใหทําประโยชนตอประชาชนโดย
สวนรวม จึงเปนความเปล่ียนแปลงอยางกาวไกลท่ีเรียกไดวาเปนการปฏิรูประบบการส่ือสารทาง
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และการโทรคมนาคมโดยแท 

 
 ในระหวางท่ีกระบวนการรางกฎหมายลูกนี้เอง รัฐบาลไดมีนโยบายมอบหมายให              
กรมประชาสัมพันธและองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) จัดทําโครงการทดลอง
วิทยุชุมชนตั้งแต พ.ศ. 2541 ขณะเดียวกัน องคกรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการหัวกาวหนาดาน
ส่ือสารมวลชน ก็เรงรณรงคใหประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการส่ือสาร และฝกอบรมเพ่ือจัดตั้ง
วิทยุชุมชนคูขนานไปดวย 
 
 ปลายป พ.ศ. 2541-2544 มูลนิธิการเรียนรูและการพัฒนาประชาสังคม (Civic-Net 
Foundation) คณะทํางานติดตามมาตรา 40 มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) และตัวแทนภาค
ประชาชน จากจังหวัดตาง ๆ ไดรวมประชุมและสัมมนาระดมความคิด เพ่ือสรางความตื่นตัวและ
การมีสวนรวมในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญมาตรา 40 อยางตอเนื่อง เวทีประชุมและสัมมนา
ระดมความคิดนี้ นอกจากจะทําหนาท่ีขยายเครือขายการเรียนรูรวมกันแลว ยังพัฒนาความพรอม
ของภาคประชาชนตอสถานการณความเคล่ือนไหวตาง ๆ อีกดวย นอกจากนี้ การมีสวนรวมในเวที
สัมมนาอยางตอเนื่อง ไดกอใหเกิด “เครือขายวิทยุชุมชน” ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย (มธุรส ศิริ
สถิตยกุล, 2548 : 6-7 และพิรงรองรามสูต รณะนันทน, 2547 : 40)  
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 เครือขายวิทยุชุมชนเหลานี้ นอกจากจะไดรับความรู หลักการและการดําเนินงานวิทยุ
ชุมชนจากเวทีเรียนรูรวมกันท่ีเกิดขึ้นแลว ยังไดรับการสนับสนุนเพ่ือทดลองปฏิบัติการวิทยุชุมชน
จริงดวย โดยในชวงแรกของการกอตั้งวิทยุชุมชน งบประมาณในการซ้ือเครื่องสงวิทยุและอุปกรณ 
ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF) และสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (พอช.) ซ่ึงมีบทบาทสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเวลาตอมาก็ไดสนับสนุนการ
ฝกอบรมและสรุปบทเรียนของเครือขายวิทยุชุมชนระดับภูมิภาคทุกระยะเวลา 6 เดือน โดยมี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการรณรงคเพ่ือการปฏิรูปส่ือเปนวิทยากรดําเนินการ
ฝกอบรมเตรียมความพรอมใหชาวบานในแตละชุมชนมีความรูเรื่องสิทธิในการใชส่ือ ตามท่ีระบุไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเทคนิคการพูดการจัด
รายการ และหลักการท่ัวไปของวิทยุชุมชนท่ีตองไมแสวงหากําไร ไมมีโฆษณาแอบแฝง และเนน
สาระเปนหลักบันเทิงเปนรอง (มธุรส ศิริสถิตยกุล, 2548 : 9-10 )  
 
 การสนับสนุนขององคกรดังกลาวขางตนทําใหเกิด “จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชน”     
กวา 140 แหงท่ัวภูมิภาคของประเทศ ท่ีมีความพรอมและทักษะในการดําเนินงานตามหลักการของ
วิทยุชุมชน (ตารางท่ี 1) และตอมาไดรวมตัวกันเปน “สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ” ในวันท่ี 10 
ตุลาคม พ.ศ. 2545  
ตารางที่ 1.1 จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

ภาค จํานวน 
1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 
2. ภาคกลาง 13 
3. ภาคตะวันตก 14 
4. ภาคตะวันออก 14 
5. ภาคเหนือ 46 
6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39 
7. ภาคใต 15 

รวม 144 
ท่ีมา : (มรรยาท พงษไพบูลย, วิทยุชุมชน, การดําเนินงานและบทบาทเชิงคุณคา, กรุงเทพฯ,
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.), (2546) : 1) 
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 วิทยุชุมชนไดรับความนิยมและไดกอตั้งขึ้นในหลายชุมชนดวยกัน ท้ังนี้ เพราะ
คุณสมบัติตาง ๆ ของส่ือท้ังในดานราคาท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถจัดหามาได ทําใหเกิดการกอตั้ง
อยางแพรหลาย รวมไปถึงในชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม ไดเกิดการ
จัดตั้งวิทยุชุมชนโดยกลุมประชาชนในพ้ืนท่ีไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยมีสถานีวิทยุ
ชุมชนตั้งอยูท่ีพุทธสถานปฐมอโศก อันเปนสถานท่ีแหงหนึ่งท่ีนักบวชและประชาชนเขามาปฏิบัติ
ธรรม และเปนศูนยกลางทางพุทธศาสนาแหงหนึ่งในเครือขายพุทธสถานสันติอโศก ซ่ึงวิทยุชุมชน
ศูนยพุทธสถานเครือขายสันติอโศกมีท้ังหมด 9 แหง ประกอบดวย 
 
 1.)  วิทยุชมชนสันตินาคร (พุทธสถานสันติอโศก) ตั้งอยูท่ี 65/1 ซอยเทียมพร ถนน      
นวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
 2.)  วิทยุชุมชนปฐมอโศก (พุทธสถานปฐมอโศก) ตั้งอยูท่ี 66 หมู 5 ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 3.) วิทยุชุมชนศาลีอโศก (พุทธสถานศาลีอโศก) ตั้งอยูท่ี ตําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค 
 4.) วิทยุชุมชนศีรษะอโศก (พุทธสถานศีรษะอโศก) ตั้งอยูท่ี 287 หมู 15 บานศีรษะ
อโศก ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 5.) วิทยุชุมชนสีมาอโศก (พุทธสถานสีมาอโศก) ตั้งอยูท่ี 94 หมู 5 บานหนองแหน 
ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 6.) วิทยุชุมชนราชธานีอโศก (พุทธสถานราชธานีอโศก) ตั้งอยูท่ี หมู 10 ตําบลบุงไหม 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 7.) วิทยุชุมชนภูผาฟาน้ํา (พุทธสถานภูผาฟาน้ํา) ตั้งอยูท่ี 51/1 หมูบานแมเลา ตําบลปา
แป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 8.) วิทยุชุมชนทักษิณอโศก (สังฆสถานทักษิณอโศก) ตั้งอยูท่ี 41 หมู 3 ตําบลบาน
ควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 9.) วิทยุชุมชนผาฟาน้ํา (สังฆสถานผาฟาน้ํา) ตั้งอยูท่ี 266 หมู 1 ซอยสุขาภิบาล 5 
ตําบลหนองไผ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 
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ในสวนฝายฆราวาสเองก็มีหลายกลุมคนท่ีไมยอมจํานนตอระบบของกระแสหลัก      
ซ่ึงในกลุมคนนั้น พวกเขาปฏิเสธการใชชีวิตตามกระแสในสังคมเมือง  ในวัฒนธรรมบริโภคนิยม
ออกแสวงหาชีวิตแบบใหม ตั้งชุมชนใหมท่ีเปนอยูอยางเรียบงาย ใหความสําคัญกับมิติทาง           
จิตวิญญาณ พัฒนาดานในของตนเปนอยูอยางใกลชิดเกื้อกูลธรรมชาติ ดวยความคํานึงถึงความ
สมดุลยยั่งยืนของระบบนิเวศ ดังเชนชุมชนชาวอโศกท่ีเปนชุมชนของปญญาชนคนหนุมสาว          
ท่ีตองการแสวงหารูปแบบการใชชีวิตรวมกันดังท่ีกลาวมา ขณะเดียวกันก็ทํางานกิจกรรมเพ่ือ
เปล่ียนแปลงสังคมไปในทิศทางท่ีสวนกระแสไปดวย ซ่ึงเปนชุมชนของกลุมคนท่ีเคยใชชีวิตใน
สังคมเมืองอยางชนช้ันกลาง ท่ีลาสังคมเมืองมาใชชีวิตเรียบงายอยางชาวบานชาวสวน ใชแนวทาง
เกษตรธรรมชาติเพ่ือการพ่ึงตนเองและเกื้อกูลธรรมชาติอยางยั่งยืน 

 เม่ือคนเรานั้นกลาวถึงระบบทุนนิยมมีใครบางบนโลกใบนี้จะไมตกอยูภายใตอํานาจท่ี
เริ่มเบงบานขึ้นอยูเรื่อย ๆ มีท่ีไหนบางจะหลุดพนจากวาทกรรมของความเจริญนั้นไปได สังคมไทย   
ไมวาท่ีไหน ๆ ตั้งแตอดีตกาลก็เปนสังคมท่ีตองการจะพัฒนาไปสูความเจริญกาวหนากันท้ังนั้น  
โดยไมไดคํานึงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีเคยมีมา แตทวามีชุมชนชาวอโศกท่ีตั้งชุมชนแบบพุทธขึ้นเคียง
คูขนานไปกับเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีครอบงําสังคม และอาจพูดไดวาชาวอโศกประสบความสําเร็จ
อยางยิ่งในการดําเนินเศรษฐกิจแบบพอเพียงไมเนนระบบทุนนิยม ชาวอโศกจัดระบบการดํารงชีวิต
แบบบุญนิยมซ้ึงตรงกันขามกับทุนนิยมและแสดงใหเห็นวาสามารถเปนไปได 

 กวา 3 ทศวรรษท่ีผานมชาวอโศก เปรียบเสมือนชุมทางวาทกรรมการพัฒนา ท่ีมาจาก
การนําเขาของคนหลายกลุม ท้ังรัฐ ขาราชการ องคกรพัฒนาเอกชน ปญญาชน นักวิชาการ           
ปราชญชาวบาน และท่ีสําคัญคือตัวชาวบานเอง คนเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการผลักดันแนวคิด 
ยุทธวิธี และกิจกรรมการพัฒนาชนบท รวมถึงการถายทอดระบบความคิดความเช่ือภายใตแนวคิด
การพัฒนาท้ังหลาย ไมวาจะเปนบุญนิยม ความเจริญกาวหนา อนาธิปตยนิยม (การดํารงอยูอยาง
อิสระของชุมชนทองถ่ิน) เศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงตนเอง เกษตรยั่งยืน เปนตน กลายเปนการอยู
อยางทางเลือกของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ การเมืองและความสัมพันธในสังคมท่ีเนนทุนใหเบงบาน
ครอบงําโลก เปนทางเลือกของคนท่ีตองการอยูอยางสันติ  

 การดํารงแบบระบบคอมมูนไมมีการแบงเงิน ทุกคนมีรายไดเปน 0 บาท เรียกวาระบบ     
สาธารณโภคี คือทุกอยางอยูท่ีกองกลาง อาหาร เส้ือผา ยานพาหนะ เงินอยูสวนกลาง โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการผลิต มีโรงงานผลิตของตนเองประกอบไปดวย โรงงานแชมพู โรงสี     
โรงผลิตสมุนไพรผงสําเร็จรูป เปนตน ทุกคนในชุมชนตองทํางาน สามารถเลือกทําไดตามความ
ถนัดและสมัครใจ รายไดจากการขายของท้ังหมดนําเขากองกลาง เม่ือเจ็บปวยมีสวัสดิการใหรักษาฟรี 
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เปนชุมชนท่ีอยูแบบเสมอภาคและเทาเทียมกัน ปฏิบัติการของชาวอโศก ทางเลือกท่ีไมไดสําคัญตอ
โลกภายนอกมากนัก แตเม่ือโลกหมุนไปพรอมกับโฉมหนาของปญหาใหม ๆ ท่ีเปนผลผลิตในดาน
ลบของสังคมทุนมายาและโลกาภิวัฒน ทางเลือกท่ีพวกเขานําเสนอจึงเปนชีวิตแบบใหมภายใต
ระบบบุญนิยม 
 
 ขบวนการตอตานระบบในประเทศไทยท่ีสําคัญขบวนการหนึ่ง คือ กลุมชุมชนพุทธชาว
อโศก ซ่ึงกอตั้งโดยพระโพธิรักษ ในป 2514 พระโพธิรักษไดวิจารณถึงความยอหยอนในการปฏิบัติ
ธรรมของพระสงฆไทยและช้ีใหเห็นถึงวิกฤตของลัทธิการพัฒนานิยม (Developmentalism) และเริ่ม
กอตั้งกลุมเคล่ือนไหวเพ่ือตอตานระบบโดยใชช่ือวา “ขบวนการสันติอโศก” ซ่ึงนําไปสูความขัดแยง
กับคณะสงฆ อยางไรก็ดี ตลอดระยะเวลาสามสิบปจนถึงปจจุบัน พระโพธิรักษไดยืนหยัดสราง
ชุมชนไทยรูปแบบใหมท่ีมีรากฐานบนพุทธปรัชญาท่ีไดรับการตีความใหม จนกระท่ังในปจจุบัน
จากขบวนการสันติอโศกไดเติบโตเปน “ชุมชนอโศก” กระจายอยูท่ัวประเทศไทย สมาชิกของ
ชุมชนหรือ “ชาวอโศก” ไดยึดถือเอา “ศีล” เปนหลักช้ีนําในการดําเนินชีวิต ตลอดจนมีทฤษฎีพัฒนา
สังคมท่ีเรียกวา “บุญนิยม” เพ่ือตอตานและลอเลียนระบบ “ทุนนิยม” ท่ีเปนระบบหลักครอบงํา
สังคมไทยในปจจุบัน 
 

 กลุมชุมชนโศก กอตัวขึ้นจากวิกฤตวัฒนธรรมทุนนิยม อยางเชน กระแสบริโภคนิยม
แบบสุด ๆ ท่ีแพรระบาดไปท่ัวประเทศไทย จนผลักดันใหพระจํานวนหนึ่งประกาศตอตานกระแส
ทุนนิยม โดยนําเสนอทฤษฎีการสรางชุมชนใหมในนามของระบบบุญนิยมขึ้นมา หัวใจหลักคือ  
การใชพุทธศาสนาเปนฐานคิดหลักในการปฏิเสธระบบทุนนิยม และเปนฐานในการรวบรวมผูคน
ท้ังพระ อุบาสก และอุบาสิกาเขาดวยกัน พุทธศาสนาเปนวัฒนธรรมพ้ืนฐานของคนไทยอยูแลว    
จึงงายแกการนํามาใช และงายตอการสรางการยอมรับของประชาชน อาศัยการมีผูนําท่ีโดดเดน      
มีบารมี ท้ังดวยความรูและวัตรปฏิบัติคือ ทานสมณะโพธิรักษ เปนแกน ชวยกันดัดแปลงหลักพุทธ
ธรรมและนํามาใชในการสรางชุมชน และเครือขายชุมชนผานการสรางชุมชนแบบพุทธท่ีมีลักษณะ
โดดเดน 5 ประการ 

 ประการแรกคือ เรื่องศีล และวัตรปฏิบัติท่ีเครงครัดกวาพระท่ัวไป 

 ประการท่ีสองคือ การยอมใหมีพระภิกษุณีได 

 ประการท่ีสามคือ การสรางชุมชนท่ีวัดกับนักบวชอยูดวยกัน และเปนหนึ่งเดียวกัน 
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 ประการท่ีส่ีคือ ยอมรับแนวคิดเรื่อง โพธิสัตวของมหายาน (การอุทิศตัวเพ่ือสังคม)     
มาเปนสวนสําคัญของวิถีพุทธแบบชาวอโศก 

 ประการท่ีหา คือ การสรางชุมชนแบบพ่ึงตัวเอง และครบวงจรในตัวเอง มีท้ังการจัดตั้ง
โรงเรียน และการทําเกษตรกรรม รวมท้ังการทําธุรกิจ (ไมเอากําไร) ประกอบกัน 

 ท้ังหมดท่ีกลาวคือ หลักพ้ืนฐานในการสรางชุมชนพุทธ ในขณะเดียวกัน พวกเขาขยาย
แนวคิดชุมชนพุทธดวยหลักบุญนิยมโดยมีฐานคิดหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.) ศาสนาบุญนิยม  หรือการใชพุทธศาสนาเปนฐาน  อยางเชน  การถือศีล  5  ตามหลัก
พุทธศาสนา และตองทานมังสวิรัต ิ
                  2.) การศึกษาบุญนิยม ท่ีสอนใหนักศึกษาเสียสละ รับใชสังคม 
                  3.) เศรษฐกิจบุญนิยม กินนอย ใชนอย ทํางานมาก ไมแสวงหากําไร 
                  4.) วัฒนธรรมบุญนิยม วัฒนธรรมพุทธ ท่ีเนนความเรียบงาย 
                  5.) การเมืองบุญนิยม เปนการเมืองเพ่ือประชาธิปไตยท่ีแทจริง ท่ีทุกชีวิตมีอิสรภาพ และ
เสรีภาพ และทําเพ่ือประชาชนเปนท่ีตั้ง 

 ระบบบุญนิยมนี้สะทอนถึงความสามารถในการคิดคน พัฒนา และดัดแปลง ความเช่ือ
ทางพุทธศาสนาเดิม และนําเอาความเช่ือดังกลาวมาใชในการสรางระบบเครือขายท่ีเช่ือมกับการ
สรางชุมชนพุทธ ท่ีสําคัญ ชาวอโศกใหความสําคัญตองานทางวัฒนธรรม และการเมือง แนวลึกคือ     
การสรางชุมชนพุทธ และวางฐานเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตัวเองได สวนงานทางวัฒนธรรม และการเมือง 
เปนงานแนวกวางเพ่ือสรางการยอมรับทางการเมือง และเผยแพรแนวทางของชาวอโศกสูประชาชน 
ในดานวัฒนธรรม ชาวอโศกใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการเผยแผธรรม และแนวทางบุญนิยม ส่ือท่ี
ใช มีท้ังส่ือทีว ีวิทยุ และวารสารประกอบกัน 

 นอกจากนี้ ชาวอโศก ยังสรางเครือขายทางการเมือง มีการจัดตั้งพรรคการเมือง และ
ขยายงานการเมืองผานผูนําทางการเมืองท่ีมีช่ือเสียง อยางเชน คุณจําลอง ศรีเมือง อดีตผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร กลาวอยางสรุปก็คือ ชาวอโศกถือวาเปนตัวแทนท่ีสะทอนถึงความสําเร็จของการ
เปดใชยุทธศาสตร 3 ดาน ในเวลาเดียวกัน ยุทธศาสตรดานชุมชน ยุทธศาสตรเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงตนเอง ยุทธศาสตรดานวัฒนธรรมและการเมืองพรอมๆ กัน นี่คือ ความบูรณาการในเชิง
ยุทธศาสตร แตส่ิงท่ีตองกลาวย้ําก็คือ ความสําเร็จท้ังหมดนี้ขึ้นกับความสามารถของกลุมนํา        
และความเอาการเอางานของสมาชิก หรือผูปฏิบัติงานของชาวอโศกเอง 
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 กําเนิดของชุมชนนี้มาจากการมีผูนําท่ีโดดเดน มีฐานะเปนท่ียอมรับ กลาวคือมีฐานะ
เปนกํานัน เปน ครู และพระ ลักษณะชุมชนจึงมีลักษณะเปนเครือขายชุมชนเปนฐาน ประสานคร ู
นักบวช ขาราชการ อบต. นักวิชาการ และชาวบานเขามาเปนหนึ่งเดียวกันเปนการสรางเครือขายใน
ตัวเองก็คือ การสรางอํานาจในการตอรอง นอกจากนี้ ชุมชนดังกลาวมีการทํางานในดานการสรุป
วิจัยปญหา และประชุมแลกเปล่ียนเพ่ือวางยุทธศาสตร และแสวงหาทางออกรวมกัน ใชการสรุป
วิจัย และการจัดอบรมสัมมนาเปนฐานทางวิชาการ ทําใหเกิดการจัดวางขอมูลท่ีมีระบบและมีการ
ติดตามขอมูล และปญหาอยางตอเนื่อง 

 
 ถึงแมวาการดําเนินชีวิตของชุมชนปฐมอโศกจะเปนแนวทางพ่ึงตนเอง แตชุมชนยังให
ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณของสังคมภายนอกดวยเชนกัน ประกอบกับวัตถุประสงคท่ีตองการ
การเผยแผหลักธรรมใหกับประชาชนภายนอก ซ่ึงทําใหเห็นวาการส่ือสารเปนเครื่องมือสําคัญอยาง
หนึ่งท่ีจะทําใหการดําเนินงานสามารถเปนไปตามวัตถุประสงคของชุมชนได จึงไดจัดตั้งองคกรส่ือ
บุญนิยม มีหนาท่ีในการผลิตส่ือตาง ๆ เพ่ือใชในการเผยแผหลักธรรม ท้ังส่ือส่ิงพิมพ วิดีโอ เทป
เพลง 
 
 จากกระแสการปฏิรูปการส่ือสารทางดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ทําใหทางชุมชนปฐมอโศกใหความสนใจเกี่ยวกับการปฏิรูปดังกลาว เพราะมีความ
ตองการท่ีจะผลิตส่ือชุมชนท่ีสามารถเขาถึงชุมชนได จึงไดจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนบุญนิยม 
(Bunniyom Radio Transmission Community Thailand) ปจจุบันมีเครือขายท้ังหมด 9 สถานี 
 

 สถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก (Community Radio) เปนสถานีวิทยุชุมชนหนึ่งในเครือขาย
บุญนิยม ออกอากาศท่ีพุทธสถานปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คล่ืน
ความถ่ี F.M.107.9 MHz ตั้งแตเวลา 05.00 – 20.00 น. เปนประจําทุกวัน โดยเปนสถานีท่ีเปดโอกาส
ใหประชาชนสามารถมาเขารวมดําเนินการได แตตองอยูภายใตกฎระเบียบท่ีทางชุมชนปฐมอโศก
กําหนดขึ้น ซ่ึงอาจถือเปนรูปแบบส่ืออันหนึ่งท่ีเกิดจากความรวมมือรวมใจ การมีสวนรวมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอันอาจนําไปสูการพัฒนาชุมชนไดตามความตองการของคนในพ้ืนท่ี 
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 นอกจากท่ีกลุมหนวยงานและกลุมประชาชนในพ้ืนท่ีจะใหความรวมมือแลว ยังมีกลุม
หนวยงานเอกชนอ่ืน ๆ ท่ีเขามามีบทบาทใหการพัฒนา เชน มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (Foundation 
for child Development) ท่ีไดเขามาผลักดันใหเยาวชนในพ้ืนท่ี เขามามีสวนรวมในการจัดรายการ
ตามโครงการสงเสริมส่ือมวลชนเพ่ือเด็ก (กสด.) โดยทําการจัดฝกอบรมการจัดรายการวิทยุสําหรับ
เด็กและเยาวชน รวมไปถึงอบรมใหกับผูดําเนินรายการท่ีเปนผูใหญในพ้ืนท่ีดวย 
 
 แรกเริ่มการกอตั้งชุมชนชาวบุญนิยม มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศาสนสถานสําหรับปฏิบัติ
ธรรมของนักบวชชาวอโศกและบรรดาประชาชนท่ีมีความศรัทธา จนในปพ.ศ. 2546 ไดมีการ
ขยายตัวของสังคมชาวอโศกจนมีผูมาปฏิบัติธรรมมากขึ้น อันเนื่องมาจากผลของการเผยแผ
หลักธรรม ขาวสารผานส่ือตาง ๆ อาทิเชน หนังสือ ส่ือการเทศน การบรรยาย การจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ทําใหผูท่ีมาปฏิบัติธรรมมีความตองการท่ีจะอาศัยอยูในชุมชนบุญนิยม จึงทําใหเกิดโครงการ
หมูบานบุญนิยม โดยใหประชาชนสามารถเขามาซ้ือท่ีดินอาศัยอยูเพ่ือปฏิบัติธรรมและประกอบ
อาชีพตามแนวทางของชาวอโศก ท้ังนี้บุคคลท่ีสามารถเขามาอาศัยในชุมชนไดนั้นจะตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑเบ้ืองตนวาดวยตองเปนผูท่ีปฏิบัติธรรมถือศีล 5 เปนอยางนอย และตองละกิเลส    
ตัดทางโลก ทํางานในระบบเครือขายของชาวอโศก จนกลายมาเปนชุมชนบุญนิยม 
 
 สมาชิกของชุมชนบุญนิยมทุกคนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือขอบังคับของชุมชน 
ซ่ึงอาจแตกตางกับหลักการท่ีพระภิกษุปฏิบัติกันในวัดอารามปจจุบัน โดยสมณะหรือนักบวชชาย
ตองถือศีลพระวินัย 227 ขอ สวนนักบวชหญิงหรือสิกขมาตุตองถือสมาทานศีล 10 เปนพ้ืนฐาน    
ท้ังนักบวชชายและหญิงตองฉันอาหารม้ือเดียว ละเวนอาหารเนื้อสัตวทุกชนิด ไมเกี่ยวของกับเงิน
ทองและส่ิงของแลกเปล่ียนท่ีมีคาเปนราคา สวนของฆราวาสท่ีพักอาศัยอยูในชุมชนท้ังชายและหญิง
นั้น ตองมีสมาทานศีล 5 และศีล 8 รับประทานอาหารได 2 ม้ือ ไมเกี่ยวของกับเงินทอง ละเวน
อาหารเนื้อสัตวทุกชนิดเชนกัน ตองแตงกายตามเครื่องแบบของชุมชนท่ีไดกําหนดไว และตอง
ปฏิบัติตามคติพจนของชุมชนท่ีวาแรงงานฟร ีไมมีดอกเบ้ีย ไมมีปนผล เฉล่ียทรัพยเขากองบุญ 
 
 จากหลักกฎระเบียบขอบังคับในการดําเนินชีวิตของชุมชน จึงทําใหสมาชิกทุกหลังคา
เรือนไมมีโทรทัศน หรือเครื่องมือส่ือสารใด ๆ แตจะมีโทรทัศนสวนกลางเปดใหรับชมรายการเปน
บางเวลาคือตอนเชาและตอนเย็น ซ่ึงประเภทรายการท่ีเปดรับชมนั้นจะตองไดรับการกล่ันกรองจาก
คณะกรรมการของทางชุมชน โดยสวนใหญจะเปดรับชมรายการขาวและรายการท่ีใหความรู 
สําหรับวิทยุกระจายเสียงจะมีประจําอยูแตละฐานงานท่ีสมาชิกในชุมชนปฏิบัติหนาท่ีอยู ซ่ึงสามารถ
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รับฟงในขณะท่ีกําลังปฏิบัติงานตามฐานงานตาง ๆ ได แตการแจงขาวสารใหขอมูลแกสมาชิกใน
ชุมชนโดยสวนใหญจะเปนรูปแบบของการประชุมชุมชน ซ่ึงแบงเปน 3 ประเภท คือ 
 
 1.)  การประชุมใหญสามัญประจําป กําหนดใหจัดปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมกราคมของ
ทุกป 
 2.)  การประชุมสามัญประจําเดือน กําหนดใหมีการประชุมทุกเดือน โดยจะมีการ
กําหนดวันและเวลาตามความเหมาะสม 
 3.)  การประชุมวิสามัญ จัดใหมีขึ้นตามเห็นสมควร ไมกําหนดวันเวลาท่ีแนนอน แต
ท้ังนี้จะมีการประชุมเพ่ือแจงขาวสารประจําวันในการประชุมทําวัดเชาในตอนเชาเปนประจําทุกวัน 
  

 ชุมชนปฐมอโศกเปนชุมชนหนึ่งในเครือขายของสันติอโศก (ปฐมอโศก, 2544 : 7-58) 
กอตั้งโดยการนําของสมณโพธิรักษ หรือเดิมช่ือวา รัก รักพงศ โดยการรวมกลุมผูศรัทธาใหดําเนิน
ตามหลักคําสอนของพระบรมศาสดาในสมัยพุทธกาลท่ีละท้ิงทรัพยสินบานเรือน เพ่ือออกบวชขัด
เกลากิเลส ซ่ึงการดําเนินงานนั้นไมเกี่ยวของกับการปกครองของมหาเถรสมาคม จนมีประชาชนท่ี
เล่ือมใสศรัทธาจึงพากันติดตามสนับสนุนท้ังในฐานะฆราวาสและนักบวช ซ่ึงกลุมบุคคลเหลานี้ได
รวมตัวกันและเรียกวาชุมชนชาวอโศก หรือเรียกวาชุมชนบุญนิยม 
 
 ชุมชนชาวอโศกหรือชุมชนบุญนิยมประกอบดวยนักบวช อุบาสก อุบาสิกา ท่ีมีความ
ตั้งใจจริงในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมอยางเครงครัดท้ังการถือศีลหา ละอบายมุข รับประทาน
อาหารมังสวิรัติ และรวมกันทํางานเพ่ือรับใชประชาชน ตามแนวคําสอนของสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจา โดยมีสมณโพธิรักษ เปนผูอบรมส่ังสอน ขัดเกลากิเลส ชาวชุมชนจะมีความเปนอยูอยาง
เรียบงาย พ่ึงตนเองได ซ่ึงมีศูนยเครือขายในการทํางานท้ังหมด 9 แหง 

 
 สําหรับชุมชนปฐมอโศกซ่ึงเปนชุมชนหนึ่งในเครือขายนั้นไดเริ่มจัดตั้งในป พ.ศ. 2519 

โดยประชาชนท่ีศรัทธาในหลักธรรม ไดรวมกันบริจาคสถานท่ีเปนท่ีดินอยูดานหลังวัดพระงาน-        
วัดเสนหา มีเนื้อท่ีประมาณ 3 ไรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตอมามีประชาชนเขามาปฏิบัติ
ธรรมเปนจํานวนมากจึงทําใหพ้ืนท่ีไมเพียงพอแกการรองรับ จึงไดยายสถานท่ีตั้งไปท่ีหมู 5 ตําบล
พระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีเนื้อท่ีประมาณ 6 ไร อันเปนสถานท่ีตั้งในปจจุบัน 
 

DPU



 15 

 ชุมชนปฐมอโศกไดวางพ้ืนฐานกําหนดกฏเกณฑการปกครองและการดําเนินชีวิตใน
การอยูรวมกัน เพ่ือใหเปนชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเองได จึงไดมีการจัดตั้งระบบสหกรณบุญนิยม
ปฐมอโศกขึ้น เพ่ือกําหนดบทบาทและแบงแยกหนาท่ีในการทํางาน ประกอบดวยหนวยงาน 7 
หนวยงาน ไดแก 

 
 1.)  กสิกรรมไรสารพิษ/ยั่งยืน รับผิดชอบดานการเกษตรกรรมเพ่ือนํามาบริโภคใน

ชุมชน 
 2.)  การศึกษาบุญนิยม รับผิดชอบในการใหความรูแกเยาวชนในชุมชน โดยจัดตั้ง

โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก สอนระดับมัธยมศึกษาท้ังสายสามัญและอาชีวะ และจัดตั้งสัมมา
สิกขาลัย   วังชีวิตอันเปนหลักสูตรระดับปริญญาตร ี 

 3.)  อุตสาหกรรมชุมชนเกื้อกูล รับผิดชอบหนาท่ีเกี่ยวกับการประกอบ ผลิตภัณฑตาง ๆ   
ท้ังท่ีใชเพ่ือบริโภคในชุมชนและสงจําหนายแกบุคคลภายนอก 

 4.)  ส่ือสาระโลกุตรธรรม รับผิดชอบหนาท่ีในการผลิตส่ือเพ่ือเผยแผธรรมะ โดยมี
วัตถุประสงคใหสามารถนําหลักธรรมไปปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันได  

 5.)  พาณิชยกรรมบุญนิยม ทําหนาท่ีในการจัดจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน โดยยึด
หลักการคาระบบบุญนิยมดวยการถือศีล ปฏิบัติธรรม แรงงานฟรี ไมไดรับคาตอบแทน  

 6.)  สาธารณสุขเนนการพ่ึงตนเอง ทําหนาท่ีในการจัดการ ดูแลรักษาดานสุขภาพ 
อนามัย เพ่ือเปนสวัสดิการแกชาวชุมชนและบุคคลท่ัวไป 

 7.)  การบริการเพ่ือมวลชน ทําหนาท่ีในการจัดกิจกรรมของชุมชนตอสมาชิกในชุมชน 
บุคคลภายนอก และองคการภายนอก โดยการจัดอบรมใหความรูในดานตาง ๆ รวมไปถึงบริการ
อาหาร บริการตัดผม ตัดเย็บเส้ือผา การบันทึกเสียง บริการยานพาหนะ เปนตน 

 
 จากมิติทางศาสนา ชีวิต ทําใหเกิดมุมมองใหมในการดําเนินธุรกรรมตาง ๆ ขององคกร   

บุญนิยม ท่ีอยูกันคนละขั้วกับความคิด และวิถีของระบบทุนนิยม ในท่ีนี้มิใชวาระบบบุญนิยมจะเปน
ตัวขัดแยง หรือตั้งตนเปนศัตรูกับระบบทุนนิยมก็หาไม แตกลับเปนระบบท่ีชวยแกไขรากเหงาของ
ปญหาตาง ๆ ท่ีทุนนิยมสรางไวใหแกมนุษย นั่นคือ ธุรกิจและการตลาดตามหลักเศรษฐศาสตรทุน
นิยม มุงหมายสรางผลผลิตและกําไร ในเชิงวัตถุนิยม สงเสริมใหเกิดการบริโภค คิดถึงเรื่องเงินเปน
ปจจัยสําคัญ ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดปญหาตาง ๆ ในสังคมมากมาย แตระบบบุญนิยม กลับคิดและกระทํา
ในทางตรงกันขาม กลาวคือ หลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ ใหความสําคัญกับการพ่ึงพาตนเอง มากกวา
พ่ึงพาตลาด รูจักใชทรัพยากรอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย ทําธุรกิจขนาดเล็ก ครอบครัว มากกวาจะทํา
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ธุรกิจ หรือโครงการขนาดใหญ เงิน คือเครื่องมือชนิดหนึ่ง ไมสําคัญเทาจิตใจ ดังนั้นมนุษยจึง
จําเปนตองพัฒนาจิตใจเปนหลักนํา สวนวัตถุและเทคโนโลยี เปนเพียงเครื่องอํานวยความสะดวกใน
การสรางสรรคเทานั้น 

 
 แมนโดยภาพรวม ชุมชนอโศกจะตอตานสังคมสมัยใหมท่ีฟุงเฟอ และหลงใหลใน
ระบบบริโภคนิยม แตในขณะเดียวกัน ชาวอโศกก็คัดสรรส่ิงท่ีดีจากสังคมสมัยใหม คือ การยอมรับ
เทคโนโลยี เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอสังคมในสองดาน ดานท่ีหนึ่งคือ การใชเทคโนโลยีผลิตส่ือ
เพ่ือเผยแผธรรมและปรัชญาบุญนิยม ไดแก การผลิตหนังสือ วารสารหลายประเภท แผนพับ  
ขาวสารชุมชน ซีดี วิดีโอ เทป เว็บไซต วิทยุชุมชน การสัมภาษณทางทีวี และบทความ ดานท่ีสองคือ 
การใชเทคโนโลยีท่ีจําเปนเพ่ือการผลิตผลิตภัณฑ อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีสมัยใหมถูกจํากัดเพียง
เพ่ือประโยชนสาธารณะ มิใชความสะดวกสบายสวนตน 

 
 การดําเนินรายการวิทยุชุมชนปฐมอโศก เปนรูปแบบส่ืออยางหนึ่งท่ีใชหลักการให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน อันประกอบดวยประชาชนหลากหลายกลุมท่ีมี
ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาถึงการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
วิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะสามารถ
นําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนและพัฒนารูปแบบใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา เพราะ
นั่นเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดรูปแบบและพัฒนาคุณภาพของการดําเนินงานใหสามารถท่ีจะ
จัดทําส่ือ การใหขอมูลขาวสารไดตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายรวมถึงการเตรียมความ
พรอมในทุกดานเพ่ือรองรับแนวคิดหรือแผนงานอันนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาได 

 
 ในท่ีนี้เราจะใหความสนใจในกระบวนการสรางและพัฒนาชุมชน ท้ังมิติดานใน        
ภูมิธรรมและมิติดานนอกคือสังคมศานติสุข ท่ีมีเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงพาตนเองไดของชุมชน
ชาวอโศก โดยทําการวิเคราะหรากฐานทางพุทธปรัชญาท่ีมีการตีความใหมโดยเฉพาะพระโพธิรักษ 
ตลอดจนการนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาสังคมท่ีแตกตางไปจากลัทธิการพัฒนากระแสหลัก 
และกลายเปนโลกทัศน และวิถีชีวิตของชาวอโศก หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางชุมชนอโศกและสังคมภายนอกชุมชน ท้ังในชวงเวลาปจจุบันแนวโนมตอไปในอนาคต 
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1.2 ปญหานําการวิจัย 
 
 1. รูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม เปนอยางไร 

 2. ประชาชนเขามามีบทบาทการมีสวนรวมในวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประ
โทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อยางไร 
 3. นักบวชในปฐมอโศกมีแนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุ
ชุมชนอยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคการศึกษา 
 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประ
โทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชนของ
นักบวชในปฐมอโศก 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย  
 
 การวิจัยนี้ เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซ่ึง
ออกอากาศคล่ืนความถ่ี F.M. 107.9 Mhz ระยะเวลาการศึกษาตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
 
1.5 นิยามศัพทที่เกี่ยวของ 
 
 วิทยุชุมชนปฐมอโศก หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงทองถ่ิน ซ่ึงเปดโอกาสให
ประชาชนเขามารวมดําเนินการ ตั้งอยูท่ีชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ออกอากาศคล่ืนความถ่ี F.M. 107.9 Mhz 
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 ผังรายการ หมายถึง ช่ือรายการวิทยุชุมชน วัน เวลาในการออกอากาศ ผูจัดรายการ         
ของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 
 การดําเนินงานในวิทยุชุมชนปฐมอโศก หมายถึง การบริหารจัดการและการผลิต
รายการของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 
 ชุมชน หมายถึง การรวมกลุมกันของประชาชนท่ีมีความแตกตางกันทางดานเพศ อายุ 

อาชีพ และฐานะความเปนอยู ในตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 

 ประชาชน หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูในเขตตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ในงานวิจัยนี้ประกอบไปดวย 

 1.) คณะกรรมการฝายบริหารการจัดรายการวิทยุชุมชน มีความรู ความสามารถ และมี
บทบาททางสังคม ปฏิบัติงานภายใตกรอบนโยบายหลักของทางปฐมอโศก 

 2.) อาสาสมัครจัดรายการวิทยุชุมชน ซ่ึงมีหนาท่ีในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหา         
การดําเนินรายการของวิทยุชุมชนปฐมอโศก 

 3.) ชาวบานซ่ึงเปนผูรับฟงรายการวิทยุชุมชน อาศัยอยูในชุมชนและรับฟงรายการของ
ทางสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศกอยูเปนประจํา 

 
 รูปแบบและเนื้อหารายการ หมายถึง ลักษณะการนําเสนอของรายการท่ีออกอากาศทาง
วิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซ่ึงแบงออกเปน 

  1.) รูปแบบ มีดวยกันท้ังส้ิน 10 ประเภทรายการ ไดแก  
 1.1) ประเภทรายการธรรมะ  
 1.2) ประเภทรายการสําหรับเด็กและเยาวชน  
 1.3) ประเภทรายการกฎหมาย  
 1.4) ประเภทรายการการเมือง  

  1.5) ประเภทรายการขาวสารทองถ่ิน  
  1.6) ประเภทรายการเพลงลูกทุง  
  1.7) ประเภทรายการบันเทิงวัยรุน  
  1.8) ประเภทรายการเพ่ือสุขภาพ  
  1.9) ประเภทรายการความรูท่ัวไป  
  1.10) ประเภทรายการเบ็ดเตล็ด  
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  2.) เนื้อหา มีดวยกันท้ังส้ิน 3 ประเภทรายการ ไดแก  
  2.1) สงเสริมใหเกิดความรูขาวสาร  
  2.2) สงเสริมใหเกิดจิตสํานึกและทัศนคติดานคุณธรรมและจริยธรรม  
  2.3) สงเสริมใหเกิดความบันเทิง  
 

 บทบาทการมีสวนรวม หมายถึง การแสดงออกของประชาชนในตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซ่ึงแบงออกเปน 3 บทบาทดังตอไปนี ้คือ 
 1.) บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร (Audience) หมายถึง เปนผูรับฟงรายการ
เพียงอยางเดียว และบอกเลาขอมูลขาวสารของตนเองตอสาธารณะชนดวยการโทรศัพทเขามารวม
แสดงความคิดเห็นในรายการ 
 2.) บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร (Sender/Producer) หมายถึง บุคคลท่ีมีความ
สนใจ หรือถูกชักชวนใหเขามารวมสนทนาในรายการ เปนวิทยากรรับเชิญ เปนผูนําเสนอประเด็น 
เลือกประเด็น เขียนบท 
 3.) บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy Planner) 
หมายถึง บุคคลท่ีไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดแผนและนโยบายในการดําเนินงาน  
 
 นักบวช หมายถึง สมณะผูปฏิบัติธรรมในเขตพุทธสถานปฐมอโศก ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภายใตบริบทขององคกรบุญนิยม คือ การสรางเสริมสัจธรรมชีวิต
ใหกับประชาชน 
 
 แนวทางการเผยแผพุทธศาสนา หมายถึง วิธีการส่ือสารดานศาสนาโดยผานชองทาง
วิทยุชุมชนของนักบวชชาวปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง ตามแนวคิดระบบบุญนิยม       
ซ่ึงหมายถึงแบบแผนหรือวิถีชีวิตของบุคคล ชุมชน และสังคม รวมไปถึงหลักปฏิบัติและรูปแบบ 
ท้ังในดานศาสนา การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 

 1. เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตส่ือแบบมีสวนรวม อันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนตอไป 
 2. เพ่ือใหทราบถึงการส่ือสารเพ่ือสรางการมีสวนรวมในวิทยุชุมชน จาการเรียนรู

รวมกันภายในชุมชน โดยอาศัยวิทยุชุมชนเปนเครื่องมือในการส่ือสาร 
 3. ผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการพัฒนาวิทยุชุมชน ท่ีสามารถทําใหเปนส่ือกลาง

ท่ีเกิดการมีสวนรวมระหวางผูรับสาร ผูสงสาร และผูวางแผนและกําหนดนโยบาย 
 4. เพ่ือใหทราบถึงแนวทางในการเผยแผพุทธศาสนาของนักบวช โดยการใชวิทยุชุมชน

เปนส่ือกลางในการส่ือสาร 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 ในการวิจัยเรื่องกระบวนการส่ือสารเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุ
ชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของมาอธิบายตามลําดับดังตอไปนี ้คือ 

 2.1 แนวคิดเรื่องชุมชน  
 2.2 แนวคิดเรื่องการส่ือสารชุมชน  
 2.3 แนวคิดเรื่องการส่ือสารแบบมีสวนรวมของประชาชน 
 2.4 แนวคิดเรื่องวิทยุชุมชน  
 2.5 แนวคิดเรื่องรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชน 
 2.6 แนวคิดเรื่องบทบาทของพระสงฆในสังคมไทย 
 2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดเร่ืองชุมชน 
 
 ชุมชน มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2540 หมายถึง     

หมูชน หรือกลุมคนท่ีอยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน
รวมกัน 

 
 ชุมชน  ในความหมายภาษาอังกฤษ  คือ  Community ซ่ึงมีรากฐานศัพท มาจาก 
Commune ตามพจนานุกรมออกฟอรดแอดวานซเลอรนเนอร (Oxford Advance Learner’s 
Dictionary, 1994 : 232-233) หมายถึง กลุมคนท่ีมาอยูรวมกัน ในพ้ืนท่ีเดียวกัน และมีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีรวมกัน 
  
 ความเปนชุมชน หมายถึง การท่ีคนจํานวนหนึ่งเทาใดก็ได มีวัตถุประสงครวมกัน มีการ
ติดตอส่ือสารหรือรวมกลุมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา มีการ
จัดการ เพ่ือใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงครวมกัน (ประเวศ วะสี, 2540,33) 
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 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543 : 73-89) กลาวถึงมิติในการศึกษาชุมชนหรือสังคม 
จําเปนตองวิเคราะห ในองคประกอบหลัก 3 สวน ดังนี ้
 1.) โครงสรางสังคม (Social Structure) หรือสวนประกอบตาง ๆ และความสัมพันธ
ระหวางสวนประกอบนั้น ๆ อาจจะเปนระบบเครือญาติ หรือโครงสรางสังคมรูปแบบอ่ืน ๆ  
 2.) ทรัพยากรจากระบบนิเวศเพ่ือยังชีพ 

 3.) กลไกหรือวฒันธรรม (Culture) ซ่ึงทําใหมนุษยในสังคมนั้นสามารถอยูดวยกันได 
 
 การศึกษาชุมชนเปนการศึกษาท้ังในดานความสัมพันธและความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นใน

ชุมชน เพ่ือใหเขาใจสภาพการณตาง ๆ ไดดีขึ้น ท้ังนี้การสรางแบบจําลอง (Model) เพ่ือเปนเครื่องมือ
นําทางในการศึกษาและอธิบาย เชน พอตเตอร (Potter อางถึงใน อคิน รพีพัฒน, 2536 : 58) จะทําให
การศึกษาสังคมไทยท่ีมีความสลับซับซอน เชน ลักษณะครอบครัวขยายท่ีอาศัยอยูรวมกันในบริเวณ
บานเดียวกัน ระบบเครือญาติท่ีนับญาติท้ังสองฝาย การใหความสําคัญตอกลุมบานท่ีเปนเพ่ือนบาน   
ความสัมพันธระหวางผูใหญกับผูนอย  การจัดแบงชนช้ันและสถานภาพผูนําและบริวาร              
กลุมการเมือง หมูบานในฐานะเปนองคกรบริหารและการปกครอง มีแนวทางในการศึกษาท่ีงายขึ้น 

 
 จิตติ มงคลชัยอรัญญา (จิตติ มงคลชัยอรัญญา, 2540 : 10) ไดกลาวถึง ขอปฏิบัติใน

การศึกษาชุมชนวา การศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนา นักพัฒนาตองศึกษาเรียนรูชุมชนดวยตนเอง 
เพราะหากใชผลการศึกษาของผูอ่ืน อาจไมเขาใจเรื่องชุมชนอยางแทจริงและอาจไมสามารถริเริ่ม
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายอยางแทจริง และนอกจากนี้ในการเรียนรูชุมชนยังเปนการ
สรางความสัมพันธใกลชิดระหวางนักพัฒนากับคนในชุมชน ไมวาจะใชเทคนิคใดในการศึกษา
ชุมชนผูศึกษาชุมชนพึงตระหนักหลักปฏิบัติท่ีสําคัญ คือ การกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษา
ชุมชนใหชัดเจนวาตองการรูอะไร เพ่ืออะไร การใชประโยชนจากขอมูลทุติยภูมิ เพ่ือการเขาใจ
ชุมชนในเบ้ืองตน การกําหนดประเด็นคําถามท่ีจะนํามาซ่ึงคําตอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค   
การเก็บขอมูลท่ีหลากหลายในชุมชนโดยการสัมภาษณ ท้ังจากผูนําชุมชน ผูท่ีเกี่ยวของในชุมชน 
และจากผูคนในชุมชนท่ีมีคุณสมบัติแตกตางกัน การเก็บขอมูลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน        
การสนทนากลุมการประชุม เปนตน 
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2.2 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารชุมชน 
 
 การส่ือสารชุมชน (Community Communication) เปนสวนหนึ่งของการนํามาศึกษา 
เพ่ือใหทราบถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของส่ือ เพ่ือการส่ือสารในระดับชุมชน ซ่ึงกาญจนา แกวเทพ
และคณะ (กาญจนา แกวเทพและคณะ, 2543 : 48-58) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของการส่ือสารชุมชน
วามีดังตอไปนี ้
 1.) เปนการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way communication) ผูสงสาร (Sender) และ
ผูรับสาร (Receiver) มีปฏิกิริยาโตตอบกัน (Interactivity) อยูตลอดเวลา ท้ังเปนทางการ และไมเปน
ทางการ ทําใหผูสงและผูรับมีสถานะไมตายตัว แตจะผลัดเปล่ียนบทบาทกันตลอดเวลา 
 2.) ทิศทางการไหลของขาวสาร (Information Flow) มาจากทุกทิศทาง ท้ังจากบนลงลาง 
(Top-Down approach) จากลางขึ้นบน (Buttom-Up approach) และแบบแนวนอน (Horizonal line) 
หรืออาจจะมองนอกเหนือจากมิติเรื่องทิศทาง มามองเกณฑเรื่องขอบเขตภายในชุมชน คือ การไหล
ของขาวสารจากส่ือภายนอกเขาสู ชุมชน การใชส่ือเพ่ือสงสารเรื่องราวของชุมชนออกไปยัง
บุคคลภายนอก และการใชการส่ือสารเพ่ือกระตุนใหเกิดการส่ือสารภายในชุมชน เพ่ือชวยยกระดับ
ความตระหนักเกี่ยวกับความตองการ และการแสดงออกซ่ึงความเปนตัวของตัวเองของชุมชน 
 3.) เปาหมายของการส่ือสารชุมชน เปนเปาหมายท่ีสอดรับกับทิศทางการไหลของ
ขาวสาร เพ่ือเปนชองทางในการแสดงออกซ่ึงตัวตนของชุมชน (Communication Self-Expression) 
ซ่ึงรวมตั้งแตการแสดงออกซ่ึงสิทธิ ศักดิ์ศรี ภูมิปญญาของชุมชน นอกจากนี้ยังเปนเวทีในการพัฒนา
ศักยภาพในทางความคิดสรางสรรคของบุคคลในชุมชนอยางเต็มท่ี 
 4.) เปนการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน (Need-oriented)       
เปนหลัก 
 5.) หนาท่ีของการส่ือสารเพ่ือชุมชน ประกอบดวย 
  5.1) หนาท่ีในการแสดงออก (Expressive Function) คือ ท้ังบุคคลและกลุมสามารถ
แสดงออกได เพ่ือใหเกิดเอกลักษณเฉพาะชุมชน 
  5.2) หนาท่ีทางสังคม (Social Function) คือ การเขาไปมีสวนรวมในการส่ือสาร     
เพ่ือสรางความรูสึกเปนชุมชนเดียวกัน 
  5.3) หนาท่ีในการใหขอมูลขาวสาร (Information Function) อันเปนหนาท่ีพ้ืนฐาน
ของการส่ือสาร 
  5.4) หนาท่ีในการควบคุมการปฎิบัติการ (Control Activation Function)             
เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง หรือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
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 จากแนวคิดเรื่องการส่ือสารชุมชนผูวิจัยจะยึดเปนกรอบในการอธิบายถึงคุณลักษณะ
ของวิทยุชุมชน ในเรื่องของการเปนส่ือชุมชน ท่ีมีการสรางทิศทางการส่ือสารอยางไร มีเปาหมายใน
การส่ือสารอยางไร และทําหนาท่ีสําคัญของวิทยุชุมชนในฐานะท่ีเปนส่ือชุมชน รวมท้ังวิทยุชุมชนท่ี
ทําการศึกษาไดมีคุณลักษณะเฉพาะของการส่ือสารชุมชนอยางไร 
 
2.3 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารแบบมีสวนรวมของประชาชน 
 
 การมีสวนรวม (Participatory Approach) ตามนิยามศัพทขององคการอนามัยโลก 
(World Health Organization) และองคการยูนิเซฟ (UNICEF) หมายถึง การท่ีประชาชนสามารถ
แสดงออกถึงความตองการของตน การจัดอันดับความสําคัญ การเขารวมในการพัฒนา และไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนานั้น โดยเนนการใหอํานาจตัดสินใจแกประชาชน 
 
 จากผลการประชุมขององคการยูเนสโก  (UNESCO) ณ กรุงเบลเกรด ประเทศ
ยูโกสลาเวีย ป ค.ศ. 1977 ไดกําหนดสาระสําคัญของแนวคิดเรื่อง การส่ือสารแบบมีสวนรวมของ
ประชาชน (Participatory Communication) ไว 3 ประการ คือ (Jan Servaes and et., 1996 : 18) 
 1.) การเขาถึงส่ือ (Access) หมายถึง การเขาถึงส่ือท่ีใหบริการแกชุมชนรวมท้ัง
ประชาชนยอมไดรับโอกาสในการเลือกรับรายการ หรือมีสวนรวมในการเขาไปจัดทําในส่ิงท่ีเปน
ประโยชนแกตน อีกท้ังยังตองมีชองทางใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความตองการ
ส่ือผานไปสูผูผลิตรายการ หรือองคกรของผูผลิตส่ือ 
 2.) การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การเขาไปมีสวนรวมในระบบการส่ือสารใน 
ทุกระดับ นั่นคือประชาชนสามารถมีสวนรวมในทุก ๆ ขั้นตอน ท้ังในกระบวนการผลิตรายการ  
การบริหารจัดการ และการวางแผนระบบการส่ือสารตาง ๆ ในชุมชน 
 3.) การจัดการดวยตัวเอง (Self-Management) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของ
ประชาชนในทุกชุมชน ท่ีมีอํานาจและสิทธิในการตัดสินใจ ตั้งแตเริ่มคิด กําหนดนโยบาย           
การวางแผน การลงทุน การกําหนดและการจัดสรรงบประมาณ เปนตน ซ่ึงนับเปนขั้นตอนการมี
สวนรวมท่ีมีความสําคัญท่ีสุด 
 
 หัวใจสําคัญของกระบวนการส่ือสารแบบมีสวนรวม (Participatory Communication 
Process) คือ กระบวนการรวมกันคิด รวมรับฟง และเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน ตระหนักใน
สิทธิและหนาท่ีของสมาชิกในชุมชน รวมวิเคราะหประเด็นปญหาสังคม แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร
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ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนกระบวนการรวมกันคนหาแนวทาง และตัดสินใจรวมกันโดยอาศัยพ้ืนฐาน
ของขอมูลท่ีสมบูรณ การส่ือสารแบบมีสวนรวมของสมาชิกในสังคมจะนําไปสูการเกิดสํานึกเชิง
สาธารณะรวมกัน (Public Conscientization) และกระบวนการเรียนรูรวมกัน (Learning Process) 
ระหวางสมาชิกในสังคม เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเหมาะสม และเปนท่ีเห็น
พองตองกันของสมาชิกในสังคม (Shirley A. White, et al, 1994 : 15-31) 
 
 เง่ือนไขสําคัญท่ีจะทําใหกระบวนการส่ือสารแบบมีสวนรวมเปนแนวทางการส่ือสารท่ี
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสังคมนั้น ไดแก ปรัชญา และแนวคิดดานประชาธิปไตยในการส่ือสาร 
(Democratic Communication) กลาวคือ กระบวนการสนทนาโตตอบระหวางสมาชิกในสังคมท่ีมี
การคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของบุคคล สิทธิ และเสียงของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น 
(Right to communicate) โอกาสในการรับรู และการเขาถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของ (Accessibility to 
Information) การมีจิตสํานึกในเชิงประโยชนของสาธารณะเหนือประโยชนสวนตน การตระหนักใน
บทบาทหนาท่ีของตน การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และการปฏิบัติตามแนวทางท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสมาชิกสวนใหญ โดยเช่ือกันวา ปรัชญาการส่ือสารเชิงประชาธิปไตยดังกลาวจะ
นําไปสูการเพ่ิมพลัง (Empowerment) ใหกับสมาชิกในสังคม โดยการกระตุนใหประชาชนรูสึกเปน
เจาของกิจกรรม หรือโครงการตาง ๆ ท่ีไดรวมกันกําหนด ตลอดจนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการ เอาใจใสดูแล และตรวจสอบโครงการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ (ปาริชาต สถาปตานนท, 2542 : 23)  
 
 สําหรับเรื่องบทบาทการมีสวนรวมในการส่ือสารก็อาจมีปญหาเชนเดียวกัน กลาวคือ มี
ระดับตาง ๆ ท่ีแตกตางกันออกไปของการเขามามีสวนรวมของการส่ือสาร ปจจัยท่ีจะเขามามีสวน
รวมกําหนดระดับความมากนอยของการมีสวนรวมนั้น จะเกี่ยวของกับองคประกอบการส่ือสาร 
ตามท่ีกาญจนา แกวเทพ (2543 : 55-57) ไดกลาวไว ดังนี ้
 
การมีสวนรวมในองคประกอบการส่ือสาร 
 
 1.) เปาหมายของการส่ือสาร ไดกําหนดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับใด เชน           
ในระดับเขามารวมแสดง ระดับเปนผูรับสารท่ีคอยปอนปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback) ระดับวาง
นโยบาย ฯลฯ 
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 2.) ลักษณะสองทางและ Interactivity ของการส่ือสาร ยิ่งกวาการส่ือสารท่ีเอ้ืออํานวยให
มีลักษณะตอบโตกันอยูตลอดเวลามากขึ้นเทาใด โอกาสท่ีชุมชนเขามามีสวนรวมก็ยิ่งจะมีมากขึ้น
เทานั้น 
 3.) ใครคือผูสงสาร ในชุมชนเองโอกาสท่ีคนสวนใหญจะไดเขามาเปนผูสงสารมีมาก
นอยและท่ัวถึงหรือไม หรือเม่ือเปรียบเทียบระหวางนักส่ือสารมวลชนอาชีพ เจาหนาท่ีรัฐ และ
ชาวบาน สัดสวนท่ีจะไดเปนผูสงสารเปนอยางไรบาง 
 4.) ประเภทของเนื้อหาสาร เปนเนื้อหาท่ีเกี่ยวพันกับสภาพความเปนจริงของชุมชนหรือ
เปลา หากมีลักษณะของการสนทนาแลกเปล่ียนทัศนะซ่ึงกันและกัน (Dialogue) แสวงหาความ
รวมมือจากหลายฝาย (Collaboration) และกอใหเกิดการตัดสินใจกลุม (Group Decision Making)   
ก็ยิ่งจะทําใหการมีสวนรวมมีโอกาสมากขึ้น 
 5.) ประเภทชองทาง/ส่ือ โดยหลักการท่ัวไปแลว ส่ือขนาดเล็ก เชน ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือท่ี
ชาวบานคุนเคย ส่ือประเพณี จะเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมไดมากกวาส่ือมวลชน แตการท่ีจะ
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการส่ือมวลชนนั้น ก็ตองพิจารณาถึงความยากงายในการเขาถึงส่ือ
ของประชาชนในแตละประเภทตาง ๆ เชน การคนคิดสรางสรรคกิจกรรมและชองทางแบบใหมท่ี
จะอํานวยความสะดวกในการเขามามีสวนรวมของประชาชน 
 6.) ผูรับสารและการมีปฏิกิริยาปอนกลับ (Feedback) การส่ือสารแบบมีสวนรวมนั้นเช่ือ
วา ผูรับสารนั้นมิใชผูท่ีวางเปลาและไมรูอะไรเลย เกี่ยวกับเนื้อสารท่ีจะส่ือไป หากแตความรูท่ีผูรับ
สารมีนั้น อาจจะเปนความรูคนละชุดท่ีแตกตางจากท่ีผูสงคาดคิดเอาไว และวิธีการรับสารของ
ประชาชนก็มิไดเปนอยาง Passive หากทวาเปนอยาง Active และประชาชนผูรับสารมักจะมี
ปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback) ท้ังแบบท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการ ประจักษพยานท่ีเห็นได
อยางชัดเจนในกรณีท่ีเนื้อหาส่ือนั้นมีความผูกพันใกลชิดกับประชาชน เชน การพูดคุยหลังจากดู
ละครโทรทัศน ดังนั้น ไมวาชุมชนจะเขามามีสวนรวมกับการส่ือสารในระดับใดก็ตาม การจัด
ชองทางสําหรับปฏิกิริยายอนกลับก็เปนปจจัยท่ีจําเปนอยางขาดไมไดของการส่ือสารแบบมีสวนรวม 
 
ระดับการมีสวนรวม 
 
 เนื่องจากระดับการมีสวนรวมในการส่ือสารของชุมชนนั้นกระทําไดหลายระดับ 
(สมฤดี นิโครวัฒนายิ่งยง อางถึงใน อุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย, 2538 : 32) และไดมีนักวิชาการหลาย
ทานจัดแบงระดับการมีสวนรวมเอาไวหลาย ๆ แบบ โดยมีระดับตาง ๆ กันดังนี้ 
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 1. การโนมนาวจิตใจ เพ่ือการเปล่ียนแปลงทัศนคติของประชาชน แตไมไดให
ประชาชน เขารวมในการวางแผนหรือในกระบวนการตัดสินใจ 
 2. การใหการศึกษา การใหขอมูลขาวสาร เพ่ือสรางความเขาใจในโครงการ 
 3. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ดวยการท่ีเจาหนาท่ีแจงจุดยืนของตนใน
โครงการนั้น ๆ ใหประชาชนทราบ และขอใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอประเด็นนั้น 
 4. การปรึกษาหารือ ท้ังฝายเจาหนาท่ี และประชาชนหันมาปรึกษาหารือกัน 
 5. การรวมมือกัน ประชาชนมีตัวแทนอยูคณะกรรมการ และมีสิทธิออกเสียงขั้นการ
ตัดสินใจ ประเด็นจะตองเขาใจไดโดยตัวแทนประชาชนจากพ้ืนท่ีนั้น ๆ  
 6. การมอบหมายอํานาจหนาท่ี การสงมอบความรับผิดชอบใหกับสาธารณชนหรือ
รัฐบาลทองถ่ินท่ีมีความชํานาญเฉพาะเรื่องนั้น ๆ  
 
 กาญจนา แกวเทพ (2543 : 57-61) ไดกลาวถึงระดับการมีสวนรวมของชุมชนไว 3 ระดับ    
โดยเรียงลําดับจากระดับนอยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด ดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร/ผูใชสาร (Audience) เปนขั้นตอนของการมีสวนรวม
ในระดับลางสุด กลาวคือ ในกระบวนการส่ือสารตั้งแตตนยังอยูในการกําหนดของผูสงสารไมวาจะ
เปนการเลือกประเด็นเนื้อหา การเลือกวิธีการนําเสนอ ไปจนกระท่ังการเลือกชองทางส่ือท่ีจะใช
เผยแพร และผูรับสารก็ยังคงมีฐานะเปนเพียงผูรับสารแตเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีอาจจะ
เปล่ียนแปลงไปสําหรับฐานะของผูรับสารในการส่ือสารชุมชนแบบมีสวนรวมคือ 
 1.1 ตองมีการขยายแนวคิดของผูรับสาร ใหตระหนักถึงสิทธิท่ีจะรูตน (Right to know) 
และนอกจากนั้น สิทธิยังขยายไปถึงสิทธิท่ีจะบอกเลาขอมูลขาวสารของตนตอสาธารณะดวย (Right 
to be inform) 
 1.2 จะตองสรางหลักประกันในการมีสวนรวมของผูรับสาร ท้ังในชวงขาเขา (Input) และ
ชวงขาออก (Output) เชน ในชวงนําเขาขอมูล จะตองมีการสํารวจวามีชองทางขาวสารอะไรบาง
สําหรับชุมชน โอกาสในการเขาถึงเปนอยางไร เนื้อหาของขาวสารนั้นเกี่ยวของกับชุมชนหรือเปลา 
และมีรูปแบบการนําเสนอในลักษณะอยางไร ตามเกณฑของการส่ือสารชุมชนท่ีไดกลาวขางตน 
ในชวงของการสงขอมูลออกจากชุมชนก็เชนกัน 
 1.3 ปจจัยสําคัญของการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร คือ ชองทางขาวสาร (Channel) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางชวงเวลาท่ีเปนชวงระยะเวลาสําคัญของชุมชน ตัวอยางเชน เม่ือมีกรณี
รัฐมนตรีสัญจรหรือการทําประชาพิจารณในตางจังหวัด และมีการถายทอดรายการดังกลาวผาน
ส่ือมวลชน จะตองมีการสํารวจวา มีชองทางอะไรบางท่ีประชาชนในบริเวณดังกลาวจะไดรับสง
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ขาวสารอยางท่ัวถึง ในกรณีเชนนี้ มาตรการเพ่ิมชองทางการส่ือสาร (Addition of Channel) เปนส่ิงท่ี
จําเปน 
 2. การมีสวนรวมในฐานะผูสง/ผูผลิต/ผูรวมผลิต/ผูรวมแสดง (Sender/Producer)               
เปนขั้นตอนของการมีสวนรวมในระดับท่ีสูงขึ้นมาและจําเปนตองสรางเง่ือนไขใหม ๆ เพ่ิมเติมหรือ
ตองมีการปฏิรูปเปล่ียนแปลงโครงสรางเกา ๆ ท่ีมีอยู การเขามามีสวนรวมในฐานะผูผลิตหรือผูรวม
ผลิตนั้น ยังแบงออกไดเปนหลายขั้นตอนตามหลักแนวคิดของการผลิตส่ือ คือ 
 2.1 ขั้นกอนการผลิต (Pre-Production Stage) อันไดแก ขั้นตอนการเตรียมการกอนการ
ผลิตส่ือ กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะประกอบดวยการเลือกประเด็นหัวขอ การเลือกแงมุมท่ีจะนําเสนอ
การรวบรวมขอเท็จจริงท่ีจะนํามาใชเปนวัตถุดิบ การเขียนบทแบบตาง ๆ การคัดเลือกฉากและตัวแสดง 
ฯลฯ 
 2.2 ขั้นการผลิต (Production Stage) ไดแก ขั้นตอนของการลงมือผลิต เชน การเขาหอง      
จัดรายการในกรณีของวิทยุ การลงมือถายทําในกรณีของวิดีโอ โทรทัศน ภาพยนตร ฯลฯ 
 2.3 ขั้นหลังการผลิต (Post-Production Stage) ไดแก ขั้นตอนหลังการถายทําเสร็จแลว ก็
ตองมีการตัดตอ การอัดเสียงประกอบ การเพ่ิมเติมทางดานเทคนิคตาง ๆ ฯลฯ 
 
 ชุมชนอาจเขามามีสวนรวมในการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ซ่ึงในแตละขั้นตอน
อาจจะตองมีการสรางเง่ือนไขใหม ๆ เชน หากตองการใหชาวบานเขามามีสวนรวมในขั้นตอนการ
ผลิตก็จําเปนตองมีการอบรมใหชาวบานเรียนรูการใชอุปกรณเสียกอน อยางไรก็ตาม จะเปนการดี
อยางยิ่งท่ีจะเปดโอกาสใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมมากท่ีสุดในลักษณะการรวมคิด รวมวางแผน   
รวมดําเนินการระหวางนักส่ือมวลชนกับชุมชน แมวาชาวบานอาจจะไมมีเวลาท่ีจะมาเรียนรูการใช
อุปกรณเครื่องมือไดอยางชํานาญจนถึงขั้นตอนการลงมือการผลิตไดดวยตัวเองก็ตาม อันท่ีจริงการ
ใชเครื่องมือนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นของการมีสวนรวม ซ่ึงชาวบานอาจจะไมจําเปนตองลงมือ
ใชเครื่องมือเอง แตก็สามารถจะเขารวมไดอยางเต็มท่ี เชน ในขั้นตอนกอนการผลิต การใหชาวบาน
เปนคนเลือกประเด็น/วิธีการท่ีจะนําเสนอ เลือกหาสถานท่ีท่ีจะใชเปนฉากถายทํา และหลังจากท่ี 
ถายทําออกมาแลว ก็นํามาฉายใหชาวบานชมกอน เพ่ือแสดงความคิดเห็นพูดคุยและเปล่ียนทัศนะกัน 
 
 สําหรับในขั้นตอนหลังการผลิตนั้น ก็นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะการตัดตอเทป
เสียงหรือเทปโทรทัศนนั้นมีความสําคัญในการถายทอดความหมายออกไป ในขั้นตอนนี้อาจจะใช
รูปแบบการทํางานตัดตอรวมกันระหวางนักส่ือมวลชนกับชาวบาน หรือหลังจากท่ีนักส่ือมวลชน 
ตัดตอเสร็จเรียบรอยแลว ก็นําไปใหชาวบานดูเพ่ือรับฟงความคิดเห็นแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
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 3. การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy Planner) การมีสวน
รวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบายนั้น ถือวาเปนรูปแบบสูงสุดของการมีสวนรวม และดังท่ี
จะเห็นไดสังเกตวา ยิ่งระดับของการมีสวนรวมสูงขึ้นมากเทาใด สัดสวนของชุมชนท่ีจะเขามามี
สวนรวมไดก็จะเล็กลง กลาวคือ ในระดับของผูรับสาร คนในชุมชนทุกคนสามารถมีสวนรวมได  
แตเม่ือขึ้นมาถึงขั้นการผลิต ก็อาจจะมีคนบางกลุมในชุมชนเทานั้นท่ีจะเขามามีสวนรวม จนกระท่ัง
ถึงขั้นตอนสุดทายคือ ระดับการวางแผนและนโยบายนี้ ก็คงมีตัวแทนบางคนเทานั้นจากชุมชนท่ีจะ
เขามาดําเนินกิจกรรมในระดับนี้ 
 
 การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบายการใชส่ือของชุมชนนั้น หมายถึง 
การวางแผนและนโยบายดําเนินการใชส่ือท่ีรวมเอาชุมชนเขามาอยูในโครงสรางการส่ือสารของ
ชุมชน กลาวในระดับกวางอาจจะหมายความถึงการวางแผนและกําหนดนโยบายของการส่ือสารทุก
ประเภทท่ีมีอยูในชุมชน ไมวาจะเปนส่ือประเภทใด เชน ส่ือมวลชน (วิทยุ หนังสือพิมพหมูบาน) 
ส่ือเฉพาะกิจ (วิดีโอ โปสเตอร หอกระจายขาว เสียงตามสาย) ส่ือประเพณี รวมท้ังส่ือบุคคล        
การวางแผนนั้น จะเปนการสรางความเช่ือมโยงระหวางส่ือแตละประเภทเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการใช ตัวอยางเชน เม่ือมีผูฟงรายการวิทยุท่ีเสนอสารคดีเรื่องการปรับปรุงดินดวยวิธีการ
แบบชีวภาพ หนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องการส่ือสารของชุมชน ก็อาจจะติดตอขอเทปดังกลาวมา
ออกอากาศซํ้าผานหอกระจายขาว เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงใหแกชาวบาน หรืออาจจะสงตอให
โรงเรียนจัดทําออกมาเปนโปสเตอรเพ่ือใหเปนส่ือท่ีคงทนถาวรเหมาะสําหรับการศึกษามากขึ้น  
เปนตน 
 
 สวนในระดับท่ีแคบลงมา อาจจะหมายถึง การมีสวนรวมในการกําหนดแผนและ
นโยบายของส่ือบางประเภทท่ีจะเขามาในชุมชน ตัวอยางท่ีกําลังเกิดขึ้นในสังคมไทย คือ การทํา
วิทยุชุมชนท่ีในโครงสรางของการดําเนินงานจะมีตัวแทนชาวบานเขาไปอยูในทุกขั้นตอน คือ      
ท้ังระดับคณะกรรมการการบริหารวิทยุ ท้ังระดับการผลิต กลาวคือ เปนการรับผิดชอบรวมกัน 
ชุมชนเองก็ตองรับผิดชอบการดําเนินงานของส่ือ ซ่ึงรวมท้ังดานงบประมาณ อุปกรณ บุคลากร ฯลฯ 
สวนส่ือนั้นก็ตองตอบสนองตอความตองการของชุมชน แตท้ังนี้ในบางชุมชนอาจมีลักษณะของการ
มีสวนรวมท่ีนอกเหนือจากนี้ ท้ังในลักษณะการมีสวนรวมในฐานะเปนแหลงขาว จัดหาขอมูล
ขาวสารในฐานะเปนผูสนับสนุน เปนตน 
 

DPU



 30 

 เนื่องจากวิทยุชุมชน เกิดขึ้นจากความตองการของประชาชนเพ่ือใหส่ือไดเปนตัวกลาง     
ในการเช่ือมโยงการมีสวนรวมแกไขปญหาและเช่ือมโยงความสัมพันธใหเกิดขึ้นภายในชุมชน 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงอาศัยแนวคิดทฤษฎีการส่ือสารแบบมีสวนรวมของประชาชน มาเปนกรอบในการ
อธิบายถึงหลักการดําเนินงาน และกระบวนการสรางความมีสวนรวมของวิทยุชุมชนปฐมอโศก 
ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 
2.4 แนวคิดเร่ืองวิทยชุุมชน 
 
 วิทยุกระจายเสียงชุมชนเปนการจัดดําเนินการ และสงกระจายเสียงของวิทยุทองถ่ิน 
(Local Station) รูปแบบหนึ่ง ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของชุมชน โดยมี
ลักษณะการดําเนินงานท่ีเปนประชาธิปไตย และเปนการส่ือสารสองทาง กลาวคือ มีหลักการเปน
ของประชาชน  โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนในชุมชนทองถ่ินท่ีเปนเขตบริการของ
วิทยุกระจายเสียงนั้น (ทิวาพร แสงเมืองชิน, 2543 : 11)  

 

  วิทยุชุมชน มีอีกช่ือหนึ่งวา “วิทยุทองถ่ิน”  ถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกโดยสถานี KPFA ใน
เมืองเบิรกเลย รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือป พ.ศ. 2491 โดยมีกลุมผูดําเนินงานเปน
กลุมท่ีเรียกตัวเองวาผูแสวงสันติและรักอิสระ ลักษณะสําคัญของวิทยุทองถ่ินนี้แตกตางจากวิทยุ          
2 รูปแบบท่ีมีอยูคือ วิทยุสาธารณะ (Public radio) และวิทยุธุรกิจ (Commercial radio) ในหลาย
ลักษณะ เชน สงกระจายเสียงดวยกําลังสงต่ํา ประมาณ 1 กิโลวัตต ครอบคลุมพ้ืนท่ีจํากัด ประมาณ    
6-10 กิโลเมตร ซ่ึงจะแตกตางจากวิทยุสาธารณะระดับชาติ และดําเนินงานโดยไมแสวงหากําไร (Non-
commercial) ซ่ึงจะแตกตางจากวิทยุธุรกิจ เงินท่ีใชดําเนินการสวนใหญไดมาจากสมาชิกในชุมชน 
หรือมาจากการบริจาคของมูลนิธิ องคกรการกุศล และการระดมทุนของกลุมผูดําเนินงาน   

 

  นอกเหนือจากเรื่องกําลังสง พ้ืนท่ีครอบคลุม และการไมแสวงหาผลกําไรแลว ลักษณะท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งของสถานีวิทยุทองถ่ิน KPFA ก็คือ กรรมสิทธ์ิและการควบคุมวิทยุเปนของ
ประชาชน รวมท้ังเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการและการดําเนินการ ในสวน
ของการทํางานจะทําโดยใชอาสาสมัครท่ีเปนตัวแทนของชุมชนเปนหลัก มีเจาหนาท่ีประจําสถานี
เปนผูชวยเหลือทางดานเทคนิค 
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  วิทยุชุมชนในสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางกวางขวาง จากเม่ือป พ.ศ. 2518 ท่ีมี
การจัดตั้งสหพันธนักวิทยุกระจายเสียงชุมชนแหงชาติ ในขณะนั้นมีสมาชิกเพียงจํานวน 60 สถานี 
ปจจุบัน มีสถานีวิทยุชุมชนถึง 788 แหง 

 

  จากสถานีวิทยุชุมชนแหงแรกในอเมริกา ปจจุบันนี้ แนวคิดและการดําเนินงานวิทยุชุมชน
ได แผขยายออกไปท่ัวโลก ท้ังในทวีปยุโรป เชน อังกฤษ เยอรมัน สวีเดน ในทวีปลาตินอเมริกา   
อัฟริกา รวมท้ังทวีปเอเชีย เนื่องจากวิทยุชุมชนถือเปนระบบการส่ือสารท่ีสามารถตอบสนองความสนใจ
และความตองการของชุมชนไดอยางตรงจุด ตัวอยางเชน สถานีวิทยุชุมชนเอฟเอ็มนาพาสะ    
ท่ีเมืองฮิวะทสึดะ ประเทศญี่ปุน ท่ีตั้งอยูหางจากกรุงโตเกียวไป 60 กิโลเมตร ผลจากการเปดโอกาส
ใหคนในทองถ่ินเขามาทํางานเปนอาสาสมัคร ซ่ึงสวนใหญเปนวัยรุนท่ีแตเดิมมองเห็นแตเมืองหลวง
เปนศูนยกลางแหงความเจริญและทันสมัย แตเม่ือไดเขามาทํางานเปนอาสาสมัครทํารายการวิทยุ     
ทําใหวัยรุนเหลานั้นตองศึกษาเรื่องราวของทองถ่ิน จึงบังเกิดความเขาใจและเห็นคุณคาของทองถ่ิน
ตนเองมากยิ่งขึ้น ผลจากการท่ีประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ีในวิทยุชุมชน    
ทําใหคนในชุมชนไดมีสวนเกื้อหนุนวิทยุ ชวยเหลือชุมชน และอาสาสมัคร เชน กลุมวัยรุนก็ได
เกิดความภาคภูมิใจในตนเองดวย 

 

  ความแพรหลายของวิทยุชุมชนในปจจุบัน ทําใหเกิดมีวิทยุชุมชนเกือบทุกแหงท่ัวโลก 
ในป พ.ศ. 2526 เปนปท่ีกลุมผูช่ืนชอบวิทยุชุมชนไดมารวมตัวกันท่ีเมืองมอนเทรออล ประเทศแคนาดา  
และจัดตั้งองคกรนานาชาติช่ือ AMARC ซ่ึงเปนองคกรท่ีไมเกี่ยวของกับรัฐบาลใด เปนองคกรท่ี
จัดตั้งขึ้นเพ่ือการเคล่ือนไหวของวิทยุชุมชน มีสมาชิกจํานวนประมาณ 30,000 คน และเช่ือมโยงเปน
เครือขาย 106 ประเทศท่ัวโลก จุดมุงหมายของ AMARC คือ ใหการสนับสนุนและกระตุนการพัฒนา
ของชุมชนและวิทยุชุมชน 

 

วิทยุชุมชนในประเทศไทย 
 

  วิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2470 โดยเริ่มตนจากการ
เปนวิทยุของรัฐท่ีสงกระจายเสียงในพ้ืนท่ีแคบ ๆ กอน เนื่องจากเทคโนโลยีของเครื่องสงยังไมกาวหนา   
แตในระยะตอมา ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหกาวหนาขึ้น จึงมีการดําเนินการในลักษณะของวิทยุ
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สวนกลาง คือพยายามจะสงกระจายเสียงใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใหกวางไกลท่ีสุด แตก็ยังมีปญหาเรื่อง
รัศมีการสงและการรับฟง จึงไดมีการจัดตั้งสถานีวิทยุในทองถ่ินขึ้นในท่ีตาง ๆ แตมีลักษณะเปนการ
ถายทอดรายการจากสวนกลาง พรอมท้ังเริ่มมีการทํารายการจากทองถ่ินเขามาผสมบาง 

 

  นอกจากนั้น วิทยุทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่งในระยะเริ่มแรกของไทย คือ “วิทยุประจําถ่ิน” 
(วปถ.) ของกรมการทหารส่ือสาร กองทัพบก และ “สถานีวิทยุปชส.” (เปล่ียนเปน สวท.ในเวลาตอมา) 
ของกรมประชาสัมพันธ ซ่ึงมีกําลังสงคล่ืนครอบคลุมเฉพาะภูมิภาค หรือเฉพาะพ้ืนท่ีไมกี่จังหวัด    
แตทุกสถานีก็ยังมีหนวยงานราชการเปนเจาของและดําเนินงานโดยเจาหนาท่ีรัฐ ถึงแมจะพยายาม
ใหบริการขาวสารหรือจัดรายการเพ่ือประชาชนในทองถ่ินก็ตาม แตก็ยังไมถือวาเปนวิทยุชุมชนตาม
หลักสากล เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกเนื้อหาและความเปนเจาของยังไมไดเกิดจากความคิดริเริ่ม
และการบริหารจัดการของประชาชนในชุมชนโดยตรง 

  

  ในระยะตอมา ก็ไดเกิดมี “วิทยุของภาคธุรกิจ” ท่ีมีเปาหมายหลักในการดําเนินงานทาง
วิทยุเพ่ือแสวงหากําไรเปนหลัก ไดแก สถานีวิทยุขนาดเล็กในทองถ่ินท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้น
หลังป พ.ศ. 2492 ซึ่งสวนใหญมีบริษัทธุรกิจดานบันเทิงหรือโฆษณาเขามาดําเนินการกิจการ
ตั้งแตการลงทุนปลูกสรางอาคาร จัดหาเครื่องสง อุปกรณ บํารุงรักษาอุปกรณ ขายเวลา            
หาโฆษณา และจัดทํารายการ หรือซ้ือเวลาจากสถานีของรัฐแลวมาขายเวลาตอในลักษณะของโบรกเกอร
คนกลางตามระยะเวลาท่ีกําหนดเอาไว 

 

  จนกระท่ังในป พ.ศ. 2534 คนกรุงเทพ ฯ ก็เริ่มไดรูจักกับโฉมหนาใหมของวิทยุ
ชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ สถานีวิทยุ จส.100 และสถานีวิทยุสวพ.91 โดยท้ัง 2 สถานีมีการจัด
รายการโดยมีประชาชนผูใชรถใชถนนเปนผูรายงานสถานการณการจราจรใหทราบ เปนการให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมคิด รวมจัด รวมเปนสมาชิกอยางเปนทางการ ซ่ึงถือวาไดเขาถึงส่ือและ
มีสวนรวมในการจัดรายการดวย อยางไรก็ดี กลุมคนท่ีเขาถึงส่ือนั้นเปนเพียงคนกลุมหนึ่งและใน
การคัดเลือกเนื้อหารายการ สวนการกลั่นกรองออกอากาศ ยังเปนอํานาจของผูจัดรายการ        
และพนักงานของบริษัท หรือเจาหนาท่ีสถาน ีสวนเจาของสถานีนั้นยังเปนของกองทัพบกและกรม
ตํารวจมิใชชุมชน 
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 ในป พ.ศ. 2534 ไดมีการทดลองจัดทํารายการวิทยุชุมชนท่ีมีรูปแบบใกลเคียงกับ
หลักการ  การดําเนินงานของวิทยุชุมชนท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยระบบ F.M. ท่ี
จังหวัดจันทบุรี โดยนายสุรินทร แปลงประสพโชค โดยใชหลักการการดําเนินงานในฐานะส่ือแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Media) และการส่ือสารแบบมีสวนรวม (Partcipatory Communication) 
คือ ใหประชาชนสามารถเขาถึงส่ือไดงาย (Accessibility) ใหประชาชนชวยกันคิด วางแผน กําหนด
เนื้อหาการผลิตรายการรวมกัน (Partcipation) และใหประชาชนเปนเจาของ มีอํานาจในการ
ตัดสินใจในการบริหารรายการดวยตนเอง (Self – Management) โดยมีนายสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี และคณบดีคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนท่ี
ปรึกษา 
 
  การริเริ่มจัดวิทยุกระจายเสียงชุมชนในประเทศไทยจึงมีลักษณะคลายคลึงกับของ
ประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากรูปแบบและการดําเนินงานยังไมไดกาวลึกลงไปถึงความรวมมือและการ
มีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง แตยังคงเปนลักษณะงานบริการแบบใหเปลาท่ีรัฐจัดใหแก
ประชาชนท่ีมีเปาหมายเฉพาะ และมีการเตรียมการบางสวนเทานั้นท่ีอยูในลักษณะของวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน แตในภาพรวมแลว สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในอุดมคติยังไมเกิดขึ้นสําหรับประเทศไทย 

  

  ตอมาในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีมีลักษณะปฏิรูป
ทางการเมือง และสงเสริมประชาธิปไตยแกประชาชนเปนอยางมาก ซ่ึงในสวนท่ีเกี่ยวกับส่ือมวลชน
โดยเฉพาะส่ือประเภทท่ีใชคล่ืนความถ่ีแมเหล็กไฟฟาเชนวิทยุนั้น สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญได
เล็งเห็นความจําเปนท่ีจะใหมีการจัดสรรคล่ืนความถ่ีอยางเปนธรรม ใหแกหนวยงานท้ังของรัฐ 
องคกรเอกชน ไปจนถึงประชาชนในตําบลหมูบานท่ีอยูหางไกลออกไปในทุกท่ีของประเทศไทย  
โดยมีความหวังวา คล่ืนความถ่ีเหลานี้จะไมเพียงถูกใชเพ่ือสงขาวสารจากรัฐไปสูประชาชนทางเดียว
เชนท่ีเคยเปนมา แตจะถูกนํามาใชเพ่ือใหประชาชนสงขาวสารกลับมายังรัฐ และใหประชาชนไดสง
ขาวสารถึงกันเองในแนวระนาบ เพ่ือใหขาวสารท่ีแพรกระจายหลากหลายนี้ มีบทบาทในการชวย
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

 

  หัวใจสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ก็คือ ขอความในมาตรา 40 ท่ีระบุเอาไววา   
“คล่ืนความถ่ีท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากร
ส่ือสารของชาติ เพื่อประโยชนสาธารณะ” ขอความดังกลาวเปนการกรุยทางใหวิทยุชุมชนใน
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ความหมายท่ีแทจริงมีโอกาสท่ีจะถือกําเนิดไดในสังคมไทย และรัฐบาลในขณะนั้นไดขานรับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญดวยการมอบนโยบายใหกรมประชาสัมพันธและองคการส่ือสารมวลชน
แหงประเทศไทย (อสมท.) จัดทําโครงการวิทยุชุมชนตั้งแตป พ.ศ. 2541  

 

  ในสวนของกรมประชาสัมพันธไดมีการริเริ่มจัดทําโครงการนํารอง 2 โครงการ
ประสานกันคือ โครงการนํารองวิทยุชุมชนในจังหวัดทดลอง 19 จังหวัด และโครงการคน อปม. 
(การอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบาน) โดยหวังใหอาสาสมัครดังกลาวไดเขามามีสวน
รวมในการใชส่ือวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบของวิทยุชุมชน 

 

  สําหรับโครงการทดลองวิทยุชุมชนใน 19 จังหวัดนั้น แตละจังหวัดตางก็มีรูปแบบและ
วิธีดําเนินงานท่ีแตกตางกันไปตามสภาพความเปนจริงของทองถ่ิน และไดมีบทเรียนอันหลากหลาย
จากการทดลองดังกลาว ซ่ึงสามารถพอสรุปไดวา การดําเนินงานของแตละสถานีจะเปนรูปแบบท่ีไม
ตายตัวขึ้นอยูกับความสนใจของผูฟง หลายสถานีจะเนนการใชภาษาทองถ่ินเพ่ือการส่ือสารท่ีเขาใจงาย  
กระตุนการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิสาขาตาง ๆ เขารวม
สนทนาในรายการ มีการเปดโอกาสใหผูฟงทางบานโทรศัพทเขารวมแสดงความคิดเห็นและซักถาม
เปนตน สวนใหญแลวการดําเนินงานตามโครงการไดรับความนิยมจากประชาชนในทองท่ีเปนอยางมาก 

 

ลักษณะสําคัญของวิทยุชุมชน 
 
 ปจจุบันการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนยังไมมีกฎเกณฑหรือขอบังคับท่ีนํามาใชรวมกัน 
ดังนั้นผูจัดตั้งจึงควรจะคํานึงถึงหลักสําคัญในการดําเนินงานวิทยุชุมชน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
ดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คูมือวิทยุชุมชนออนไลน, 2546 : 8-10) 
 1. ทําวิทยุไปเพ่ืออะไรและเพ่ือใครบาง เปาหมายสูงสุดของวิทยุชุมชน คือ ดําเนินการ
เพ่ือตอบสนองความตองการของคนในทองถ่ิน ดวยเหตุนี้กอนการผลิตเนื้อหารายการวิทยุจะตองมี
การสํารวจความตองการของคนในทองถ่ินกอน และตองมีหลักประกันวาสามารถตอบสนองความ
ตองการของคนทุกกลุมได เชน มีตัวแทนของคนทุกกลุมเขาไปเปนคณะกรรมการและบริหารวิทยุ
ชุมชน 
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 2. เอกลักษณของวิทยุชุมชน ซ่ึงจะดําเนินการโดยคณะกรรมการท่ีเลือกตั้งมาจากกลุมของ
ชุมชน มิใชการแตงตั้งแบบราชการ สวนวิธีการดําเนินงานใชการประชุมปรึกษาหารือแทนการส่ังการ 
และมีการแสวงหารายไดเพ่ือนํามาใชจาย แตเปาหมายไมใชแสวงหาผลกําไร 
 3. ใครเปนคนจัด/ใครเปนคนฟง โดยคนฟงและคนจัดรายการจะเปนคนในชุมชนท้ังส้ิน    
มีการส่ือสารสองทางโดยจะเปล่ียนบทบาทระหวางผูฟงและผูจัดรายการสลับกัน และผูฟงสามารถ
เขาไปมีสวนรวมในรายการไดในรูปแบบตาง ๆ เชน โทรศัพทเขาไปในรายการ เขียนจดหมายติชม
รายการ 
 4. บริหารจัดการอยางไร/แบบไหน/โดยใคร คือ มีรูปแบบการบริหารจัดการโดย
คณะกรรมการท่ีประกอบดวยบุคคลหลาย ๆ ฝาย และเปนตัวแทนของชุมชน ซ่ึงตองมีอิสระในการ
ดําเนินงาน สามารถเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนในชุมชนเขามามีสวนรวมได รวมท้ังการทํางาน
สวนรวมได รวมท้ังการทํางานตองมีการวางแผน มีมาตรการดําเนินงานโปรงใส ตรวจสอบได 
 5. เนื้อหาและรูปแบบรายการ โดยตองสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนได     
ซ่ึงตองมีความหลากหลาย สอดคลองกับประเพณีวัฒนธรรม รสนิยมของชุมชน เปนการส่ือสาร   
ในแนวนอน คือ การส่ือสารระหวางประชาชนกับประชาชนมากกวา 
 6. การประเมินผลอยางตอเนื่อง ตองมีหลากหลายมากกวาประเมินผลปริมาณผูฟง    
เพ่ือดูวาเปาหมายท่ีตั้งเอาไวสามารประสบผลสําเร็จหรือไม เพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาวิทยุชุมชน
ตอไป 

 

รูปแบบการนําเสนอรายการวิทยุชุมชน 

 

 1. นําเสนอโดยผูดําเนินรายการซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของสถานี เปนผูจัดรายการ แตจะให
ผูเกี่ยวของกับรายการหรืออาสาสมัครติดตอทางโทรศัพทเขามารวมออกอากาศในรายการหรือบันทึก
เทปการสัมภาษณแหลงขอมูลท่ีตองการนําเสนอมาออกอากาศในรายการ หรือบันทึกเทปการสัมภาษณ
แหลงขอมูลท่ีนําเสนอมาออกอากาศในรายการ 

 2. นําเสนอรายการโดยผูดําเนินรายการท่ีเปนเจาของสถานี รวมกับอาสาสมัครวิทยุชุมชน     
ซ่ึงจะมีท้ังขาราชการ ผูนําทองถ่ิน หรือผูท่ีประกอบความสําเร็จในสาขาอาชีพดานส่ือสารมวลชน
ในทองถ่ินนั้น ๆ เปนผูดําเนินรายการแลวมีการสัมภาษณวิทยากรท่ีเขารวมรายการตามแตเนื้อหาหรือ
หัวขอของรายการท่ีจะนําเสนอในแตละวัน 
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 3. การนําเสนอรายการในลักษณะท่ีใหอาสาสมัครวิทยุชุมชน เนนการใชภาษาทองถ่ินใน
การนําเสนอรายการ หากทองถ่ินนั้นมีภาษาถ่ินก็จะใชภาษาถ่ินเปนเหลัก ท้ังนี้เพ่ือสรางความใกลชิดกับ
ชุมชน และสวนใหญประชาชนจะมีโอกาสเขารวมรายการดวยการซักถามแสดงความคิดเห็นดวยการ
โทรศัพทเขามาในรายการ 

 

ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของการมีวิทยุชุมชนในประเทศไทย 
 

  จากการศึกษากรณีตัวอยางของวิทยุชุมชนในประเทศไทยจากเอกสารและการลงพ้ืนท่ีศึกษา  
ของกาญจนา แกวเทพ และคณะ พบวา   

 

  ขอไดเปรียบ คือ วิทยุชุมชนเปรียบเสมือนเวทีกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
ประชาสัมพันธขององคกรชาวบานโดยตรง นอกเหนือไปจากการแกไขปญหาความตองการของ
ชุมชน อีกท้ังยังกอใหเกิดมิติทางดานความรวมมือกับประชาชนขึ้นในหลาย ๆ ดาน นอกเหนือจากการ
สงขาวสารเขารายการและการขยายผลโดยการถายทอดสดผานหอกระจายขาว อาทิ มีการรวมตัว
ของผูสนใจเขารับการฝกอบรมความรู ดานขาวและการจัดรายการ พรอมท้ังตั้งเปนชมรมอาสาสมัคร
วิทยุชุมชนขึ้น มีการฝกอบรมอาสาสมัครสงขาว หรือการฝกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธหมูบาน  
โดยชาวบานเปนผูริเริ่มขึ้นและขอความสนับสนุนจากสถานี นอกจากนั้นยังมีการจัดสรางหอง
บันทึกเสียงในหมูบานเพ่ือผลิตรายการของชุมชน การบริจาคทรัพยเขาสูรายการ รวมไปถึงการ
รวมตัวกันแจงขอมูลขาวสารเพ่ือชวยเหลือกันในภาวะวิกฤต เปนตน 

 

  วิทยุชุมชนจัดเปนส่ือท่ีมีความเรียบงายและสะดวกในการดําเนินการ จึงเหมาะท่ีจะใชเปน
ส่ือประชาสัมพันธแหงรัฐท่ีจะเปนศูนยกลางในการประสานทําความเขาใจระหวางรัฐบาลกับประชาชน  
รวมท้ังแกไขปญหาในสังคมไดอยางรวดเร็ว 

 

  ในประเด็นของการพัฒนาชุมชนนั้น ส่ือวิทยุชุมชนมีบทบาทในการสรางความเขมแข็ง
และเสริมใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ยิ่งไปกวานั้นมีความใกลชิดกับประชาชนเพราะมีพ้ืนท่ีบริการ
แคบ จึงสามารถสะทอนปญหา สรางองคความรู รวมท้ังกระตุนเรงเราใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปสูการ
พัฒนาไดงาย จึงเปนส่ือสําคัญในกระบวนการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา 
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  ขอเสียเปรียบ คือ วิทยุชุมชนในประเทศไทยยังคงตกอยูภายใตกรอบนโยบายแหงรัฐ           
ไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนอิสระอยางแทจริง และไมไดมาจากความตองการของชุมชนอยาง
แทจริง จึงเปนผลใหบทบาทในการเปนเวทีกลางของชุมชนเปนไปไดไมเต็มท่ี บางแหงตกอยูภายใต
อํานาจของกลุมอิทธิพล และกลุมธุรกิจจนกลายเปนเครื่องมือของกลุมเหลานั้นในการแสวงหา
ผลประโยชนจากชุมชน 

 

  ยิ่งไปกวานั้น การท่ีภาครัฐและประชาชนในชุมชนขาดความรูความเขาใจในหลักการ
ของวิทยุชุมชนอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของหลักการและแนวทางการบริหารจัดการ   
ทําใหขาดการสนับสนุนและพัฒนาวิทยุชุมชนอยางมีเอกภาพ นอกจากนั้นในการดําเนินการบางครั้ง 
ยังเกิดขอขัดแยงเพราะเนื้อหาบางประเด็นไปกระทบตอบุคคลหรือองคกร ทําใหไมมีการใชวิทยุชุมชน
ในการแกปญหารวมกันหรือการสรางความสัมพันธอันดีของทุกฝายในชุมชน ซ่ึงโดยหลักการแลว
วิทยุชมชนจะประสบผลสําเร็จเต็มท่ีตอเม่ือเปนท่ียอมรับของคนในชุมชนเอง ดังนั้น วิทยุชุมชนจึง
ตองยึดหลักในการดําเนินงานตามท่ีไดมีการกําหนดไว 

 

  จากหนังสือคูมือมาตรฐานวิทยุชุมชน หรือ COMMUNITY RADIO HANDBOOK 
(Colin Fraser and Sonia Restrepo Estrada . UNESCO, 2001) ไดกลาวถึงหนาท่ีของวิทยุชุมชนไว
ในบทท่ี 2 ดังนี้ 

 1. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีสะทอน สงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน หรือภูมิปญญาชาวบานซ่ึง
สําคัญมากท่ีสุด และในเรื่องเอกลักษณของตนเอง เชน วิทยุชุมชนจังหวัดตราดแสดงใหเห็นถึง
ความมีเอกลักษณท้ังในดานภาษาและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง โดยเฉพาะภาษาเปน
วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเห็นไดชัดเจนมาก 
 2. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีสรางความหลากหลายทางดานความคิดเห็นและสงเสริมให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวม สงเสริมใหคนรูจักคิด เปดเผย 
 3. มีความหลากหลายทางดานเนื้อหาของรายการหลักท่ีอยากจะเนนเปนรูปราง เชน  
การอภิปรายโตะกลม การสัมภาษณสด เปนตน มีเนื้อหามุงเนนท่ีขาวทองถ่ินและขาวในประเทศ
เพ่ือประโยชนของชุมชน 
 4. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีสงเสริมการเปดเวทีสาธารณะ และกระตุนใหมีการพูดคุยแบบ
เปดเผยเปนไปอยางประชาธิปไตยโดยแทจริง 
 5. วิทยุชุมชนตองมีการสงเสริม พัฒนาใหมีการเปล่ียนแปลงในสังคม เชน ปญหายาเสพติด 
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 6. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีสงเสริมใหสังคมเปนสังคมท่ีดี มีความเจริญ มีความเปนผูดีในสังคม 
เปนสังคมท่ีมีวินัย อยูรวมกันอยางสงบสุข 
 7. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรื่อง “ธรรมาภิบาล” หรือใชธรรมะ
ในการปกครอง เปนสังคมท่ีโปรงใส ไมคอรัปช่ัน ทุกคนมีสวนรวม 

 8. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนในเรื่องการมีสวนรวม เกิดการตื่นตัว และมี
การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกันเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ 

 9. ใหโอกาสกับผูท่ีไมมีสิทธิมีเสียงไดลุกขึ้นมามีสิทธิมีเสียง ตัวอยางเชน กรณีเหมืองแร
ในละติน-อเมริกาท่ีอาศัยวิทยุชุมชนในการเรียกรองสิทธิเสรีภาพ 

 10. วิทยุชุมชนทําหนาท่ีเสมือนโทรศัพทบริการสังคม เพราะไมตองเสียคาใชจาย จะเปน
บริการสังคมเพ่ือทดแทน เชน โทรศัพท ซ่ึงในประเทศไทยไมมีทุกหมูบาน 

 11. ทุกคนมีสวนรวมในการเปนเจาของ มีความหลากหลาย คือ วิทยุชุมชนตองเปนของ
ชุมชนแมแต NGO ก็ไมมีสิทธิ 

 12. วิทยุชุมชนมีหนาท่ีพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหประชาชนในชุมชนเกิดการตื่นตัว
เพ่ือใหทุกคนมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการผลิตรายการวิทย ุ

 

  สําหรับในสวนของเรื่องนโยบายการดําเนินรายการ ในบทท่ี 6 ไดกลาววา การดําเนิน
รายการตองใหชาวบาน คนในทองถ่ิน ไดเขามามีสวนรวมและเขามาริเริ่มวางแผน รวมถึงการนําเสนอเอง 
ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดของวิทยุชุมชนอยูท่ีรายการ หรือเนื้อหา แตในประเทศไทยจะไมเนนดานรายการ        
ซ่ึงเปนซอฟแวร ซ่ึงจริง ๆ แลว ดานรายการถือเปนหัวใจหลักของวิทยุชุมชน และส่ิงสําคัญอีกอยาง
หนึ่งก็คือ การท่ีชาวบานและชุมชนสามารถวางแผนเขียนสคริปตเอง ดําเนินรายการเอง ผลิตและ
นําเสนอเอง และลักษณะเดนท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของวิทยุชุมชนคือ 

 

  ความเปนทองถิ่น (Locality) ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงความเปนอยูของชุมชน เชน การรูเรื่อง   
เกาะชางเพราะมีการโฆษณาถึงทองถ่ิน คือเกาะชาง ดวยการใชภาษาพูดและสําเนียงท่ีเปนเอกลักษณ
ของชุมชน เปนตน 

 

  รูปแบบรายการ (Functionally) มีลักษณะรายการท่ีเปนรายการทองถ่ินซ่ึงเปนประโยชนตอ
ชาวบาน โดยมีชาวบานจัดทํารายการเองท้ังหมด เชน การทํามาหากิน การศึกษา เปนตน 
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  ความสัมพันธ (Relevant) เปนการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาใกลชิดเกี่ยวเนื่องในแงของพ้ืนท่ี       
ใหความสําคัญกับรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับชุมชน และเปนประโยชนตอชุมชน เนนใหคนในชุมชนได
เขามามีสวนรวมในการผลิตรายการ โดยท่ัวไปจะตองมีการสํารวจความตองการและความชอบของ
คนในชุมชนเปนอันดับแรก ซ่ึงประเทศไทยไมคอยไดทํา 

 

  การผลิตรายการ (Product Using Program) คือ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ผลิตรายการ โดยใหคนในทองถ่ินมานําเสนอขาวเอง เม่ือรายการไดออกอากาศไปแลว จะตองมีการ
ประเมินโดยคนในทองถ่ิน เพ่ือดูวามีขอดีขอดอยตรงไหนจะไดนํามาแกไขปรับปรุง 

 

  ขาวชุมชน (Community News) คือ ขาวชุมชนจะเปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นในชุมชนท่ีเปนของชาวบาน  
ขาวท่ีนําเสนอควรเปนขาวท่ีสรางสรรค การสรางความสมานฉันท ขาวเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม 
ตลอดจนขาวการศึกษา 

 

  การสํารวจผูฟง (Audience Surveys) คือ การสํารวจผูฟง ท้ังกอนและหลังรายการ 
เพ่ือใหทราบวามีการตอบรับจากผูฟงมากนอยแคไหน ผูฟงชอบอะไร 

 

การเร่ิมตนจัดตั้งวิทยุชุมชน 
  

  ในการจัดตั้งวิทยุชุมชนนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองทําการศึกษารายละเอียดตาง ๆ         
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการจัดตั้งวิทยุชุมชน ดังนี้ 
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ดานกฎหมาย 
  การออกอากาศระดับชาติ องคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไรตองศึกษาเกี่ยวกับขอกําหนด
เรื่องการขอใบอนุญาตในการออกอากาศ ในบางประเทศวิทยุชุมชนจะมีใบอนุญาตสําหรับการโฆษณาดวย      
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมควรทํา แตบางสถานการณผลกําไรก็อาจเปนส่ิงสําคัญตอการคงอยูของวิทยุชุมชน 
ในบางกรณีวิทยุชุมชนก็มีการโฆษณาโดยไมมีใบอนุญาต จึงควรจะมีการควบคุมดูแลท่ีด ี       
เพราะวิทยุชุมชนหลายแหงละเลยในขอนี้  

 

การเตรียมพ้ืนที่ 
 
  การลงพ้ืนท่ีในชุมชนจะทําใหไดขอมูลของชุมชน ในแงของภาพรวมหรือวัตถุประสงควา  
สถานีวิทยุชุมชนท่ีตั้งขึ้นวา ควรจะเปนไปในแนวทางใด และมีวัตถุประสงคเพ่ืออะไร มีลักษณะ
การดําเนินการอยางไร หากลงสํารวจหาขอมูลในพ้ืนท่ีแลว ยังไมไดมติท่ีเปนเอกฉันทจากชุมชน
จะตองมีการพูดคุยและประนีประนอมกันในทางสายกลางท่ีท้ังสองฝายยอมรับได อีกท้ังยังตองทํา
ความรูจักกับบุคคลหรือองคกรภายนอกชุมชนดวย เชน สถานีวิทยุของรัฐ ธุรกิจเอกชนหรือ
ขาราชการ เพราะท้ังหมดนี้จะมีสวนชวยในการพัฒนาชุมชน 

 
วิธีการเขาหาชุมชน 

  

  ทําโดยการโฟกัสกรุป เปนการจับกลุมสนทนาท่ีดําเนินการโดยคณะผูจัดทําวิทยุชุมชน 
กลาวคือ การจัดสถานีท่ีเปนกันเองเพ่ือใหกลุมผูฟงรูสึกผอนคลาย  การพูดคุยของผูดําเนินรายการตองมี
ความเปนกันเอง และเปดโอกาสใหสมาชิกท่ีรวมรายการไดแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ ดวย 

 
กลยุทธในการกํากับการหารือกัน 

  

  กลวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการลวงรูความเห็น และความคิดของประชาชนคือ การจับ
กลุมสนทนา หรือ Focus Group Discussion ของสมาชิกตั้งแต 6-12 คนขึ้นไป ซ่ึงมีลักษณะ
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คลายคลึงกันทางการศึกษา วิถีชีวิต สถานภาพทางเศรษฐกิจ หรือกลุมท่ีมีปญหาเหมือนกันมาพูดคุย
แลกเปล่ียนความเห็นกันในประเด็นตาง ๆ 

 

  ผูดําเนินรายการจะเปนผูนําการสนทนา คอยปอนคําถามและใหมีการถกกันหรือ
แสดงความคิดเห็นกันเองในหมูผูรวมรายการ ผูดําเนินรายการจะตองคอยกระตุนผูรวมรายการพูด
ความรูสึกลึก ๆ  ออกมา โดยมีผูสังเกตการณ คอยจดประเด็นสําคัญของการสนทนาตั้งแตตนจนจบ 

 

ความสําคัญของการแสดงขอมูลทางกายภาพของวิทยุชุมชน  
  

  อาจออกมาในรูปของเอกสารหรือประกาศ ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญท่ีรางขึ้นส้ัน ๆ และชัดเจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของวิทยุชุมชน กลาวคือ ตองมีขั้นตอนดังกลาวนี้ในการเริ่มกอตั้ง วัตถุประสงค
ของวิทยุชุมชนนั้น จะไดมาจากการสํารวจความตองการในชุมชน ซ่ึงสามารถมีการปรับปรุงแกไขได
ในภายหลัง เม่ือแกไขปรับปรุงจนถึงขั้นตอนสุดทาย หลังจากท่ีไดมีการพูดคุยหารือและตกลงกันแลว  
ก็จะออกมาเปนขอตกลงท่ีจะตองดําเนินงานตามขอตกลงนั้นตอไป แตหากเจออุปสรรคใด ๆ          
ก็สามารถแกไขได 

 

บทบาทของแตละฝายที่เกี่ยวของกับวิทยุชุมชน 
 

  บทบาทขององคกรศาสนา ในการดําเนินการวิทยุชุมชนควรใหความสําคัญกับองคกร
ศาสนาในชุมชน เพราะในหลาย ๆ แหงความสําเร็จของการกอตั้งวิทยุชุมชน จะสําเร็จไดดวยการ
ชวยเหลือขององคกรศาสนา เปนการสรางความเช่ือม่ันวา วิทยุชุมชนท่ีกอตั้งขึ้นมาเปนไปเพ่ือ
ผลประโยชนสูงสุดของประชาชน เพราะองคกรศาสนาเปนศูนยรวมของคนในชุมชน มีอิทธิพล
สําคัญในการโนมนาวจิตใจใหคนเขามามีสวนรวม แตขอควรระวังคือ อยาวางใจวาองคกรศาสนาจะ
เปนอิสระจากอิทธิพลตาง ๆ ไมวาจะเปนในทางการเมือง หรือผลประโยชนตาง ๆ ควรจะมีการ
พิจารณาในเรื่องดังกลาวใหดี 
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  บทบาทของสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษามีบทบาทมากในชุมชน เพราะมีสวนชวย
ใหวิทยุชุมชนเริ่มดําเนินการไปได โดยครูสามารถเขามาเปนอาสาสมัครในการทํารายการได หรือ
ในบางชุมชนก็จะมีการจัดทํารายการโดยเด็กนักเรียน ออกอากาศสัปดาหละครั้ง เปนตน 

 

  ความเกี่ยวของของนักการเมือง  มีหลายประเดน็ท่ีนักการเมืองเขามาเกี่ยวของกับวิทยุชุมชน  
เชน ในเรื่องการถูกกดดันใหผลิตรายการตอบสนองความตองการของนักการเมือง 

 

การเลือกสถานที่ตั้งวิทยุชุมชน 
 

  ในการเลือกตั้งสถานท่ีตั้งควรคํานึงถึงเกณฑดานสังคมและเทคนิค ดังนี้ 

 

เกณฑในเชิงเทคนิค 

- ตําแหนงของเสาอากาศและเครื่องสงตองอยูในท่ีเหมาะสม พลังงานท่ีใชจะตองมีเพียงพอ  
เครื่องสงและเสาอากาศตองอยูใกลกันใหมากท่ีสุด คือ หางกันไดไมเกิน 30 เมตร 

- ตําแหนงของเสาอากาศและความสัมพันธระหวางเครื่องสงกับสถานี กลาวคือ หองสตูดิโอ  
สามารถอยูหางจากเสาอากาศไดถึง 1,000 เมตร แตตองตอกันโดยสายเคเบิล 

- ตําแหนงของสตูดิโอ  ตองมีแหลงพลังงานท่ีเพียงพอ และหางจากเสียงรบกวนใหมากท่ีสุด 
 

เกณฑในเชิงสังคม 

- ตองใกลกับจุดศูนยรวมของประชาชน 

- งายตอการเขาถึงของประชาชน 

- ไมเสียคาเชา หรือหากตองเสียก็ควรเสียใหนอยท่ีสุด 
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การเลอืกตนแบบ 
  

  วิทยุชุมชนโดยสวนใหญหวังวาจะไดเครื่องไมเครื่องมือ ตลอดจนสถานท่ีและคล่ืน
ความถ่ีท่ีตนเองตองการ แตอาจไมไดอยางท่ีคิดไวดวยอํานาจทางกฎหมายและปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจ แตอยางนอยวิทยุชุมชนตองมีทางเลือกใหมไวดวย คือ 

- อาจขอชวงเวลาออกอากาศจากสถานีวิทยุของรัฐหรือสถานีวิทยุเอกชนในทองถ่ิน 

- การเชาคล่ืนความถ่ี ซ่ึงแนวทางนี้สามารถแกไขปญหาโดยท่ัว ๆ ไปในทองถ่ินได 

 -    ติดตั้งวิทยุชุมชนโดยใชหอกระจายขาวแทนท่ีการกระจายเสียงโดยใชเครื่องสง ไมวา
จะเปนแบบไหนก็ตาม การเริ่มดําเนินการควรจะเริ่มตนจากการกระจายเสียงโดยใชเวลาไมมากนักแลว
จึงคอย ๆ เพ่ิมช่ัวโมงขึ้นท่ีละนิด แนวทางนี้จะทําใหมีเวลาในการวางแผนจัดเตรียมรายการ และทีม
ก็จะสามารถปรับตัวใหเขากับบทบาทและหนาท่ีของตน กลยุทธท่ีดีในการเริ่มตนก็คือ  ควรจะมีการ
กระจายเสียงในชวงวันหยุดเทานั้น เพราะจะงายตอการอาสาสมัครซ่ึงมักจะมีเวลาวางแตในชวง
วันหยุด อยางไรก็ตาม จะตองมีการบอกกลาวแกผูฟงดวยวา จะมีการออกอากาศในชวงวันหยุด       
การประชาสัมพันธแบบนี้อาจทําไดโดยการปาวประกาศโดยใชโทรโขง ประกาศโดยผานสถาบัน
ศาสนา หรือติดโปสเตอร 

 
กําลังสง/แหลงพลังงานที่ใชกับเคร่ืองสง 

  

  การกระจายเสียงนั้นหากครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีกวางเกินไปก็จะเปนอุปสรรคตอการจัดตั้งวิทยุ
ชุมชน ตอการเขาถึงชุมชน การใหวิทยุชุมชนขึ้นอยูกับอาสาสมัครนั้น จะทําใหยากตอการกระจาย
เสียงในพ้ืนท่ีบริเวณกวาง ยากตอการทํางานและยากตอการดํารงอยูของวิทยุชุมชน ท้ังนี้ควรยึดหลัก      
“เล็กแตเจง” (Small is beautiful) ถามีเครื่องสงเล็ก ๆ จํานวนมาก กระจายเสียงครอบคลุมในชุมชน
เล็ก ๆ จะดีกวาการสงกระจายเสียงขนาดใหญท่ีครอบคลุมบริเวณกวาง ในชนบทนั้นสามารถใช
เครื่องสงท่ีมีกําลังสงเพียง 20 วัตต ก็เพียงพอแลว โดยสามารถใชเครื่องขยายเสียงใหไปถึง 100 วัตตได 
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ความเปนเจาของและการจัดการ 
 

  แนวคิดท่ีวา วิทยุชุมชนนั้นเปนของชุมชนถือวาเปนส่ิงสําคัญ บางครั้งชุมชนอาจจะเขา
รวมโดยการเปนตัวแทนของประชาชน อาจเปนไปในรูปของมูลนิธิหรือสมาคมองคกรตาง ๆ ท่ีจะ
เปนตัวแทนในการรักษาผลประโยชน ซ่ึงจะนําเสนอประเด็นท่ีนาสนใจในชุมชน และเริ่มขั้นตอน
ตาง ๆ ท้ังหมด ไมวาจะเปนการขออนุญาตจัดตั้งวิทยุชุมชน ในบางกรณีอาจมีการวางแผนรวมมือ
ของส่ือในชุมชน ซ่ึงเปดกระจายเสียงใหสมาชิกในชุมชนถือหุนเพ่ือจะไดมาดูแลรวมกัน 

 

  หลักการสําคัญก็คือ วิทยุชุมชนจะตองถูกควบคุมโดยชุมชน ซ่ึงจะตองมีการแตงตั้ง
ตัวแทนจากหลาย ๆ กลุมในสังคม ในหลาย ๆ กรณี คณะกรรมการวิทยุชุมชนจะมีบทบาทในการ
จัดการ  การตัดสินใจในการดําเนินการตาง ๆ จะเปนไปตามหลักการประชาธิปไตย และโปรงใส 

 
รูปแบบรายการ 

 
  ในการพิจารณานโยบายดานรูปแบบรายการนั้น ควรจะตองมีการสํารวจความตองการ
ของคนในชุมชน ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถสนองความตองการของชุมชนไดอยางแทจริงตามหนาท่ีหลัก
ของวิทยุชุมชน 

 

ทีมงาน 
 

  มีวิทยุชุมชนเพียงไมกี่แหงท่ีสามารถจายคาจางใหกับทีมงานได สวนใหญแลวทีมงานจะ
เปนอาสาสมัครมาผลิตรายการ เปนผูรายงานขาว และทํางานดานเทคนิค ซ่ึงวิทยุชุมชนสวนใหญก็
ไมไดมีเงินเพียงพอท่ีจะจายคาจางใหแกอาสาสมัครเหลานี้ได 

  อยางไรก็ตาม  การหาอาสาสมัครมาทํารายการก็ไมใชเรื่องงาย เพราะมีขอจํากัดในเรื่องเงินทุน     
แตในอีกทางหนึ่ง อาสาสมัครเหลานี้ก็อาจจะเขามาทํารายการวิทยุชุมชนโดยไมหวังผลกําไรหรือ
คาตอบแทนเลยก็ได 

DPU



 45 

ความอยูรอดของวิทยุชุมชน 
 

  ในขณะท่ีวิทยุชุมชนหลายแหงในประเทศพัฒนาแลว จะไดรับการสนับสนุนเงินบริจาค
จากองคกรระดับชาติ ซ่ึงผูทําวิทยุชุมชนควรจะเปดใจใหกวางในเรื่องดังกลาว เพ่ือใหวิทยุชุมชน
สามารถดําเนินการตอไปได ท้ังนี้มีหลายแนวทางดวยกันคือ 

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

 

เร่ืองของการโฆษณา 
 

  ในหลาย ๆ ประเทศมีการเริ่มออกกฎหมายใหวิทยุชุมชนเปนองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร   
แตส่ือโฆษณามีความเขมแข็ง  และมีอิทธิพลท่ีทําใหวิทยุชุมชนตองยอมรับการโฆษณาเพ่ือความอยูรอด 

 
ประเด็นขัดแยง 

 
  ในการจัดตั้งวิทยุชุมชนมีหลักสําคัญอยูวาจะตองไมมีการโฆษณา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
ผูสนับสนุนเปนองคกรธุรกิจ แตในอีกทางหนึ่งหากผูสนับสนุนเปนชาวบานในชุมชนไมวาจะ
เปนผูหญิง ชาวนา หรือชาวประมง ตลอดจนองคกร NGO สามารถใหการสนับสนุนได โดยอาจให
การสนับสนุนในรูปของคาบํารุงหรือเงินบริจาค ดังนั้น การมีผูสนบัสนุนรายการจึงนับเปนประเด็น
ขัดแยงท่ีนาสนใจอีกประเด็นหนึ่งของการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน 
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การรักษาทีมงาน 
 

  การคงอยูของทีมงานวิทยุชุมชน ไมเพียงแตขึ้นอยูกับเรื่องเงินเทานั้น แตเรื่องของทีมงาน
ก็มีความสําคัญเทากัน ทีมงานท่ีทํางานกับวิทยุชุมชนสวนมากจะเปนอาสาสมัคร ไดแก อาสาสมัครชายท่ี    
ถูกเลิกจางและกําลังมองหางานใหมท่ีไดเงินเดือนอยู ดังนั้นทีมงานที่เปนผูหญิงจะดีกวาเพราะ
ผูหญิงมักไมคอยหางานทํานอกชุมชน แนวคิดใหมของยูเนสโก ซ่ึงใหการสนับสนุนโครงการใน
ฟลิปปนส คือใหนายสถานีหาธุรกิจเล็ก ๆ ใหทีมงานทํา ในขณะท่ีเปนอาสาสมัครวิทยุชุมชนเพ่ือให
อาสาสมัครเหลานั้นอยูกับวิทยุชุมชนไปนาน ๆ ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวทําไดคอนขางยาก 

 

การหาแหลงเงินทุนอื่น ๆ 
 

  บอยครั้งท่ีวิทยุชุมชนไดแหลงเงินทุนอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการบริจาค เชน การ
สนับสนุนดานการเงินจากภายในประเทศและองคกร NGO ระหวางประเทศหรือจากหลาย ๆ องคกร
ท้ังนี้เพ่ือซ้ือเครื่องไมเครื่องมือและอุปกรณดานเทคนิค และฝกอบรมทีมงาน ดานผูใหบริจาคเองก็ใช
วาจะใหบริจาคกันไดงาย ๆ องคกรเหลานี้จะพิจารณาแงมุมตาง ๆ ของวิทยุชุมชนอยางละเอียด ไมวา
จะดานกฎหมาย ท่ีตั้ง คุณสมบัต ิและความสามารถในการเผยแพรวิทยุชุมชน รายละเอียดของการ
จัดตั้งท้ังวัตถุประสงค และหนาท่ีของวิทยุชุมชนดานเทคนิค ความเปนเจาของ การจัดรูปแบบ
รายการและทีมงาน เปนตน 

 

  นอกจากนั้น ในเรื่องการแบงระดับของความเปนวิทยุชุมชน อาจารยจุมพล ไดทําการ
แบงวิทยุชุมชนออกเปน 6 ระดับ พอสรุปไดดังนี ้(จุมพล รอดคําด,ี 2542) 

 

  ระดับแรก ผูจัดรายการของ/สถาน ีนําขอมูลท่ีสมาชิกชุมชนแจง มานําเสนอในลักษณะ
การประกาศสาธารณะหรือการบริการชุมชน 

  ระดับสอง สถานียังคงเปนเจาของ ดูแล จัดการผลิต และการนําเสนอแตกําหนดกรอบ
และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดและ/หรือ การนําเสนอเนื้อหาในบางรายการ 
เชน การรายงานสภาพการจราจร 
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  ระดับสาม ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระดับการเปนเจาของรายการ การบริหาร
รายการ การกําหนดเนื้อหาและวิธีการนําเสนอรายการ โดยการทํางานในรูปคณะกรรมการ สวน
สถานียังเปนของหนวยงานท่ีเปนเจาของ บุคลากรสถานีทําหนาท่ีดูแล ใหคําปรึกษาดานระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ และอํานวยความสะดวกในการผลิต และการออกอากาศ 

 

  ระดับส่ี สถานียังคงเปนหนวยงานรัฐ งบประมาณมาจากรัฐและการบริจาค แตตัวแทน
กลุมตาง ๆ ในชุมชนท่ีเปนอาสาสมัครเขามาบริหารสถานีและดําเนินการดานรายการ โดยมีเจาหนาท่ี
สถานีคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ 

 

  ระดับหา ประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน ยื่นขอคล่ืนความถ่ีจากรัฐ และลงทุนจัดตั้งสถานี
วิทยุเปนของชุมชน มีการบริหารในรูปคณะกรรมการ ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและควบคุมการ
บริหาร จางมืออาชีพทํางานในการจัดการสถาน ีการจัดและการผลิตรายการ สวนงานธุรการ มีท้ังท่ี
เปนพนักงานและอาสาสมัคร 

 

  ระดับหก ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้ง และยื่นขอใบอนุญาตเปนเจาของคลื่นความถ่ี  
เชนเดียวกับระดับหา  แตการดําเนินงานของสถานี ตั้งแตระดับกรรมการไปจนถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  
ลวนเปนอาสาสมัครท้ังส้ิน แตไดรับความชวยเหลือหรือรวมมือ ในการพัฒนาทักษาจากหนวยงานรัฐ
หรือหนวยงานวิชาการ 

 
ความเปนไปไดในอนาคตของวิทยุชุมชน 

 

  เนื่องจากปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในกิจการดานตาง ๆ  อยางมากมาย ไมเวน
แมแตในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชนก็เชนเดียวกัน คอมพิวเตอรจะเขามามีประโยชนอยางมาก
เพราะสามารถทํางานหลายอยางไดในเวลาเดียวกัน อีกทั้ง ระบบอินเทอรเน็ตของคอมพิวเตอร 
จะเปนเครื่องมืออีกอยางหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาศักยภาพของทองถ่ิน โดยรัฐบาลไดทําการวางระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตใหตําบลตาง ๆ ท่ัวประเทศ ใหสามารถเขาไปใชอินเทอรเน็ตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงประชาชนสามารถจะเขาไปในระบบอินเทอรเน็ตของคอมพิวเตอร เพื่อคนหา
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ขอมูลที่เปนปญหาเฉพาะเจาะจงในทองถิ่น ทั้งนี ้ในขณะเดียวกันทองถิ่นเองก็อาจตองพึ่งพา
ขอมูลจากท่ัวโลก จากความกาวหนาของเทคโนโลยีในโลกปจจุบันนี้เอง จึงเปนไปไดวาในอนาคต
อันใกลนี้วิทยุชุมชนอาจมีการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใชในสวนของการออกอากาศผานระบบ
อินเทอรเน็ตของคอมพิวเตอรอีกดวย 

 สําหรับเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของวิทยุชุมชน ผูวิจัยจะนําไปใชเปนขอมูล
ประกอบในการวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม เพราะท้ังนี้ลักษณะของวิทยุชุมชนในแตละสถานท่ีอาจจะมีความแตกตางกัน
ตามสภาพความเปนอยู การดํารงชีวิตของแตละสังคม 
 
2.5 แนวคิดเร่ืองรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยชุุมชน 
 

 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงทองถ่ิน เปนการจัดรายการ
วิทยุเพ่ือชุมชนท่ีมุงเสนอส่ิงท่ีเปนความรู ขอมูลขาวสารแกประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือดึงดูดความ
สนใจของผูฟงในทองถ่ินดวยรูปแบบการนําเสนอ และเนื้อหาท่ีนําเสนอแตกตางไปตามความ
เหมาะสมในแตละทองถ่ิน 

 
 นภาภรณ อัจฉริยะกุล (2531 : 401-431) กลาววา การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง         

มีดวยกันสองความหมายคือ  ความหมายอยางแคบก็คือ  การจัดตารางรายการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงใหออกอากาศในชวงเวลาใด ระยะเวลานานเทาใด สวนความหมายอยางกวาง การ
จัดรายการวิทยุ หมายถึง การวางแผนเตรียมการของบุคคลท่ีเกี่ยวของพิจารณาวาจะกําหนดใหเปน
รายการท่ีมีรูปแบบและเนื้อหาอยางไร คือเปนขั้นตอนของการผลิตรายการ 

 
 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงท่ัวไปนั้น จะยึดหลักการทําหนาท่ีเหมือนกับส่ือมวลชน

ประเภทอ่ืน คือ ส่ือมวลชนจะตองใหขาวสาร ความรู ความบันเทิง และบริการสาธารณะแก
ประชาชน เม่ือคํานึงถึงสิทธิ ความเสมอภาค และอิสรภาพของประชาชนการจัดรายการทาง
วิทยุกระจายเสียง จึงจําเปนตองจัดการบริการขาวสารในฐานะท่ีเปนส่ือมวลชนตามสิทธิท่ี
ประชาชนควรจะไดอยางเสมอภาค โดยประชาชนมีอิสรภาพอยางเต็มท่ีในการเปนผูรับโดยลักษณะ
ดังกลาวทําใหการแบงประเภทรายการทางวิทยุกระจายเสียงจึงแบงไดเปนประเภทใหญ ๆ ได         
4 ประเภท คือ 
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1. ประเภทขาว 
2. ประเภทความรู 
3. ประเภทความบันเทิง 
4. ประเภทบริการสาธารณะ 

 การแบงประเภทรายการวิทยุกระจายเสียงนั้น มิไดมีกฎเกณฑตายตัว เชน แบงตาม
ลักษณะของกลุมผูฟง ก็อาจแบงประเภทของรายการออกไดเปนกลุมเด็ก กลุมวัยรุน กลุมสตรี    
กลุมผูสูงอายุ กลุมเกษตรกร เปนตน บางสถานีแบงประเภทตามการประกอบอาชีพหรือตามเนื้อหา
เปนหลัก เชน ประเภทรายการเพ่ือเกษตรกร หรือรายการทางการเกษตร รายการเพ่ือสุขภาพอนามัย 
สาธารณสุข  รายการทางศาสนา รายการเพ่ือแมบาน การแบงประเภทรายกาตามลักษณะของกลุม
ผูฟงหรือแบงตามอาชีพนี ้อาจทําใหไมครอบคลุมไดท่ัวถึงผูฟงทุกกลุม เพราะในโลกนี้มีกลุมอาชีพ
เกิดขึ้นมากมาย วันหนึ่ง ๆ จะเสนอรายการครอบคลุมผูฟงไดทุกกลุมนั้นคงเปนไปไมได ดังนั้นจึง
คัดเอาเฉพาะผูฟงเปาหมายท่ีเปนสวนใหญ (Majority) เทานั้น จึงเกิดมีปญหาวารัฐละเลยกลุมผูฟงท่ี
เปนชนกลุมนอย ซ่ึงก็ควรจะมีสิทธิเสมอภาคทัดเทียมกัน การจัดประเภทตามกลุมผูฟงจึงสรางความ
ลําบากใหแกผูจัดรายการเสมอ วิธีท่ีเปนกลางท่ีสุดในการแบงประเภทของรายการวิทยุกระจายเสียง
ถือเปนส่ือมวลชนประเภทหนึ่ง จึงนาจะแบงประเภทของรายการตามหนาท่ีท่ีดีของส่ือมวลชน   
ตามประเภทท่ีกลาวขางตน แตการจะจัดอัตราสวนของรายการในแตละประเภท จะขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมและความตองการของชุมชนนั้น ๆ  

 
รูปแบบรายการวิทยุเพ่ือชุมชนในการกระจายเสียงยังแบงไดดังตอไปนี้คือ 

1. รูปแบบรายการพูดคุยกับผูฟง (Straight Talk Programme) 
เปนการพูดคุยกับผูฟงโดยตรง คือ รายการท่ีมีผูพูดเพียงคนเดียวพูดใหผูฟง  

ฟงโดยตรง ไมใชเปนการพูดคุยกับคนอ่ืนใหผูฟงฟง 
 

2. รูปแบบรายการสนทนา (Conversational Programme)  
เปนรายการทํานองพูดคุยแตการพูดคุยไมไดพูดคุยโดยตรงกับผูฟง หากแต

เปนการสนทนากันระหวางผูรวมรายการตั้งแต 2 คนขึ้นไป ผูดําเนินรายการอาจรวมสนทนาออก
ความคิดเห็นหรือใหขอมูลดวยได นอกจากนั้นยังทําหนาท่ีเช่ือมโยงการสนทนาและอธิบายเพ่ิมเติม
ใหผูฟงเขาใจดีขึ้น ตลอดจนสรุปเนื้อหาสําคัญท่ีไดสนทนากันแตละเรื่องดวย 
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3. รูปแบบรายการสัมภาษณ (Interview Programme) 
เปนการพูดคุยกันระหวางบุคคล 2 ฝาย ฝายหนึ่งเปนผูตั้งคําถาม ซักถาม

เรื่องราว  ปญหาขัดของใจให ผูฟงฟง  อีกฝายเปนผูตอบ  เรื่องท่ีควรสัมภาษณในรายการ
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการพัฒนา ไดแก เรื่องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน สุขภาพอนามัย  
การเกษตร การสงเสริมอาชีพ หรือเปนการสัมภาษณบุคคลตัวอยางของทองถ่ินนั้น ๆ รายการ
สัมภาษณแตกตางจากรายการสนทนาตรงท่ีผูสัมภาษณเปนผูตั้งคําถามไดอยางเดียว แตไมมีหนาท่ี
ตอบคําถามนั้นเสียเอง ไมเหมือนกับผูดําเนินการสนทนาซ่ึงอาจรวมสนทนาดวยในบางโอกาสส่ิงท่ี
ผูสัมภาษณจะทําไดนอกจากนั้นคือ สรุปใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเพ่ิมเติมใหเขาใจไดดีขึ้นเทานั้น 

 
4. รูปแบบรายการอภิปราย (Discussion Programme) 

เปนการพูดคุยออกความคิดเห็นกันในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง แตผูมารวม
อภิปรายนั้นตางความคิดเห็นตางทัศนะกัน จึงมารวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแสดงความ
คิดเห็นจะเปนไปทีละคน อยางมีระเบียบโดยมีผูดําเนินการอภิปรายเปนผูควบคุมใหรายการเปน   
ไปตามแนว ผูดําเนินการจะไมรวมอภิปรายดวยเปนเพียงสรุปความคิดเห็นของผูรวมอภิปราย
เทานั้น 

 
5. รูปแบบรายการสารคดี (Documentary หรือ Feature Programme) 

เปนรายการท่ีใหเนื้อหาสาระในหัวขอใดหัวขอหนึ่งแตมีรายละเอียดหลาย
แงมุม มีวิธีการนําเสนอไดหลายลักษณะ โดยมุงท่ีจะเสนอประเด็นสาระเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพียงเรื่องเดียว โดยท่ัวไปแลวรายการสารคดีมี 2 ประเภท คือ รายการสารคดีแบบ Documentary 
หมายถึง รายการท่ีเปนจริงท้ังหมด มีหลักฐานเปนเอกสารสนับสนุน คนควาอางอิงได อีกประเภท
หนึ่งเปนรายการสารคดี Feature หมายถึง รายการท่ีมุงเสนอเนื้อหาบนพ้ืนฐานของความเปนจริง  
แตไมท้ังหมดไมจําเปนตองมีเอกสารมายืนยัน 

 
6. รูปแบบรายการนิตยสารทางอากาศ (Magazine Programme)  

เปนรายการท่ีประกอบดวยเรื่องยอย ๆ ตาง ๆ กัน แตละเรื่องมีรูปแบบแตกตาง
กันรวมอยูในรายการเดียวกัน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหท้ังบันเทิงและความรู แตจะเนนหนักเรื่อง
บันเทิงมากกวาเอกภาพของรายการอยูท่ีการเช่ือมโยงเรื่องตาง ๆ ใหสอดคลองกลมกลืนกัน ท้ัง ๆ ท่ี
เปนคนละเรื่องกัน โดยใชคําพูดเช่ือมโยง หรือเพลงเช่ือมโยงตามความเหมาะสม ทําใหรายการมี
หลายรูปแบบรวมกันอยูในรายการเดียวกัน 
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7. รูปแบบรายการขาว (News Programme) 
เปนรายการท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือรายงานเหตุการณสําคัญ ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยมีผูอาน

ขาวโดยไมมีเสียงประกอบ รายการขาวแยกยอยไดหลายประเภท เชน ขาวตางประเทศ ขาวใน
ประเทศ ขาวทองถ่ิน ขาวการเมือง ขาวกีฬา ขาวเศรษฐกิจ เปนตน 

 
8. รูปแบบรายการบรรยายเหตุการณ (Commentary) 

เปนการรายงานเหตุการณท่ีกําลังเกิดขึ้นจริง หรือกําลังดําเนินอยูในสถานท่ีจริง 
โดยผูบรรยายถายทอดเหตุการณหรือเลาเหตุการณนั้นใหฟง 

 
9. รูปแบบรายการตอบปญหา (Quiz Programme) 

เชิญผูตอบมารวมรายการโดยตอบปญหาในหองสงในลักษณะแขงขันกัน  
หรือเปดโอกาสใหผูฟงไดมีโอกาสรวมรายการโดยถามปญหาแลวเปดโอกาสใหผูฟงตอบปญหา
กลับมาทางโทรศัพท ทําใหรูผลสะทอนกลับไดทันที 

 
10. รูปแบบรายการเพลง (Music Programme) 

เปนรายการท่ีมีความสําคัญและไดรับความสนใจมาก แตการจัดรายการเพลง
ควรยึดความมีเอกภาพ คือ เลือกจัดเฉพาะเพลงประเภทใดประเภทหนึ่ง และยึดความหลากหลาย คือ 
ความหลากหลายในแตละเพลงซ่ึงมีอยู เชน มีเสียงรองท้ังหญิงและชาย มีท้ังทํานองชาและเร็ว 

 
11. รูปแบบรายการละครวิทยุ (Radio Drama หรือ Radio Play) 

มีวัตถุประสงคเพ่ือความบันเทิงเปนสําคัญ แตบางครั้งอาจสอดแทรกเนื้อหาท่ี
เปนความรูไวดวย ละครเปนการแสดงบทบาทท่ีสมมติขึ้น โดยใชศิลปะหลายอยางผสมกัน เชน 
ศิลปะการใชเสียงการใชภาษา ท้ังนี้เพ่ือใหผูฟงเกิดความเขาใจและเกิดอารมณ ความรูสึกคลอยตาม 

 
12. รูปแบบรายการปกิณกะ (Variety) 

เปนรายการท่ีประสมรายการหลายรูปแบบรวมอยูในรายการเดียวกัน แตไมใช
การประสมแบบนิตยสารทางอากาศ เพราะไมมีการเช่ือมโยงตอเนื่อง แตเปนเพียงการเสนอเนื้อหา  
และรูปแบบหลาย ๆ รูปแบบมาผสมปนเปกัน มีแตความหลากหลาย ไมมีความเปนเอกภาพ        
เนนความบันเทิง 
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 ปรมะ สตะเวทิน (2541 : 55-56) กลาวถึง องคประกอบในกระบวนการส่ือสารมวลชน
ก็คือสาร สารก็คือเนื้อหาท่ีปรากฏในส่ือมวลชนหรือเรียกวา เนื้อหาของส่ือมวลชน เนื้อหาท่ีสําคัญ ๆ 
ของส่ือมวลชน ไดแก 

 
 1. เนื้อหาขาว ไดแก ขอมูลขาวสารความเปนจริงเกี่ยวของกับเรื่องตาง ๆ มากมายหลาย
ชนิด ซ่ึงมีความหลากหลาย (Variety) เพ่ือตอบสนองความตองการดานขาวของผูฟงใหกวางท่ีสุด 
เพราะผูฟงมีความแตกตางกันในดานประชากร เชน อายุ อาชีพ รายได การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ 
เพศ และมีความสนใจไมเหมือนกัน ขาวในส่ือมวลชนจึงถูกจําแนกออกเปนชนิดตาง ๆ ไดแก ขาว
ในประเทศ และขาวตางประเทศ ขาวทองถ่ิน และแยกประเด็นออกตามเนื้อหาไดแก ขาวการเมือง 
ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม ขาวสตร ีขาวบันเทิง ขาวการศึกษา ขาวเกษตร ขาวสาธารณสุข ขาวกีฬา 
ขาวบริการสาธารณะ ขาวภัยธรรมชาติ ขาวอาชญากรรม 

 
 2. เนื้อหาท่ีใหความรูและความคิดเห็น แบงออกไดเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับความสนใจของมนุษย (Human Interest) เปนเรื่องราว
เกี่ยวกับอารมณของผูฟง กระตุนใหเกิดความรูสึกยินด ีเห็นอกเห็นใจ ชอบ ไมชอบ เปนเรื่องความ
ทุกขยาก ความสุข สถิติใหม ควันหลงของเหตุการณ เชน กีฬา อุบัติเหต ุกิจกรรม 

2.2 เนื้อหาเกี่ยวกับบุคลิกของบุคคล (Personality Sketches) หรือเกี่ยวกับ
เรื่องราวของบุคคล (Profiles) 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับบุคลิกของบุคล คือเสนอนําเนื้อหาในลักษณะบุคลนั้นพูดวา
อยางไร เคล่ือนไหวอยางไร คิดอยางไร บุคลผูนั้นเกี่ยวของกับคนอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนอยางไร 

สวนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคล คือลักษณะของประวัติความเปนมาของ
บุคลท่ีนาสนใจ คาดหวังของบุคคลนั้น ปญหาของเขา ขอบกพรอง และความทุกขยาก และเหตุผล
วาทําไมในตอนทายท่ีสุดเขาจึงผานพนอุปสรรคไปได 

2.3 เนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณสวนตัว (Personal Experiences) ของบุคคลท่ี
เกี่ยวของกับการกระทํา และอารมณ 

2.4 เนื้อหาท่ีใหขาวสาร (Informatives) และเนื้อหาท่ีบอกวิธีทํา (How-to-Do-it) 
เนื้อหาท่ีใหขาวสารเพ่ือบอกเลาถึงการกระทําหรือกระบวนการใดซ่ึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจท่ัวไปของ
ผูฟง สวนเนื้อหาท่ีบอกวิธีทํา หรือวิธีปฏิบัติ เปนเรื่องราวท่ีใหความรูโดยตรงแกผูฟง เปนการ
เสนอแนะหรือสอนใหผูฟงทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเสนอได เชน วิธีทําเครื่องจักสาน วิธีปลูกตนไม  
วิธีการเล้ียงปลา 
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3. เนื้อหาเพ่ือใหความบันเทิง จุดประสงคหลักของเนื้อหาท่ีใหความบันเทิงก็เพ่ือดึงดูด
ความสนใจและความรูสึกรวมของประชาชน ดังนั้นเนื้อหาดานความบันเทิงจึงมุงใหความสุขความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  ความพอใจ  ชวยให ผูฟงหนีจากความเบ่ือหนาย  ความกดดันใน
ชีวิตประจําวัน ชวยใหมีโอกาสไดพักผอน คลายเครียด และลืมปญหาท่ีกําลังเผชิญ 

 
 4. เนื้อหาโฆษณา เนื้อหาโฆษณาเปนเนื้อหาเพ่ือชักจูงใจ โนมนาวใจ หรือมีอิทธิพลตอ
ผูรับสาร แบงออกเปน 3 รูปแบบดวยกัน คือ 

4.1 การเปนผูอุปถัมภรายการ (Sponsorships) คือ ผูโฆษณาเปนผูรับผิดชอบ
ดานการเงินท้ังหมดในการผลิตรายการและคาเชาเวลาของสถานี 

4.2 การรวมสนับสนุนรายการ (Participations) คือ เปนการโฆษณาท่ี             
ผูโฆษณาซ้ือเวลา เพ่ือโฆษณาสินคาในรายการตางๆ 

4.3 การโฆษณาคั่นรายการ (Spot Announcements) เปนการโฆษณาคั่น
ระหวางรายการเพ่ือนําเสนอรายการในชวงตอไป 

 
 จากแนวคิดการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงดังกลาวขางตนนั้น เปนลักษณะการจัดแบง

ประเภทรายการท่ียึดถือปฏิบัติกันมา แตลักษณะรูปแบบและเนื้อหาในรายการวิทยุชุมชนท่ีเปน
สากลยังไมมีรูปแบบรายการท่ีชัดเจน ผูวิจัยจะใชกรอบแนวคิดเรื่องรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุ
เพ่ือชุมชนในการพิจารณาลักษณะของรายการวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม วามีลักษณะการดําเนินงานอยางไร 

 
2.6 แนวคิดเร่ืองบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน 
 
 ในแตละสังคมส่ิงท่ีเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจถือปฏิบัติรวมกัน นอกเหนือจากกฎหมาย 
ขอบังคับตาง ๆ แลว นับไดวาศาสนาเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอจิตใจของคนในสังคมท่ีนับถือเปนอยางยิ่ง 
อันรวมไปถึงสังคมไทยซ่ึงมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาต ิและมีความผูกพันมาตั้งแตสมัยอดีต 
ซ่ึงมีผลใหพระสงฆ ภิกษุณ ีมีอิทธิพลตอประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธดวยเชนกัน 
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ศาสนากับสังคมไทย 
 
 ศาสนา ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ลัทธิความ
เช่ือของมนุษยอันมีหลักคือแสดงกําเนิดและความส้ินสุดของโลก ศาสนาทุกศาสนาตางมีท้ังคําส่ัง
สอนท่ีแตกตางกันและเหมือนกัน แตทุกศาสนาตางมีจุดมุงหมายท่ีตองการใหศาสนิกชนเปนคนดี 
สามารถอยูในสังคมรวมกันอยางมีความสุข 
 
 ในประเทศไทยมีกลุมผูท่ีนับถือศาสนาแตกตางกัน แตศาสนาท่ีเปนศาสนาประจําชาติ
ไทยนั้นไดแกศาสนาพุทธ ซ่ึงนับวาเปนส่ิงท่ียึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยมาตั้งแตโบราณกาลจนถึง
ปจจุบัน เห็นไดจากประเพณีไทยตางก็จะมีพิธีหรือความเช่ืออันเปนอิทธิพลจากศาสนาเขามาเปน
องคประกอบ ท้ังพิธีการเกิด การแตงงาน หรือการตาย เปนตน จึงทําใหประชาชนตางมีความเช่ือใน
เรื่องบุญ บาป และมีความเคารพ ศรัทธาในศาสนาอันรวมไปถึงพระสงฆดวย จึงทําใหมีศาสนา
สถานเกิดขึ้นในชุมชนท่ีประชาชนรวมตัวกันอยูอาศัย เพ่ือท่ีจะไดเปนสถานท่ีสําหรับประกอบพิธี
ทางศาสนา และรวมไปถึงเปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน เชน             
เปนศูนยกลางการศึกษา , ศูนยกลางในดานสาธารณสุข , สถานท่ีในการฝกวิชาชีพ และเปนแหลง
รวมตัวของคนในชุมชนเพ่ือประชุม แจงขาวสาร เปนตน จึงทําใหประชาชนไทยตางมีความผูกพัน
กับศาสนาอยางแนนแฟน 
 
 สําหรับในเขตชนบทหรือทองถ่ินท่ีหางไกลสังคมเมืองนั้น ประชาชนจะผูกพันใกลชิด
กับศาสนามากวาประชาชนในเมือง เพราะสังคมในทองถ่ินและชนบทมีขอจํากัดในการรับ       
อารยธรรมใหม ๆ ผูนําทองถ่ินยังคงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาชุมชน จึงรวมไปถึงพระสงฆหรือ
พระภิกษุท่ีมีบทบาทในฐานะผูนําในการพัฒนาชุมชนเชนเดียวกัน ท้ังนี้พระสงฆเปนผูท่ีประชาชน
ในชุมชนตางใหความเช่ือถือ ศรัทธา ไดรับการยอมรับในสังคม และในบางครั้งยังเปนผูมีอํานาจ  
จึงทําใหท้ังศาสนสถานและพระสงฆกลายเปนศูนยกลางและผูนําจิตใจ 
 
 ดวยเหตุนี้จึงทําใหพระสงฆในฐานะตัวแทนของศาสนามีบทบาทท่ีสําคัญมากตอการ
พัฒนาชุมชน จึงไดมีการกําหนดบทบาทของพระสงฆในดานการพัฒนาดังนี้ 
 
 พระราชวรมุณ ี(2527 : 274-275) ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆไววา การท่ีพระสงฆ
มีบทบาทอยางไรนั้น คงอยูท่ีหลักการอันมีอยูในคําสอนของพระพุทธเจาแลว คือในฝายตนเองก็มี
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หนาท่ีในการศึกษาปฏิบัติ คือศึกษาเพ่ือใหตนปฏิบัติไดถูกตอง และพรอมท้ังสามารถแนะนําแก
ผูอ่ืนไดดวย ในฝายสัมพันธกับสังคมคฤหัสถ ก็มีหนาท่ีใหการศึกษา การเผยแผและการสงเคราะห 
พรอมกับการปฏิบัติหนาท่ีทางสมณเพศของตน รักษาเกียรติ และความบริสุทธ์ิ ของสถาบันสงฆไว
ดวย บทบาทของพระสงฆในสังคม เทาท่ีมีอยูในปจจุบันมี 2 แบบ คือ 

 1. บทบาทท่ีสืบเนื่องมาจากสังคมแบบเดมิ 
 2. บทบาทท่ีเกิดจากความรูสึกตัวของพระสงฆ 
นอกจากนี้ คะนึงนิตย จันทบุตร (2532 : 52-56) ไดกลาวถึงสถานะบทบาทของภิกษุสงฆ   

ไวดังนี ้
1. การพัฒนาคุณภาพของพลเมืองดานคุณธรรมและจริยธรรม จําแนกเปน 
1.1 การใหบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตร ใหทําการอบรมส่ังสอนอยางจริงจัง เม่ือลา

สิกขาไปก็จะเปนพลเมือง ท่ีมีคุณภาพของสังคมได 
1.2 การเทศนาอบรมส่ังสอนประชาชน ท้ังการเทศนทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 

การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม การเขียนบทความเผยแผทางหนังสือพิมพ 
การเรียบเรียงหนังสือธรรมเผยแผในงานและโอกาสตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนา
ท้ังปวง ซ่ึงทําใหประชาชนไดทราบ ไดรูจัก ไดเขาถึง และไดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจา 

1.3 บทบาทดานการศึกษา แยกเปน 2 ประเภท 
 1.3.1 การศึกษาสําหรับภิกษุสามเณร 
 1.3.2 การจัดสอนศาสนาศึกษาแกเด็กและประชาชน 

 2. การสงเคราะหประชาชน ดังนี้ 
 2.1 การใหความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลแกประชาชนตามประเพณ ีเกี่ยวกับชีวิต เชน 

พิธีเกี่ยวกับการเกิด การบวช การแตงงาน เปนตน 
 2.2 การชวยประกอบศาสนพิธีในงานทําบุญ เชน การแนะนําพิธี การจัดเครื่องใชและ

ประกอบพิธี การใหศีล การเทศน ตลอดจนรัฐพิธีและราชพิธี 
 2.3 การใหท่ีพักอาศัยแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตางทองท่ีท่ีมาศึกษาเลาเรียน การใหท่ี

พักแกบุคคลท่ีมารักษาศีล การใหเชาท่ีดินในราคาถูกท่ีประชาชนท่ีขัดสนปลูกบานพักอาศัย 
 2.4 การดูโชคชะตาราศี การประพรมน้ําพระพุทธมนต การใหฤกษยาม เปนการ

สงเคราะหดานขวัญกําลังใจ 
 2.5 การใหทางราชการหรือมีสวนรวมใชสถานท่ีวัด ทํากิจกรรมหรือบริการสงเคราะห

ประชาชนดานตาง ๆ  
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 2.6 การรักษาโรคภัยไข เจ็บ  ใหคําปรึกษาในหนาท่ีการงาน เปนผูนําสรางส่ิง
สาธารณประโยชนในทองถ่ิน 

 2.7 การใหท่ีพักพิงแกประชาชน ผูประสบสาธารณภัยธรรมชาติ 
 3. การชวยเหลือทางราชการ โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยของชาติ โดยเฉพาะ

ทางสังคมจิตวิทยา 
 3.1 ชวยในการอบรมช้ีแจงราษฎร ใหรูจักผิดชอบช่ัวดี การขยันหม่ันเพียรในการ

ประกอบอาชีพ และการปฏิบัติตามคําแนะนําชักชวนของรัฐบาลหรือผูปกครอง 
 3.2 ชวยกิจการบริหารตามปกติของเจาหนาท่ีรัฐบาล เชน ชวยสอนหนังสือเผยแพร

กิจการตาง ๆ ของรัฐบาล ชักชวนใหประชาชนเขามาชวยราชการ 
 3.3 สงเคราะหประชาชน เชน การสงเคราะหอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค 
 3.4 ชวยเหลือราชการเกี่ยวกับกิจการความม่ันคง เชน ชวยชักนํา หรือเปนแหลง

ศูนยกลางใหทางราชการในการจัดอบรม เปนตน 
 
 จากท่ีกลาวมาจึงทําใหศาสนาเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางมาก สําหรับการพัฒนาแตท้ังนี้ก็

ขึ้นอยูกับความศรัทธา การยอมรับของประชาชน และการใหความรวมมือของบุคคลและหนวยงาน
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพราะศาสนาก็มีขอบเขตกฎเกณฑในการปฏิบัติจํากัดเชนกัน 

 
บทบาทของพระสงฆชาวอโศก 
 
  พุทธสถานสันติอโศกเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรมแหงหนึ่งโดยมีหลักประพฤติปฏิบัติ
ธรรมท่ีแปลกกวาสํานักสงฆอ่ืน ๆ ในดานความพยายามท่ีจะปฏิรูปใหถูกตองตามหลักศาสนาเดิม 
โดยการรวมกลุมญาติธรรมผูศรัทธามาวิพากษวิจารณแกไขศาสนาท่ีบิดเบือนไปจากพุทธดํารัสของ
สันติอโศกจะดําเนินรอยตามพระภิกษุสงฆในสมัยพุทธกาล ท่ีละท้ิงสมบัต ิบานเรือน ออกบวชเพ่ือ
ขัดเกลากิเลส แยกตัวออกจากระบบการปกครองท่ีกําหนดใหพระสงฆปกครองกันดวยยศ         
สมณศักดิ์ เพราะจะทําใหเกิดกิเลส จึงทําใหมีหลักการท่ีใชปกครองยึดถือปฏิบัติท่ีแตกตางไปจาก
สถาบันสงฆอ่ืน ๆ โดยมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานของคณะสงฆชาวอโศก ดังนี้ 

1. เพ่ือธํารงรักษา บํารุงรักษา และเผยแผสัจธรรมของพุทธศาสนา 
2. สงเสริม ศึกษาการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา 

 การปฏิบัติธรรมท่ีสําคัญของพระชาวอโศก คือ การทํางานท่ีจะกอใหเกิดประโยชนแก
ตนเองและสังคม งานศาสนาของพระชาวอโศกคือการเผยแผสัจธรรมของพระพุทธเจา ซ่ึงสามารถ
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พิสูจนตัวเองดวยการปฏิบัติอยางจริงจัง ทําใหหลักธรรมอโศกแผขยายออกไปอยางรวดเร็วและเปน
ท่ีสนใจของพุทธศาสนิกชนและนักวิชาการ 
 
องคกรเครือขายชุมชนอโศก 

 การรวมตัวกันกอสรางบานเรือนอยูติดกับพุทธสถาน เพ่ือจะไดอยูใกลชิดหมูกลุมมิตร
ดี สหายดีท่ีชวยใหการปฏิบัติธรรมเปนไปดวยดี พุทธสถานจึงกลายเปนศูนยกลางของชุมชน ท่ีให
การอบรมช้ีแนะแนวการปฏิบัติธรรมในแนวลึก และประสานกันทํางานเพ่ือสังคมในแนวกวางไป
พรอมกัน สถานท่ีปฏิบัติธรรมทุกแหงจึงมีชุมชนชาวพุทธเกิดขึ้น กิจกรรมตาง ๆ ก็ขยายขึ้นไปอีก
ในจํานวนพุทธสถานท้ังหมดนั้น พุทธสถานสันติอโศก ถือเปนศูนยกลางในการเผยแผธรรมะ 
โดยเฉพาะเปนแหลงผลิตส่ิงพิมพตาง ๆ โดยมี มูลนิธิธรรมสันติเปนผูอนุเคราะห ตอมาไดเกิด
กองทัพธรรมมูลนิธิ สมาคมผูปฏิบัติธรรม และธรรมทัศนสมาคม ตลอดท้ังหนวยงาน และกิจการ
ตาง ๆ ตามมาอีก  

หนวยงานหรือองคกรของชาวอโศก 

 1. มูลนิธิธรรมสันต ิ(2520) เปนองคหลักสําคัญยิ่งของกระบวนการทางศาสนาในการ
ดําเนินกิจการตาง ๆ มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ โรงพิมพมูลนิธิธรรมสันติ โครงการปฐมอโศก 
ศาลาสุขภาพ ธรรมสันติทันตกรรม โรงเรียนสัมมาสิกขา (ปฐมอโศกและสันติอโศก)  

 2. กองทัพธรรมมูลนิธิ มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ โรงพิมพกองทัพธรรมมูลนิธิ 
ปฐมอโศก ชมรมขยะวิทยา  

 3. สมาคมผูปฏิบัติธรรม มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ ชมรมหัตถกรรมกะลาไท 
หองสมุดสมาคม ผูปฏิบัติธรรม  ชมรมนักศึกษาผูปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) ชมรมมังสวิรัติแหง
ประเทศไทย (ชมร.) สาขากรุงเทพ (สวนจตุจักร) สาขานครปฐม สาขาเชียงใหม และสาขา
นครราชสีมา ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม โรงสีสมาคม จังหวัดขอนแกน โรงเจสมาคม จังหวัด
จันทบุรี 

 4. ธรรมทัศนสมาคม  

 5. บริษัทบุญนิยม ไดแก บริษัท พลังบุญ จํากัด บริษัท ฟาอภัย จํากัด บริษัท แดชีวิต 
จํากัด บริษัท วิทยุดี จํากัด มูลนิธิเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 6. กองบุญคุมครองภัย กองบุญสวัสดิการ สหกรณบุญนิยม 
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วิถีชาวปฐมอโศก 

 ชาวปฐมอโศก คือ นามท่ีเรียกขานคนกลุมหนึ่ง ท่ีมีวิถีชีวิตดําเนินไปตามความเช่ืออยาง
ยิ่งวา ชีวิตจะประสพความจริง ความประเสริฐ ความเจริญ ท่ีมีคุณคาสูงสง มีความสุขวิเศษ ความ
ถูกตองประโยชนอันยิ่ง ในความเปนมนุษย เปนสังคมนั้น ตองมีการศึกษา 3 (ไตรสิกขา) หรือมีการ
เรียนรูฝกฝนธรรมะ ของพระพุทธเจาเปนแกนแกน ใหแกชีวิต ใหแกสังคม เปนสําคัญ ดวยเหตุฉะนี้ 
ชุมชนชาวปฐมอโศกทุกกลุมหมู จึงเปนสังคมท่ีตั้งใจเรียนรูศีล สมาธิ ปญญา หรือปฏิบัติมรรคองค 
8 กันท้ังชุมชน 

 ในชุมชนชาวปฐมอโศก การทํางานใหแกชุมชน โดยไมรับเงินรายไดใด ๆ จึงเกิดจึง
เปนจริง และวิถีชาวปฐมอโศกนั้น คนผูมีสมรรถนะยิ่งสูง สรางสรรไดมาก ก็ยิ่งเสียสละมาก จะ
เอาไวเปนของตนนอยลง ผูมีภูมิยิ่งสูง ก็ยิ่งจะลดการเอามาใหตนลงไป กระท่ังสามารถทํางานฟรีได 
ก็คือดีท่ีสุด ใชชีวิตอยูกับหมูกลุม เปนคนสวนกลาง หรือเปนคนของ สังคมบุญนิยม รวมวัฒนธรรม       
สาธารณโภคี หมายความวา รวมกันอยูในสังคมเดียวกัน มีอะไรก็กินใชรวมกันไดท่ัวไป ทํามาหาได   
ก็เอาเขาเปนสวนกลาง ซ่ึงมันตองไดฝกตน เปนคนเสียสละ ความเปนของตน ลดละกิเลสไดจริง 
พอสมควร จึงจะเกิดสังคมสาธารณโภคีสําเร็จ ผูละลดกิเลสในจิตไดจริง ก็เปนอาริยบุคคล ก็มีท้ังท่ี
ลดละไดมาก ไดปานกลาง และไดนอยตามฐานานุฐานะ นี่คือ ความเปนบุญนิยมของสังคมชาวปฐม
อโศก อันมีท้ังเศรษฐศาสตรบุญนิยม มีท้ังสังคมศาสตรบุญนิยม มีท้ังรัฐศาสตรบุญนิยม มีท้ัง         
ธนศาสตรบุญนิยม มีท้ังพาณิชยศาสตรบุญนิยม ฯลฯ มีท้ังบุญนิยมอ่ืน ๆ อีกหลากศาสตร หลายศิลป  
ซ่ึงเปนไปไดกันมาแลวกวา 30 ป  

 ชุมชนชาวปฐมอโศกเปนแคสังคมเล็กท่ียังไมไดกวางใหญระดับประเทศ แตคนทํางาน
ไมรับรายไดใหแกตนเองไมวาจากทางใดก็เปนไดแลว นี่แคในสังคมเล็ก ๆ เปนแคชุมชนเล็ก รายได
รวมของประชากรในสังคมก็ยังไมมีมาก ท้ัง ๆ ท่ีทําพาณิชยแบบบุญนิยม ซ่ึงมีวิธีคิดทวนกระแสกับ 
พาณิชยแบบทุนนิยมกันคนละขั้ว ยอมมีรายไดเขาชุมชนไมมากมายเหมือนทุนนิยม ก็ยังสามารถ
เล้ียงดูผูคน เล้ียงดูคนผูไมรับรายไดอยางพอเพียง ชาวปฐมอโศกไดพิสูจนแลววา สวัสดิการ
สวนกลาง ของชุมชนเล้ียงดูกันได เพ่ือนฝูงเกื้อกูลกันและกันไวได กลุมเล็ก ๆ แคนี้ยังเปนไปไดแลว 
หากเปนสังคมท่ีใหญกวางกวานี้ มีคนท่ีมีภูมิและสมรรถนะสูงกวานี้ ปริมาณคนก็มากกวานี้ และมี
องคประกอบท่ีสมบูรณกวานี้ มันก็ยิ่งเปนไปไดงายกวา แข็งแรงกวา ดียิ่งกวาเปนไหน ๆ           
อยางแนนอน  
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 ทุกวันนี้ ชุมชนของชาวอโศกกระจายอยูในทุกภาคของประเทศเปน 4 ระดับ ไดแก 
ระดับหมูบาน ชุมชน กลุมชน และระดับชมรม เครือขายชุมชนชาวอโศกไดรับการยอมรับจาก
สังคมโดยท่ัวไปวา เปนเครือขายชุมชนท่ีมีความเขมแข็งท่ีสุดเครือขายหนึ่ง มีชุมชนแกนหลักอยู     
9 แหง และเครือขายชุมชนยอยอีกกวา 60 แหงท่ัวประเทศ ชุมชนชาวอโศก เปนสังคมท่ีเกิดขึ้น   
โดยเจตนา มีจุดมุงหมายของการรวมกลุมเพ่ือการปฏิบัติธรรม ลดลาง กิเลสของตน ตามแนวทาง
มรรคมีองค 8 ซ่ึงเปนหลักปฏิบัติทางเอกของพระพุทธศาสนา หนึ่งในมรรคมีองค 8 คือ 
สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเล้ียงชีพชอบ กลาวคือ ไมวาการผลิต (ท้ังเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ชุมชน) การใหบริการ หรือการคาขาย จะเนนการเลือกผลิตและบริการเฉพาะส่ิงท่ีตองมีคุณคาตอ
มนุษยและส่ิงแวดลอม เชน การทํากสิกรรมธรรมชาติ ไรสารพิษ ทําขยะใหเปนปุย หรือนํากลับมา
ใชใหม การแปรรูปสมุนไพรในการใหบริการ และคาขาย ก็ถือหลักขายใหมีราคาถูกท่ีสุด จึงถือวา
เปนกําไรท่ีแทจริง โดยถือหลักท่ีวา การให การเสียสละเปนบุญ เปนกําไรท่ีแทจริงของชีวิต           
จึงเรียกวา “ระบบบุญนิยม” 

 
แนวคิดระบบบุญนิยม 
 

  “บุญนิยม” นั้นคือ ผูเขาใจสัจจะวา ผูให คือ ผูมีคา ผูมีประโยชนอยูในโลก ในสังคม         
จึงตั้งใจเสียสละ ใหผูอ่ืนมาก ๆ สวน “ทุนนิยม” คือ ผูเขาใจวา ผูไดมา คือ ผูมีผลประโยชน จึงตั้งใจ
เอามาใหแกตนมาก ๆ  

 “บุญนิยม” คือ ผูฝกตนและเช่ืออยางสนิทใจวา  “การเปนผูไดให” หรือเปนผูเสียสละ
ออกไปมาก ๆ นั้น เปนความเจริญ ความประเสริฐ ของความเปนมนุษย อยางแทจริง จึงเสียสละให
อยางเต็มใจ หรือพยายามเปนผูใหใหบริสุทธ์ิ บริบูรณ สวน “ทุนนิยม”  นั้นคือ ผูฝกตน และเช่ือสนิท
ใจวา “การเปนผูไดมา” หรือเปนผูสะสมไว เปนของตนมาก ๆ เปนความเจริญ ความประเสริฐ   
ความประสบผลสําเร็จ ของความเปนมนุษย  

 แนวคิด “บุญนิยม” นั้น ผูแข็งแรงและมีสมรรถนะสูง จึงไมนิยมสะสม แตนิยมสละออก 
ดังนั้น ผูมีภูมิสูง สามารถมาก ฉลาดมาก เกงมาก ขยันมาก จึงยิ่งไมมีมาก ไมเอามาก มีแตจะใหคน
อ่ืนมาก ๆ ท่ีสุดเปนผูกลาเสียสละ ถึงขั้นไมตองมีของตัวของตน เปนคนจน เปนคนทํางาน ไมรับ
เงินเดือน แลวคนในสังคมก็จะรู จะเห็น ความมีประโยชนแกผูอ่ืนแกสังคมของผูมีภูมิสูง สามารถ
มาก ฉลาดมาก เกงมาก ขยันมาก ท่ีรับใชผูดอยกวา ในสังคมอยูนี้ตามจริง คนในสังคม หรือ
ประชาชน ยอมศรัทธาเล่ือมใส เคารพบูชา ผูมีภูมิสูง สามารถมาก ฉลาดมาก เกงมาก ขยันมากนี้ 
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ดวยปญญา คนผูนี้ จึงช่ือวา “นาบุญ” ท่ีประชาชนไวใจ มีอะไรประชาชนก็จะรวมมือ รวมอุปถัมภค้ําจุน 
ชวยเหลือเต็มท่ีเสมอ ดังนั้นระบบบุญนิยม หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับส่ิงตอไปนี้ 

 1. ทฤษฎีกําไรขาดทุนของอาริยชนแท คือ “ไดมา เปนบาป คือขาดทุน เสียไป เปนบุญ 
คือกําไร” 

 2. อุดมการณของบุญนิยม คือ “ขยัน กลาจน ทนเสียดที หนีสะสม นิยมสรางสรรค 
สวรรคนิพพาน” 

 3. กําไรอาริยะ 4 ระดับ คือ 1.ขายต่ํากวาราคาตลาด 2.ขายเทาทุน 3.ขายต่ํากวาทุน 4.ใหฟรี 

 4. หลักการของการคาขายในระบบบุญนิยม คือ ขายถูก ไมฉวยโอกาส ขยันอุตสาหะ 
ประณีตประหยัด และซ่ือสัตยสุจริต 

 5. ละเวนมิจฉาชีพ 5 ประการ (มิจฉาอาชีว 5) คือ การโกง ลอลวง ตลบตะแลง ยอมมอบ
ตนในทางผิด และเอาลาภแลกลาภ 

 6. ละเวนสินคาตองหาม 5 ประการ (มิจฉาวณิชชา 5) คือ สัตวเปน สัตวตาย อาวุธ ยาพิษ 
และของมึนเมา  

 กลาวคือ ถาจะวาดวยแนวคิดหรืออุดมคติ ก็จริงอยู ท่ีบุญนิยมกับทุนนิยม มันตรงกัน
ขามหรือไปกันคนละทิศ แตพฤติภาวะนั้น ไมไดเปนศัตรู ไมไดเปนคูขัดแยงแยงชิงกันเลย ออกจะ
รวมกันดี ลงกันไดอยางสนิทสนมกลมเกลียวดวยซํ้า เพราะบุญนิยมนั้น ประพฤติตนชอบเปนผูให
หรือพยายามสละออก ดวยคติความเช่ือและเปนอยูจริง สวนทุนนิยม ก็ประพฤติตนชอบเปนผูเอา 
หรือพยายามหามาใหตน ดวยคติความเช่ือและเปนอยูจริง ดังนั้น คนหนึ่งให อีกคนก็เอา ก็ไมแยงกัน 
ไปดวยกันได สามัคคีกันด ีไมขัดไมแยง ไมทะเลาะกัน 

 ดวยความจริงนี้ บุญนิยมจึงไมไดเกิดมาเพ่ือเปนศัตรูกับทุนนิยมแตอยางใด กลับเปน
มิตรท่ีดีแท ๆ เพราะบุญนิยมนั้น ไมไดไปแยงชิงวัตถุทรัพยจากทุนนิยมดังกลาว และหากชาวทุน
นิยมไมยินดีเต็มใจ ท่ีจะเปล่ียนตัวเอง มาเปนอยางชาวบุญนิยม ก็ไมมีใครบังคับ เปนเรื่องของ
อิสระเสรีภาพเต็มท่ี 

 ความสําเร็จของชาวพุทธกลุมนี้เริ่มตนดวยการสรางรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การสราง
คนของพระภิกษุนามวาสมณะโพธิรักษ คนของกลุมนี้จะตองยึดม่ันในศีล ยืนหยัดในการไม
เบียดเบียนเพ่ือนรวมโลก แมชีวิตสัตวก็ไมเอามาเปนอาหาร ถือตนเองเปนท่ีพ่ึงตามคําสอนของ
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา กลาเปนคนจน ทนตอการเสียดสีทุกรูปแบบ ตองเปนผูกินนอย ใชนอย 
ยินดีแบงสวนท่ีเหลือออกเจือจุนผูอ่ืน แมเงินท่ีหาเขาชุมชนได ก็ตองไมเก็บสะสมไว หากแตตอง
สะพัดออกเพ่ือสังคมใหมากท่ีสุด ชาวพุทธกลุมนี้ไมปฏิเสธความกาวหนาทางเทคโนโลยีแตตองนํา
ความรูนั้นมาประกอบการแกปญหา ทุกคนจะตองไมรีรอเกียจครานในการทํางานใหเต็มศักยภาพ 
และท่ีสุดพวกเขาปฏิเสธระบบทุนนิยม บริโภคนิยม กามนิยม และอัตตนิยม หากเช่ือม่ันในระบบ
บุญนิยมในทุกกิจการท่ีทําลงไป ไมวาจะเปนอุตสาหกิจบุญนิยม พาณิชยบุญนิยม การศึกษาบุญนิยม 
และการเมืองบุญนิยม  
 
 ถึงแมวาแนวทางการปฏิบัติของพระสงฆในแตละสํานักจะมีความแตกตางกัน แตทุก
สํานักสงฆตางลวนแลวแตมีบทบาทในการท่ีจะเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาใหแกสังคม
ภายนอก 
 
 จากแนวคิดเรื่องบทบาทพระสงฆในการพัฒนาชุมชน ผูวิจัยนํามาใชศึกษาเพ่ือเปน
ขอมูลถึงหลักความสัมพันธระหวางมิติทางศาสนากับประชาชน เพราะเนื่องจากสถานีวิทยุชุมชน
ดังกลาวนี้ มีจุดเริ่มตนและจัดตั้งในสถานท่ีพุทธสถาน ทําใหมีหลักการดําเนินงานท่ีอาจจะแตกตาง
กับสถานีวิทยุชุมชนแหงอ่ืน ๆ ได 
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ชาญณรงค โพธ์ิสุขเกษม (2550) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีตอจุด
ปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชน ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากการวิจัยพบวา 
กระบวนการสรางใหเกิดการมีสวนรวมเริ่มจากการรวมตัวกันของกลุมคนท่ีมีความสนใจดานส่ือ
วิทยุชุมชน ซ่ึงประกอบไปดวยผูนําชุมชนปฐมอโศกท่ีประกอบไปดวยสมณะและแกนนําในชุมชน
ท่ีใชเครื่องสงวิทยุกําลังสงต่ําในการออกอากาศในชุมชนปฐมอโศกในลักษณะหอกระจายเสียง     
ไรสาย โดยเนนรายการขาวสารเพ่ือชุมชนปฐมอโศกและการเผยแผธรรมะเปนหลักอันเปน
แนวความคิดท่ีทําใหกลุมคนกลุมนี้ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
วิทยุชุมชน ดังท่ี กรรณิกา ชมดี (2524 : 11 ) กลาวถึงความหมายของการมีสวนรวมไววา หมายถึง 
ความรวมมือของประชาชน ไมวาปจเจกบุคคลหรือกลุมคนท่ีเห็นพองตองกันและเขารวม
รับผิดชอบเพ่ือดําเนินการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีตองการ กระทําผานกลุมหรือ
องคกรเพ่ือใหบรรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงคและจากการท่ีมีกลุมผูสนใจเริ่มตนและสราง
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ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมแลวก็เริ่มมีการนําความรูท่ีไดมาเผยแพรใหกับแกนนําชุมชนท่ีอยูใน
เขต อบต.พระประโทนและมีการชักชวนใหแกนนําเหลานั้นเขามามีสวนรวมในการคิด วางแผน
และกําหนดนโยบาย และเรียนรูรวมกัน รวมท้ังการชักชวนผูท่ีมีความสนใจเขามารวมในการผลิต 
ซ่ึงถือไดวาเปนหัวใจของกระบวนการส่ือสารแบบมีสวนรวมดังท่ี ไวท (White 1996, อางถึงใน 
ภริตพร สุขโกศล, 2547 : 18) กลาววา หัวใจสําคัญของกระบวนการส่ือสารแบบมีสวนรวม 
(Participatory Communication Process) คือกระบวนการรวมกันคิด รวมรับฟง และเคารพใน
ความคิดของผูอ่ืน ตระหนักในสิทธิหนาท่ีของสมาชิกในชุมชนรวมวิเคราะหประเด็นปญหาทาง
สังคม แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน ตลอดจนกระบวนการรวมกันคนหาแนวทางและ
ตัดสินใจรวมกันโดยอาศัยพ้ืนฐานของขอมูลท่ีสมบูรณ แตอยางไรก็ตามจากการสัมภาษณผูบริหาร 
นักจัดรายการจากจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชน และสมาชิก อบต. พบวา จุดปฏิบัตกิารเรียนรูวิทยุ
ชุมชนเกิดขึ้นและดําเนินกิจการตอเนื่องมานอกจากจะเปนการรวมตัวกันของแกนนําชุมชนแลวยัง
พบวามีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมาจากนอกชุมชนท่ีเขามาสงเสริมการดําเนินงาน ไมวาจะเปนปจจัยทางดาน
งบประมาณท่ีไดรับจากทางชุมชนปฐมอโศกท่ีเปนฝายจัดหาเครื่องสง ระบบการออกอากาศและ
สถานท่ี ในขณะท่ีแกนนําบางสวนไดรับการอบรมความรูในเรื่องสิทธิในการเปนเจาของส่ือตาม
รัฐธรรมนูญ และแนวคิดเกี่ยวกับวิทยุชุมชนจากสถาบันและองคกรพัฒนาเอกชนจากภายนอก
ชุมชน รวมท้ังบุคลากรบางสวนท้ังในสวนของคณะกรรมการบริหารสถานีและนักจัดรายการก็มา
จากบุคคลภายนอกชุมชน และยังไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล      
พระประโทนท่ีเห็นความสําคัญของส่ือชุมชน จึงสรุปไดวาในการสรางส่ือวิทยุชุมชนใหสามารถ
ดําเนินการไดดวยดีนั้นมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนท้ังจากคนในชุมชนเอง สถาบัน
และองคกรพัฒนาเอกชน รวมถึงหนวยงานของรัฐในชุมชนเอง 

 
 พัชราภรณ สายรัดเงิน (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชน
ตอรายการวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนการศึกษา
ถึงบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนและผลการดําเนินงานจากการใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงาน ผลจากการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มกอตั้งจากการนําของกลุมนักบวชปฐมอโศก มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการเผยแผหลักธรรมคําสอนใหกับชุมชน ตอมาเริ่มมีแนวความคิดท่ีตองการใหมีรายการ
หลากหลาย จึงไดทําการชักชวนประชาชนท้ังภายในและภายนอกชุมชนใหเขามารวมดําเนินงาน 
โดยพบวาประชาชนท่ีเขามารวมดําเนินงานนั้นมีกระบวนการในการเขามามีสวนรวม 2 วิธี คือ    
ถูกชักชวนมาและอาสาสมัครเขามา ท้ังนี้พบวาประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมนั้นมีความแตกตางกัน
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ในดานอายุ อาชีพ การศึกษา เพราะทางสถานีวิทยุชุมชนตองการตัวแทนชุมชนในทุกระดับ ซ่ึงมีท้ัง
ตัวแทนจากชุมชน ตัวแทนขาราชการ และตัวแทนจากกลุมศาสนา โดยมีตัวแทนจากชุมชนมาก
ท่ีสุด สําหรับในการคัดเลือกบุคลากรนั้นพบวา ในระดับผูจัดรายการ ทางสถานีจะเปดโอกาสใหจาก
ท้ังภายนอกและภายในชุมชนทุกระดับสามารถเขามาเปนผูจัดรายการได สามารถกําหนดรูปแบบ
และเนื้อหาของรายการได แตตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางสถานีวิทยุชุมชน แตในระดับ
คณะกรรมการจะมีการกําหนดคุณลักษณะซ่ึงจะคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู มีบทบาททางสังคม 
 
 การคนควาเกี่ยวกับการดําเนินงานของหอกระจายขาว ซ่ึงถือวาเปนส่ือของชุมชนท่ี
เกิดขึ้นกอนวิทยุชุมชน โดยการศึกษางานวิจัยนี้จะทําใหรูถึงพ้ืนฐานความเปนมาเริ่มแรกในการ
จัดทําส่ือของชุมชน ท้ังนี้ไดศึกษาจากงานวิจัยของ สุมน โมรากุล (2539 : 76-79) เรื่อง “การศึกษา
แนวทางการปรับปรุงหอกระจายขาวของชุมชน” ศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพ ปญหาและอุปสรรคของ
งบการดําเนินงาน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงหอกระจายขาวของชุมชน ผลการวิจัยพบวาการ
ดําเนินงานยังขาดหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขาดงบประมาณ วิชาการ อุปกรณบุคลากร ขาดการพัฒนา
ดานเทคนิค แนวทางในการปรับปรุง ยังคงเห็นวาใหดําเนินการหอกระจายขาวตอ และควรขยายไป
ยังชุมชนท่ีหางไกล แตการจัดตั้งตองเกิดจากความตองการของชาวบาน โดยมีหนวยงานราชการให
การสนับสนุน มีสภาตําบลเปนผูรับผิดชอบ รวมท้ังตองฝกฝนทักษะใหผูดําเนินงาน 
 
 จากการดําเนินงานหอกระจายขาวนําไปสูการพัฒนาประกอบกับกระแสปฏิรูปส่ือ     
ทําใหเกิดแนวความคิดเรื่องวิทยุชุมชน ทําใหผูวิจัยเกิดความคิดท่ีวาการดําเนินงานท้ังส่ือหอกระจาย
ขาวและส่ือวิทยุชุมชนนาจะมีพ้ืนฐานหลักการการจัดการคลายคลึงกันเพราะเปนส่ือของชุมชน
เชนเดียวกัน โดย จิระวรรณ ตันกุรานันท (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง “การมีสวนรวม
และบทบาทของผูนําชุมชนในชาวไทยภูเขา ในการจัดการวิทยุชุมชนจังหวัดแมฮองสอน” ศึกษา
เกี่ยวกับการมีสวนรวม และบทบาทของผูนําชุมชนชาวไทยภูเขา รวมท้ังปญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแกไขปญหาในการจัดการวิทยุชุมชน จังหวัดแมฮองสอน พบวา ผูนําชุมชนชาวไทย
ภูเขามีความสนใจ มีบทบาทอยางมากในการมีสวนรวมในการจัดการวิทยุชุมชน แมวายังไมเขาใจ
การดําเนินงานท่ีชัดเจน ปญหาโดยสวนใหญจะเปนเรื่องงบประมาณ กฎหมาย ความปลอดภัย 
ความรูความชํานาญ ซ่ึงท้ังหมดนี้ตองใหรัฐบาลเขามาสนับสนุน และตองหาความรูเพ่ิมเติม และ
จัดตั้งสถานีในพ้ืนท่ีท่ีไมไกลนักเพ่ือความปลอดภัย 
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 การยืนยันวาวิทยุชุมชนมีความสําคัญตอกระบวนการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนนั้น
มีขึ้นในเขตกรุงเทพฯ เนื่องจากมีวิทยุท่ีมีรูปแบบเพ่ือชุมชนเชนเดียวกัน ดังท่ี ณีลวรรณ วรานิชสกุล 
(2536) ไดศึกษาเรื่อง “การส่ือสารแบบมีสวนรวมในรายการวิทยุเพ่ือแกไขปญหาจราจรใน
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา สถานีวิทยุ จส.เอฟเอ็ม. 100 เมกกะเฮิรช” พบวากระบวนการส่ือสาร
แบบมีสวนรวมของรายการจส.100 เกิดจากองคกรผูรวมผลิต 3 ฝายคือ เจาหนาท่ีบริษัท แปซิฟค 
คอรปอเรช่ัน จํากัด เจาหนาท่ีตํารวจศูนยควบคุมการจราจร (บก.02) และประชาชน ผูใชรถใชถนน 
ซ่ึงผูรวมผลิต 3 ฝายตางสลับสับเปล่ียนกันมาทําหนาท่ีในการดําเนินรายการ นําเสนอเนื้อหารายการ 
เปนผูรวมรายการ จนกระท่ังเกิดความเขาใจและสนองวัตถุประสงครวมกันและผลสืบเนื่องมาจาก
รายการ จส.100 เปนผลดีตอสังคมในกรุงเทพฯ โดยรวมในดานของการยอมรับและเตรียมใจกับ
สภาพการจราจรท่ีตองเผชิญรวมกัน เปนการผอนคลายความเครียด นอกจากนี้ยังเปดโอกาสให
ประชาชนไดใชรายการเปนเวทีแหงการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางท่ีคาดวา สังคมควรจะ
ปฏิบัติรวมกัน ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดกรอบในการอธิบายความสําคัญของส่ือวิทยุตอการสรางความมี
สวนรวมในชุมชนสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ใหมี น้ําหนักความสําคัญเพ่ิมขึ้น 
 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับหอกระจายขาวในฐานะส่ือมวลชนของชุมชนท่ีประสบปญหา 
เพราะไมไดเกิดจากความตองการของชุมชน แสดงใหเห็นวาควรจะใหความสําคัญกับชุมชนใน
ฐานะเปนผูใชสาร ดังท่ีดวงพร คํานูณวัฒนและคณะ (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง        
“การพัฒนาหอกระจายขาวสารเพ่ือสนองตอบความตองการของชุมชน” ผลจากการวิจัยพบวา     
การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงานหอกระจายขาว ทําใหหอกระจายขาวสามารถ
ตอบสนองความตองการของชุมชนได เพราะชุมชนรับรูการพัฒนาตั้งแตแรกเริ่มรวมในการบริหาร 
รวมในการส่ือสาร มีสวนในการคัดสรรคนจัดกระจายเสียง รวมแสดงความตองการในดานเนื้อหา
สาระ รับรูถึงปญหา รวมคิดหาขอเสนอแนะทางแกไข ทําใหมีการปรับเปล่ียนบทบาทจากผูรับสาร
เปนผูสงสาร 
 
 นอกจากนี้ ทิวาพร แสนเมืองชิน (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “การส่ือสารแบบมี
สวนรวมของประชาชน โดยผานรายการวิทยุชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
จังหวัดนครราชสีมา” ศึกษาแนวคิดและโครงสรางการดําเนินงานโครงการวิทยุชุมชน การเขาถึงส่ือ 
การมีสวนรวมของประชาชน และการบริหารจัดการดวยตนเอง พบวา แนวคิดของรายการวิทยุ
ชุมชนเกิดมาจากนโยบายของกรมประชาสัมพันธ มีคณะกรรมการ 2 ชุด ซ่ึงมีปญหาในการทํางาน
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เปนอยางมาก  ควรจะมีคณะกรรมการเพียงชุดเดียวท่ีมาจากการสรรหาของประชาชน และ
ประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในการผลิตและการวางแผนแตไมไดรวมบริหารจัดการ 
 
 จากแผนการพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมไดในทุก
ระดับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา ดังนั้น ภริตพร สุขโกศล (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 
“กระบวนการส่ือสารเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุชุมชน อําเภอแจหม จังหวัด
ลําปาง” พบวา กระบวนการส่ือสารเพ่ือสรางการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชน มี 4 
องคประกอบ ไดแก ผูสงสาร เนื้อหาสาร ชองทางการส่ือสาร และผูรับสาร โดยพบวา ผูสงสารมี
กระบวนการในการแสวงหาความรูโดยพิจารณาจากกลุมเปาหมาย เนื้อหาสารมี 3 รูปแบบ ไดแก 
รูปแบบรายการสัมภาษณ รูปแบบรายการสนทนาสลับกับเปดเพลง และรูปแบบรายการขาวสลับกับ
เปดเพลง ซ่ึงวัตถุประสงคในการใหความรู ใหขอมูลขาวสาร และใหความบันเทิง หรือใหความรู
สลับความบันเทิง สําหับดานชองทางการส่ือสารพบวามีความพรอมท้ังดานเทคนิค อุปกรณ แตยัง
ไมสามารถสงสัญญาณครอบคลุมไดท่ังทุกพ้ืนท่ี สวนดานผูรับสารพบวาสวนใหญเปดฟงรายการท่ี
บาน และเปดรับฟงในท่ีทํางาน ไร นา สวน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาวิทยุไดสรางระดับการมีสวนรวมใน
ฐานะผูรับสารงายกวาส่ือประเภทอ่ืน ประกอบกับการมีสวนรวมของประชาชนในการส่ือสาร      
ไดสรางลักษณะการส่ือสารแบบสองทาง เพราะวิทยุชุมชนสามารถแกไขปญหาภายในชุมชนได 
เปนส่ือกลางท่ีทําใหเกิดการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ประชาชนสามารถนําความรูท่ีไดไปใช
ในชีวิตประจําวันได 
 
 จากการท่ีวิทยุชุมชนดําเนินการในประเทศไทยในพ้ืนท่ีแตกตางกัน อันสงผลใหการ
ดําเนินงานแตกตางกันดวย ดังนั้น มรรยาท พงษไพบูลย (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการรวบรวมขอมูล
เอกสารและการลงพ้ืนท่ีท่ีจุดปฏิบัติการเรียนรู 9 แหง เพ่ือทําการศึกษาเรื่อง “วิทยุชุมชนการ
ดําเนินงานและบทบาทเชิงคุณคา” พบวา การเริ่มตนของวิทยุชุมชนมีกระบวนการอยู 3 รูปแบบ 
ไดแก เริ่มจากเครื่อขาย เริ่มจากแกนนํา และเริ่มจากชุมชนเอง หลักการดําเนินงานควรคํานึงถึง
ชุมชนวาเปนศูนยกลางของการดําเนินงาน จึงควรใหชุมชนรวมตัดสินใจเพ่ือท่ีจะทําใหการ
ดําเนินงานสอดคลองและตอบสนองความตองการชุมชน 
 
 การศึกษาในการดําเนินงานวิทยุชุมชนครั้งนี้พบวาเปนจุดเริ่มตน และสถานท่ีตั้งอยูใน
เขตพุทธสถาน ซ่ึงตางจากสถานีวิทยุชุมชนแหงอ่ืนท่ีมีพระสงฆเขามามีบทบาทในการดําเนินงาน 
ดังท่ี ธันยพร พงษโสภณ (2529 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทพระสงฆ ส่ือบุคคลใน
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การช้ีนําและปลูกจิตสํานึกของประชาชนเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน (ศึกษากรณี : 
พระสังมาธิการระดับเจาอาวาส จ.กาญจนบุรี)” โดยศึกษาถึงการเปดรับขาวสารของพระสงฆและ
การเผยแพรขาวสารท่ีไดรับเพ่ือปลูกฝงใหกับประชาชนพบวา พระสงฆติดตามขาวสารตาง ๆ จาก
หนังสือพิมพและวิทยุกระจายเสียงมากท่ีสุด โดยสวนใหญจะอานหนังสือพิมพทุกวัน ขาวสารท่ี
เปดรับจะเปนขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม ในกรณีขาวสารจากแหลงขาวไมเหมือนกันจะเลือกเช่ือขาวสารจากหนังสือพิมพมาก
ท่ีสุด และพระสงฆสวนใหญจะนําขาวสารท่ีไดเปดรับมานั้นไปใชประโยชนในการช้ีนํา อบรม    
ส่ังสอนคนในชุมชน โดยเลือกวิธีการส่ือสาร 4 แบบ คือ การส่ือสารแบบเผชิญหนา การส่ือสารสอง
ขั้นตอน การส่ือสารหลายขั้นตอน และการส่ือสารโดยใชส่ือมวลชน ซ่ึงพระสงฆสวนใหญเห็นวา
พระสงฆจําเปนตองมีบทบาทในการพัฒนาทองถ่ิน และเห็นดวยวา การเลือกใชวิธีการส่ือสารมี
ความจําเปนและมีผลตอการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนในชนบทในการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 นอกจากนี้ คนึงนิตย จันทบุตร (2532 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “สถานะและบทบาท
ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” พบวา คุณคาของพระพุทธศาสนาในอดีตสูงมาก แตมาเริ่ม
ทรุดต่ําในยุคท่ีมีการรับวัฒนธรรมตะวันตก จึงเปนสาเหตุทําใหเกิดการปฏิรูปศาสนาจนเกิดสํานัก
สงฆหลายสํานัก โดยมีจุดมุงหมายใหพระพุทธศาสนากลับมาเปนศูนยรวมศรัทธา แตแนวทางการ
ปฏิบัติของแตละสํานักมีความแตกตางกันออกไป ซ่ึงอยูกับความถนัด ความสามารถของเจาสํานัก
แตละสํานัก ซ่ึงปจจุบันนี้พบวาสถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาดีขึ้น คนหนุมสาวและ
เยาวชนเริ่มศึกษาหลักธรรม และเห็นวาวิธีการแกไขปญหาสังคมคือการยึดถือพระพุทธศาสนาเปน
แกนนําทางจิตใจ 
 
 งานวิจัยของอนันต วิริยะพินิจ (2529 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสงฆกับ
การพัฒนาชุมชน” ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆไทยในอดีตถึงปจจุบันและบทบาทของพระสงฆ
กับการพัฒนาชุมชน พบวาสังคมไทยในอดีตมีความสัมพันธระหวางสถาบันศาสนาและชุมชน 
ยอมรับศาสนธรรมเปนตัวกําหนดคุณคาทางจริยธรรมในสังคม ทําใหสถาบันสงฆเปนศูนยกลาง
ของชุมชนมีพระสงฆเปนผูนํา แตในปจจุบันมีความเปล่ียนแปลงรับอารยธรรมตะวันตกเขามา 
ตลอดจนนโยบายรัฐท่ีเขามามีบทบาท ทําใหบทบาทพระสงฆไดเปล่ียนแปลงไปเปนแคผูนําดาน
พิธีกรรม สําหรับในดานบทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาชุมชนนั้นเห็นวายังมีความหวังท่ี
สถาบันสงฆจะกลับมามีบทบาททางสังคมได ถาภาคประชาชนและภาครัฐใหการสนับสนุน
เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันสงฆท้ังในดานจริยธรรมและวิชาการ 
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 วีรพงษ พลนิกรกิจ (2542) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยเชิงโครงสรางของสถานีวิทยุทองถ่ินใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุ” พบวา ปจจัยโครงสรางการ         
เปนเจาของระบบการควบคุมและระบบตลาด เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหา
รายการวิทยุทองถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสถานีท่ีรัฐเปนเจาของจะมีรูปแบบรายการ
สวนใหญเปนรายการพูดคุยและรายการขาว สวนเนื้อหาเปนขอมูลขาวสารและความเปนจริง  
ในขณะท่ีสถานีท่ีมีโครงสรางเปนระบบทวิภาค คือ รัฐหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ แตให
บุคคลภายนอกบริหาร จะมีรูปแบบและเนื้อหารายการเปนโฆษณาสินคาและบริการ เพราะจะมี
แหลงรายไดจากการโฆษณาสินคาและบริการท่ีมุงแสวงผลประโยชนทางธุรกิจและยังพบวา ไมวา
สถานีวิทยุทองถ่ินจะมีโครงสรางในลักษณะใดก็ตาม รูปแบบและเนื้อหารายการก็มีการกระจุกตัว  
ขาดความสมดุล และไมมีความเปนทองถ่ิน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยเชิงโครงสรางการเปน
เจาของ ระบบการควบคุม ระบบตลาด และปจจัยดานอ่ืน ๆ มีผลในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหา
รายการของวิทยุทองถ่ินท้ังส้ิน ดังนั้นจึงเปนแนวทางในการศึกษาตอวาจังหวัดท่ีตั้งอยูในภูมิภาคท่ี
แตกตางกันออกไปจะมีเหตุปจจัยใดบางท่ีมีสวนในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหาบาง 

 
 ประภาภร ดลกิจ (2544) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหการจัดการรายการวิทยุเพ่ือชุมชน

“สรางสรรคจันทบุร”ี พบวารายการสรางสรรคจันทบุรีเปนรายการท่ีอยูภายใตโครงสรางของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี โดยมีโครงสรางจําแนกเปน 3 ระยะ คือ 

1. ระยะทดลอง ดําเนินงานโดย  คณะกรรมการบริหารท่ีเปนตัวแทนชาวบาน  
คณะกรรมการท่ีปรึกษา และชางเทคนิคของสถานี 

2. ระยะดําเนินงานจริงชวงแรก ดําเนินงานโดย คณะกรรมการบริหารท่ีเปนตัวแทน
ภาครัฐ คณะกรรมการท่ีปรึกษา และฝายรายการของสถานี 

3. ระยะดําเนินงานจริงชวงสุดทาย ดําเนินงานโดย ตัวแทนภาครัฐ 2 คน และชาง
เทคนิคของสถานี 

ผลการวิจัยพบวา หลังจากดําเนินรายการไปได 5 ป รายการไดยุติลงดวยเหตุปจจัยจาก
นโยบายสถานีท่ีไมสนับสนุนการดําเนินงานโดยการลดเวลาลงเรื่อย ๆ และเจาหนาท่ีสถานีไมเปน  
พ่ีเล้ียงในการดําเนินรายการ ปจจัยดานงบประมาณท่ีสถานีไมมีให ปจจัยดานบุคคลท่ีเขามาเปน
คณะกรรมการบริหารไมมีความรูดานวิทย ุและไมเขารวมในการประชุม รวมท้ังไมหาตัวแทนเขามา
มีสวนรวมในคณะกรรมการอยางตอเนื่อง จึงเปนแนวทางใหกับรายการวิทยุเพ่ือชุมชน “ใตฟาสี
คราม” ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง วามีปจจัยใดบางท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารงานในรายการวิทยุเพ่ือชุมชน 
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 วีระวรรณ ยังกิจการ (2545) ศึกษาการมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบ เนื้อหา ปจจัย
เชิงโครงสรางในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพ่ือชุมชนของสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทยจังหวัดนาน รวมท้ังศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนจังหวัดนาน         
เพ่ือ คนหาความตองการรวมกันในการกําหนดรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการดําเนินรายการวิทยุชุมชน
โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณเจาะลึก ศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไมมีสวนรวมและ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 3 ชุมชนในจังหวัดนาน 

 ผลการศึกษา พบวารูปแบบรายการ เปนรูปแบบนิตยสารทางอากาศ และรูปแบบ
รายการสัญจร เนื้อหารายการเนนการใหขอมูลขาวสารทองถ่ิน ใหความรูดานการเกษตร             
การประกอบอาชีพ สุขภาพ ส่ิงแวดลอม การศึกษา วัฒนธรรมทองถ่ิน กฎหมาย เศรษฐกิจ ปจจัยเชิง
โครงสรางในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหา แบงออกเปน 2 ปจจัย คือ 1. ปจจัยภายในสถานี คือ 
นโยบายของกรมประชาสัมพันธ งบประมาณ และบุคคลกรของสถานี 2. ปจจัยภายนอกสถานี คือ 
ภูมิประเทศ ประชากร วัฒนธรรม อาชีพ ศาสนา เศรษฐกิจ ความสัมพันธทางสังคม วิถีชีวิต         
การรวมกลุม 

 ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยการโทรศัพท สงจดหมาย บอกผานผูดําเนินรายการเขา
มาในรายการ และสวนผลิตรายการเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอนตั้งแตการกําหนดประเด็นเนื้อหา
ประจําวัน จนถึงการผลิตรายการออกอากาศ การกําหนดนโยบายบริหารนั้น คณะกรรมการเปน      
ผูกําหนดใหสมาชิกดําเนินรายการภายใตกรอบของคณะกรรมการบริหารชมรมท่ีตั้งไว รูปแบบ
เนื้อหาตอบสนองความตองการแลวและประชาชนเขามามีสวนรวมในการตั้งคณะกรรมการ         
หางบประมาณ หาสถานท่ีตั้ง 

 
  อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2544) ศึกษาการส่ือสาร การมีสวนรวมและความพึงพอใจของ
ประชาชนในวิทยุชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดระยอง โดยวิจัยจากเอกสารและการวิจัยเชิง
สํารวจโดยการสัมภาษณเจาะลึกและการสัมภาษณกลุม การวิจัยไดเก็บขอมูลภาคสนามเปน 2 ระยะ  
ในท้ัง 2 จังหวัด ผลการศึกษาพบวาการส่ือสาร การมีสวนรวม และความพึงพอใจของประชาชนตอ
วิทยุชุมชนยังสามารถพัฒนาไปไดอีกมาก การส่ือสารของประชาชนจากระดับลางสูบน คือ ผูบริหาร
ประเทศยังติดขัดดวยกฎหมายและแผนแมบทท่ีสนับสนุนและรองรับการมีสวนรวมของประชาชน  
ยังไมเปนไปตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญมาตรา 39 , 40 , 41 และความพึงพอใจของประชาชนตอ
วิทยุชุมชนยังไมอยูในระดับท่ีจะประเมินไดวาเปนความสําเร็จแทจริง ชาวบานท่ีวิทยุชุมชนมุงไปให
ถึงยังไมรับฟงวิทยุชุมชน การพัฒนาวิทยุชุมชนตองเนนเนื้อหาของภูมิปญญา ตระหนักถึงคุณคาของ
วัฒนธรรมทองถ่ิน ความสําคัญของเครือขาย การเนนย้ําการเช่ือมโยงของการพ่ึงตนเอง การพ่ึงพากัน

DPU



 69 

ของสังคม ชุมชนเขมแข็งของประชาสังคมซ่ึงเปนจุดหมายท่ีวิทยุชุมชนในแตละจังหวัดพยายามกาว
ไปใหถึงแมวาตองใชเวลาและความตั้งใจจริง 

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

  ผลการศึกษาพบวา ในระยะแรกท่ีเริ่มทําการกระจายเสียงนั้น มีเนื้อหารายการท่ีเนนใน
เรื่องของขาวสารจากทางราชการเปนสวนใหญ นอกเหนือจากนั้นจะเปนเนื้อหาท่ีเปนความรูโดยทาง
รายการจะไดรับบทความท่ีใชในการออกอากาศจากหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้เนื่องจากรัฐบาล
ตองการใชรายการเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายแยงชิงกําลังคนจากฝายตรงขามหรือผูท่ีไม
หวังดีตอประเทศไทย แตนับตั้งแตป พ.ศ. 2532 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน นโยบายในการดําเนินรายการได
เปล่ียนแปลงไปเปนมุงยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเขา  

  สวนการศึกษาการมีสวนรวมของผูฟงชาวเขานั้น พบวา สถานีฯ ยังไมไดเปดโอกาสให
ผูฟงชาวเขาเขามามีสวนรวมในรายการวิทยุภาคภาษาชาวเขาโดยตรง คือ ในรูปแบบของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน แตไดเปดโอกาสใหผูฟงชาวเขาเขามามีสวนรวมโดยทางออมดวยการมีปฏิกิริยาตอบ
กลับมายังรายการ ทางจดหมาย โทรศัพท การมาเยี่ยมชมสถานี และการเขารวมกิจกรรมท่ีทางสถานี
จัดขึ้น นอกจากนั้น ยังไดเปดโอกาสใหผูประกาศชาวเขาท้ัง 6 ภาษา เขารวมประชุมกําหนดผังรายการ 
รูปแบบการนําเสนอ และเนื้อหาของรายการ โดยถือวาผูประกาศชาวเขาท้ัง 6 ภาษา เปนตัวแทนของผูฟง
ชาวเขาในระดับหนึ่งและทางสถานีฯ ยังมอบหมายใหผูประกาศชาวเขาเปนผูเขียนบทความและ
คัดเลือกเนื้อหาในการออกอากาศดวยตนเองเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูฟงชาวเขามากท่ีสุด 

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

  ผลการศึกษาพบวา รูปแบบของการใชสถานีวิทยุกระจายเสียงทองถ่ิน จ.กาฬสินธุ ท้ัง 3 สถานี      
มีการกระจายขอมูลขาวสารระหวางแหลงผูทําการสื่อสารจากสวนกลางและผูทําการสื่อสาร
ระดับทองถ่ินในอัตราสวนท่ีใกลเคียงกัน  รูปแบบของรายการประเภทรายการขาวประจําวัน รายการ
สาระความรู รายการเพลงและโฆษณา โดยรวมของท้ัง 3 สถานีเปนเนื้อหาท่ีมุงกลุมผูฟงระดับประเทศ 
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สําหรับรูปแบบและเนื้อหารายการท่ีเกี่ยวของกับผูฟงในระดับทองถ่ินไดแก ขาวบริการประชาชน 
การเผยแพรและประชาสัมพันธองคกรเปนสวนใหญ สําหรับการแสดงออกซ่ึงศักยภาพของการเปน
สถานีวิทยุทองถ่ินในแงหลักการท้ัง 3 สถานี ไดกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหง
กฎหมายไวอยางชัดเจน แตในแงปฏิบัติลักษณะโครงสรางและวัฒนธรรมในการทํางานของแตละ
องคกรยังไมพรอมท่ีจะกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปสูสวนทองถ่ินอยางแทจริง 

  นาฏยา เสวกแกว (2541) ศึกษาบทบาทของวิทยุทองถ่ินในจังหวัดชลบุรีตอการอนุรักษ
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยศึกษาขอมูลจากการวิเคราะหเนื้อหารายการท่ีผลิตและ
ออกอากาศโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.ชลบุรี และรายการซันไชน เรดิโอ 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย เมืองพัทยา และการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกผูรับสาร และผูท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตรายการวิทยุ 

  ผลการศึกษาพบวา บทบาทวิทยุทองถ่ินในฐานะส่ือมวลชน สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ 
คือ บทบาทหนาท่ีในระดับพ้ืนฐาน เปนบทบาท่ีใชทรัพยากรในการดําเนินไมมาก และปจจุบัน
ส่ือมวลชน    มีการกระทําอยูพอสมควร ไดแก บทบาทในการใหขาวสาร การใหความรู การสราง
จิตสํานึก และการใหแนวทางปฏิบัติ การใหความรวมมือ อีกระดับหนึ่งคือ บทบาทหนาท่ีท่ีสูงขึ้น
เปนบทบาทท่ีตองใชทรัพยากรในการดําเนินการมากกวาบทบาทพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนบทบาทท่ี
ส่ือมวลชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง วิทยุกระจายเสียงยังไมคอยกระทํา ไดแก การเฝาระวัง การให
สถานภาพ การเสนอแนวคิดในการแกปญหา การเปนแกนนําในการปฏิบัติ และการเปนเวทีให
ประชาชนแสดงความคิดยอนกลับ 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
  ในการวิจัยเรื่อง กระบวนการส่ือสารเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุ
ชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนการมุงศึกษาบทบาทการมี
สวนรวมของประชาชนและผลการดําเนินงาน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือศึกษาขอมูลดานการสรางการมีสวนรวม ความเปนมาในการเขามามีสวนรวม 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ ความสามารถในการเขามามีสวนรวม คุณสมบัติของคณะกรรมการ
และผูจัดรายการ การบริหารจัดการ โครงการบริหารงาน สัดสวนประเภทเนื้อหารายการ ปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงาน เพ่ือใหไดขอมูลประเด็นตาง ๆ สําหรับการตอบปญหาการวิจัย 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี ้
 

3.1 การกําหนดกลุมเปาหมาย 
3.2 การกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 การนําเสนอขอมูล 
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ตารางที่ 3.1 โครงสรางวัตถุประสงคและความสัมพันธของแนวคิด/ทฤษฎีและวิธีการดําเนินการ 
ระเบียบวิธีวิจัย วัตถุประสงค แนวคิด/ทฤษฎ ี

กลุมเปาหมายในการวิจัย วิธีการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบและ
เนื้ อหารายการของวิท ยุ
ชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระ
ประโทน  อํา เภอ เ มือง 
จังหวัดนครปฐม 

1. แนวคิดเรื่องชุมชน 
2 .  แนวคิด เรื่ องการ
ส่ือสารชุมชน 
3. แนวคิดเรื่องรูปแบบ
และเนื้ อหารายการ
วิทยุชุมชน 

1. คณะกรรมการฝาย
บริหารการจัดรายการ
วิทยุชุมชน 
2 . อ า ส า ส มั ค ร จั ด
รายการวิทยุชุมชน 
 

1. วิธีการสัมภาษณเชิงลึก 
2. การสังเกตแบบมีสวน
รวม 
3. วิธีการสํารวจขอมูล
จากเอกสาร ไดแก 
3.1 ผังรายการ 
3.2 เทปรายการ 

2. เพ่ือศึกษาบทบาทการมี
สวนรวมของประชาชนใน
วิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบล
พระประโทน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

1.  แนวคิดเรื่องชุมชน 
2.  แนวคิด เรื่ องวิทยุ
ชุมชน 
3 .  แนวคิด เรื่ องการ
ส่ือสารชุมชน 
4 .  แนวคิด เรื่ องการ
ส่ือสารแบบมีสวนรวม 
ของประชาชน 

1. คณะกรรมการฝาย
บริหารการจัดรายการ
วิทยุชุมชน 
2 . อ า ส า ส มั ค ร จั ด
รายการวิทยุชุมชน 
3. ชาวบานในพ้ืนท่ี 

1. วิธีการสัมภาษณเชิงลึก 
2. วิธีการสัมภาษณกลุม 
3. วิธีการสํารวจขอมูล
จากเอกสาร ไดแก 
3.1 แผนพับ 
3.2 วารสาร 
3.3 ประกาศ 
 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการ 
เผยแผพุทธศาสนาโดยการ
ส่ือสารผานทางวิทยุชุมชน
ของนักบวชในปฐมอโศก  

1. แนวคิดเรื่องชุมชน 
2.  แนวคิด เรื่ องวิทยุ
ชุมชน 
3 .  แนวคิด เรื่ องการ
ส่ือสารชุมชน 
4. แนวคิดเรื่องบทบาท 
ของพระสงฆในสังคม 
สังคมไทย 

1. คณะกรรมการฝาย
บริหารการจัดรายการ
วิทยุชุมชน 
2. นักบวชชาวปฐม
อโศก 

1. วิธีการสัมภาษณกลุม 
2. วิธีการสํารวจขอมูล
จากเอกสาร ไดแก 
3.1 หนังสือ 
3.2 วารสาร 
3.3 เทปรายการ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วิทยุชุมชนปฐมอโศก 

 
 

รูปแบบและเนื้อหารายการของ บทบาทการมีสวนรวมของ แนวทางการเผยแผ 
วิทยุชุมชน   ประชาชนในวิทยุชุมชน พุทธศาสนาโดยการ 
1. รูปแบบ ไดแก 1. กระบวนการสรางการมีสวนรวม ส่ือสารผานทางวิทยุ 
1.1 ประเภทรายการธรรมะ 2. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะ ชุมชน 
1.2 ประเภทรายการสําหรับเด็ก ผูรับสาร ผูสงสาร และผูวางแผน 1. แนวคิดระบบบุญนิยม 
และเยาวชน  และกําหนดนโยบาย ของชาวอโศก 
1.3 ประเภทรายการกฎหมาย 3. ปญหา อุปสรรค และขอ 2. แนวทางการใชส่ือ 
1.4 ประเภทรายการการเมือง เสนอแนะในการเขามามีสวนรวม เพ่ือเผยแผแนวคิด 
1.5 ประเภทรายการขาวสาร  ระบบบุญนิยม 
ทองถ่ิน    แนวทางการเผยแผ 
1.6 ประเภทรายการเพลงลูกทุง  พุทธศาสนาโดยการ 
1.7 ประเภทรายการบันเทิงวัยรุน  ส่ือสารผานทางวิทยุ 
1.8 ประเภทรายการเพ่ือสุขภาพ  ชุมชน 
1.9 ประเภทรายการความรูท่ัวไป   
1.10 ประเภทรายการเบ็ดเตล็ด   
2. เนื้อหา ไดแก   
2.1 สงเสริมใหเกิดความรูและ   
ความบันเทิง   
2.2 สงเสริมใหเกิดความบันเทิง   
และใหขาวสาร   
2.3 สงเสริมใหเกิดจิตสํานึก   
ทัศนคตดิานคุณธรรมและ  
จริยธรรม  

  
 

ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 
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3.1 การกําหนดกลุมเปาหมาย 
 
 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 กลุม คือ คณะกรรมการฝาย
บริหารการจัดรายการวิทยุชุมชน , อาสาสมัครจัดรายการวิทยุชุมชน , ชาวบานในพ้ืนท่ี และนักบวช
ชาวปฐมอโศก โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายจํานวน 22 คน ประกอบดวย 
 กลุมที่ 1 คณะกรรมการฝายบริหารการจัดรายการวิทยุชุมชน จํานวน 6 คน 
ชื่อ - สกุล บทบาทหนาที ่ อาชีพ 

1. สมณะบินกาว อิทธิภาโว  
 

ท่ีปรึกษาสถานีวิทยุชุมชน นักบวชชาว
ปฐมอโศก 

2. นายนุกูล สิริสุวรรณ ประธานสถานีวิทยุชุมชน ทนายความ 
3. นายปรีดา สยมพุก รองประธานฝายเทคนิค ธุรกิจสวนตัว 
4. นายสิทธิชัย คุมอนุวงศ รองประธานฝายกระจายเสียง  ขาราชการคร ู
5. นางวราภรณ ดาวเจริญ รองประธานฝายประชาสัมพันธ ขาราชการอบต. 
6. นายบรรจบ มุสิกสุคนธ รองประธานฝายอํานวยการ ทนายความ 

 กลุมที่ 2 อาสาสมัครจัดรายการวิทยุชุมชน จํานวน 8 คน 
ชื่อ - สกุล บทบาทหนาที ่ อาชีพ 

1. นายประสิทธิ ศรีพรหม หัวหนาแผนกควบคุมเสียงและอาสาสมัครจัดรายการยังมี
ประโยชนมาคุย 

ผูปฏิบัติธรรม
ปฐมอโศก 

2. นายศุภสิทธ์ิ ปยบุญกาญจน หัวหนาแผนกจัดผังรายการและอาสาสมัครจัดรายการทนาย
พบชาวบาน 

ทนายความ 

3. นายสมชาย ปนทองด ี หัวหนาแผนกส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธและอาสาสมัคร
จัดรายการชุมชนมนตเพลงรักแดนปฐม 

ธุรกิจสวนตัว 

4. นางขวัญใจ สามเพชรเจริญ เจาหนาท่ีดําเนินรายการและผูจัดรายการชาวบานพบชาวบาน ขาราชการอบต. 
5. นางสาวสุกัญญา ประยูรศร เจาหนาท่ีตอนรับและอาสาสมัครจัดรายการช่ืนชีวัน พนักงานบริษัท 
6. นางสาวพนารัตน ตัณฑไพบูลย เจาหนาท่ีประชาสัมพันธและอาสาสมัครจดัรายการรวมพลัง

สรางสุข 
ขาราชการ 
สาธารณสุข 

7. นายเมทินี บุญรอด เจาหนาท่ีกฎหมายและอาสาสมัครจัดรายการทนายพบ
ชาวบาน 

ทนายความ 

8. นางสาวชวยบุญ จันทรรักษา เจาหนาท่ีการเงินและอาสาสมัครจัดรายการอานหนังสือให
ผูฟง 

ผูปฏิบัติธรรม
ปฐมอโศก 

DPU



 75 

  กลุมที่ 3 ชาวบานในพ้ืนท่ีตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เขามามี
สวนรวมโดยการรับฟงรายการวิทยุชุมชนปฐมอโศกเพียงอยางเดียว จํานวน 5 คน 

 1. นางสาวมนตรา ลักษณะ ปจจุบันประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท 
 2. นายปรีดา อรุณวงศ  ปจจุบันประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท 

   3. นางอารยา ภิรมย  ปจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว 
  4. นายชยพล หองอยู ปจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกร และเปนประธาน

กองทุนหมูบาน 
  5. นายวิรัตน รัตนวงศไชยา ปจจุบันประกอบอาชีพเปนพิธีกรตามงานตาง ๆ 
  กลุมที่ 4 นักบวชชาวปฐมอโศก ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับวิทยุชุมชนปฐมอโศก จํานวน 3 คน 
  1. สมณะบินกาว อิทธิภาโว ดํารงอยูในสมณะเพศ ระยะเวลา 8 ป 
  2. สมณะเพ่ือพุทธ ชินธโร ดํารงอยูในสมณะเพศ ระยะเวลา 8 ป 
  3. สมณะเสียงศีล ชาตะวโร ดํารงอยูในสมณะเพศ ระยะเวลา 8 ป 
 
3.2 การกําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
 3.2.1 การบันทึกวิดีโอและการถายภาพ เพ่ือนํามาใชเปนภาพประกอบในวิทยานิพนธ 
 3.2.2 การอัดเทป เพ่ือชวยใหรายละเอียดท่ีไดจากการสัมภาษณมีความถูกตองและ
ชัดเจน 
 3.2.3 การจดบันทึก เพ่ือใชจดบันทึกเนื้อหาจากการสังเกต 
 3.2.4 ประเด็นคําถาม เพ่ือใชประกอบการสัมภาษณ พูดคุย อยางไมเปนทางการ 

 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ  

 3.3.1 วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนการเก็บขอมูลเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน ความเปนมาในการเขามามีสวนรวม บทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ความสามารถในการเขามามีสวนรวม ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการ
ดําเนินงาน โดยทําการเก็บขอมูลจากประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน 
ซ่ึงเปนคณะกรรมการและอาสาสมัครจัดรายการ จํานวน 6 คน 
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3.3.2 วิธีการสํารวจขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เปนการรวบรวมขอมูล
เบ้ืองตนเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับผังรายการ สภาพแวดลอมท่ัวไปของชุมชนปฐมอโศก ประวัติความ
เปนมาของการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน โครงสรางการบริหารงาน วัตถุประสงค แนวคิด นโยบาย 
กฎเกณฑระเบียบในการดําเนินงาน เอกสารจากหองสมุดปฐมอโศก 

 
  3.3.3 วิธีการสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) แบงออกเปน 2 กลุม คือ 
  3.3.3.1 ชาวบานในพ้ืนท่ีตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ท่ีรับฟง
รายการวิทยุชุมชนปฐมอโศกเพียงอยางเดียว จํานวน 5 คน ประกอบดวย 

 1. นางสาวมนตรา ลักษณะ ปจจุบันประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท 
 2. นายปรีดา อรุณวงศ  ปจจุบันประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท 

   3. นางอารยา ภิรมย  ปจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว 
  4. นายชยพล หองอยู ปจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกร และเปนประธาน

กองทุนหมูบาน 
  5. นายวิรัตน รัตนวงศไชยา ปจจุบันประกอบอาชีพเปนพิธีกรตามงานตาง ๆ 
  3.3.3 2 สัมภาษณกลุมซ่ึงเปนนักบวชชาวปฐมอโศก ท่ีเขามามีสวนรวมโดยการริเริ่มการ
กอตั้งสถานีวิทยุชุมชน จํานวน 3 คน 
  1. สมณะบินกาว อิทธิภาโว ดํารงอยูในสมณะเพศ 8 ป ระยะเวลา 8 ป 
  2. สมณะเพ่ือพุทธ ชินธโร ดํารงอยูในสมณะเพศ 8 ป ระยะเวลา 8 ป 
  3. สมณะเสียงศีล ชาตะวโร ดํารงอยูในสมณะเพศ 8 ป ระยะเวลา 8 ป 
  3.3.4 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ดวยการเขาไปศึกษาและมี
สวนรวมในการจัดรายการวิทยุ โดยผูวิจัยจะใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมดวยการพูดคุยและ
สัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูฟงท่ีโทรศัพทเขามาขอเพลงหรือพูดคุยสนทนาในรายการ 
 
   เพ่ือความชัดเจนในการทําวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดมีการกําหนดกรอบในการหาขอมูล เพ่ือ
ตอบปญหาวิจัย ดังนี้ 
 1. รูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม  
 1.1. รูปแบบรายการ  
 1.2. เนื้อหารายการ  
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 2. บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
  2.1. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร   
  2.2. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร   
  2.3. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย   
 3. นักบวชในปฐมอโศกมีแนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุ
ชุมชน 
  3.1 แนวคิดระบบบุญนิยมของชาวอโศก 
  3.2 แนวทางการใชส่ือเพ่ือส่ือสารแนวคิดระบบบุญนิยม 
  3.3 แนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยส่ือสารผานทางวิทยุชุมชน 
 
สําหรับแนวคําถามในการสัมภาษณแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
กลุมที่ 1 ประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณคณะกรรมการฝายบริหารการจัดรายการวิทยุชุมชน 
1. ความเปนมาในการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก 
2. สาเหตุท่ีใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
3. แนวทางสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
4. ระดับการใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม 
    - ระดับการเขาไปมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร 
    - ระดับการเขาไปมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย 
5. การเขามามีสวนรวมของประชาชนตอวิทยุชุมชนท่ีผานมา 
6. ประโยชนท่ีไดรับจากการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีตอวิทยุชุมชน 
7. ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีตอวิทยุชุมชน 
8. หลักการบริหารจัดการ 
    - นโยบาย โครงสราง การบริหารงาน กฎ ระเบียบ กติกาในการดําเนินงาน 
    - การคัดเลือกบุคลากร การแตงตั้งและกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
    - วิธีการส่ือสาร การหาบทสรุป ขอตกลงการดําเนินงาน 
    - การจัดสรรงบประมาณ 
    - การบริหารงานของคณะกรรมการตอการตอบสนองความตองการของชุมชน 
    - ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการบริหารจัดการ 
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กลุมที่ 2 ประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณอาสาสมัครจัดรายการวิทยุชุมชน 
1. ความเปนมาในการเขามามีสวนรวม 
2. ตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบในปจจุบัน 
3. ระดับความสามารถในการเขามามีสวนรวมนอกจากการเปนอาสาสมัครจัดรายการ 
4. การฝกอบรมดานวิทยุชุมชน การจัดรายการวิทยุ หรือหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 
5. วัตถุประสงคและรูปแบบการจัดรายการตอการตอบสนองความตองการของชุมชน 
6. วิธีการในการใหผูฟงหรือประชาชนท่ัวไปเขามามีสวนรวมในรายการ 
7. ส่ิงท่ีประชาชนหรือผูฟงตองการ เม่ือเขามามีสวนรวมกับรายการ 
8. วิธีการสํารวจความตองการ ความคิดเห็นของผูฟง และการนําขอมูลเหลานั้นกลับมาปรับปรุง 
ปฏิบัติ 
9. ประชาชนและภาครัฐกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุชุมชน 
10. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
 
กลุมที่ 3 ประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณกลุมผูรับฟงรายการ 
1. การติดตอและตดิตามฟงรายการวิทยุชุมชน 
2. ความสนใจในการฟงวิทยุกระแสหลักเปรียบเทียบกับการรับฟงวิทยุชุมชน 
3. รายการวิทยุชุมชนกับการตอบสนองความตองการของชุมชน 
4. การไดรับทราบขาวสาร หรือปญหาตาง ๆ ในชุมชน โดยผานทางการฟงรายการของวิทยุชุมชน 
5. รายการวิทยุชุมชนกับการเผยแพรความรู ขาวสาร หรือแกไขปญหาของชุมชน 
6. ขอเสนอแนะของผูฟงทีมีตอการจัดรายการวิทยุชุมชน 
7. ความคิดเห็น ความเขาใจ และความสนใจ ในการเผยแผพุทธศาสนาตามแนวคิดระบบบุญนิยม    
โดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชน 
 
กลุมที่ 4 ประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณกลุมนักบวชชาวปฐมอโศก 
1. ความเปนมาในการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก 
2. ความเปนมาในการเขามามีสวนรวม 
3. บทบาทของนักบวชชาวปฐมอโศกท่ีมีตอสังคม 
4. ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการมีวิทยชุุมชน 
5. เหตุผลและความจําเปนในการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชน 
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6. แนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชน 
7. แนวทางการใชส่ือเพ่ือส่ือสารแนวคิดระบบบุญนิยม 
8. การใหความสําคัญกับการเผยแผพุทธศาสนาตามแนวคิดระบบบุญนิยม โดยการส่ือสารผานทาง
วิทยุชุมชน 
9. ผลตอบรับของผูฟงท่ีมีตอการเผยแผพุทธศาสนาตามแนวคิดระบบบุญนิยม โดยการส่ือสารผาน
ทางวิทยุชุมชน 
10. แนวโนมในอนาคตของการเผยแผพุทธศาสนาตามแนวคิดระบบบุญนิยม โดยการส่ือสารผาน
ทางวิทยุชุมชน 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
  3.4.1 ศึกษาขอมูลท่ีไดรวบรวมจากการเก็บขอมูล ท้ังเอกสาร การสัมภาษณ และการ
สังเกตแบบมีสวนรวม เพ่ือนํามาวิเคราะห 
  3.4.2 ประเด็นในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 
 1. รูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม  
 1.1 รูปแบบรายการ  
 1.2 เนื้อหารายการ  

 2. บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
  2.1 กระบวนการสรางการมีสวนรวม  
  2.2 บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร ผูสงสาร และผูวางแผนและกําหนด
นโยบาย 
  2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการเขามามีสวนรวม   
 3. นักบวชในปฐมอโศกมีแนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุ
ชุมชน 
  3.1 แนวคิดระบบบุญนิยมของชาวอโศ 
  3.2 แนวทางการใชส่ือเพ่ือเผยแผแนวคิดระบบบุญนิยม 
  3.3 แนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชน 
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3.5 การนําเสนอขอมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลการวิจัย ดังนี้ 
 
 บทท่ี 4 ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1 ผูวิจัยวิเคราะหและนําเสนอในดานโครงสราง รูปแบบและเนื้อหารายการของ
สถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ขอมูลจากการสํารวจ
เอกสารผังรายการท่ีออกอากาศและจากการสัมภาษณอาสาสมัครจัดรายการของทางสถานี โดยใช
วิธีการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Descriptive) เพ่ืออธิบายและวิเคราะหในดานรูปแบบและ
เนื้อหารายการ การจัดวางผังรายการ รายการและระยะเวลาในการออกอากาศ สัดสวนของรายการ 
สัดสวนระยะเวลาในการออกอากาศตอประเภทรายการ และรายการธรรมะท่ีมีเนื้อหาในการเผยแผ
แนวคิดระบบบุญนิยม 
 
 ตอนที่ 2 ผูวิจัยอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทการมีสวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุ
ชุมชน ความเปนมาในการเขามามีสวนรวม บทบาทหนาท่ี และระดับความสามารถในการมีสวน
รวมของประชาชน โดยจะศึกษาเฉพาะประชาชนท่ีผูฟง อาสาสมัครจัดรายการ และคณะกรรมการ
โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 1. ระดับการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร (Audience) 2. ระดับการมี
สวนรวมในฐานะผูสงสาร (Sender/Producer) และ 3. ระดับการมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและ
กําหนดนโยบาย (Policy Planner) ขอมูลจากการสัมภาษณชาวบานในพ้ืนท่ี อาสาสมัครจัดรายการ
และคณะกรรมการของทางสถานี โดยใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Descriptive)        
เพ่ืออธิบายใหทราบถึงลักษณะการเขามามีสวนรวมของประชาชน  ปญหา อุปสรรค  และ
ขอเสนอแนะในการเขามามีสวนรวม 
 
 ตอนที่ 3 ผูวิจัยอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการเผยแผศาสนา แนวคิดระบบบุญนิยมของชาว
อโศก และแนวทางการใชส่ือเพ่ือส่ือสารแนวคิดระบบบุญนิยม ขอมูลจากการคนควาเอกสาร และ
จากการสัมภาษณนักบวชชาวอโศก โดยใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Descriptive)  เพ่ือ
อธิบายใหทราบถึงแนวทางการเผยแผศาสนา และลักษณะของแนวคิดระบบบุญนิยม โดยการ
ส่ือสารผานทางวิทยุชุมชน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 
  การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค 
ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบล    
พระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชนของ
นักบวชในปฐมอโศก 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) , วิธีการสํารวจขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) , วิธีการสัมภาษณกลุม 
(Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) หลังจากท่ีผูวิจัย
ไดขอมูลท้ังหมดมาแลวนั้น ผูวิจัยไดศึกษาและตอบปญหานําวิจัย โดยจะนําเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบพรรณนา 
 
 ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี ้
 
4.1 ตอนที่ 1 รูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุชุมชนปฐมอโศก 
  4.1.1 การจัดวางผังรายการในการออกอากาศ 
  4.1.2 สัดสวนของรายการ 

 4.1.3 วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาของรายการ 
 4.1.4 รายการธรรมะท่ีมีเนื้อหาในการเผยแผแนวคิดระบบบุญนิยม 
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4.2 ตอนที่ 2 บทบาทการมีสวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุชุมชน 
 4.2.1 ประวัติความเปนมาของการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน 
 4.2.2 กระบวนการสรางการมีสวนรวม 
 4.2.3 โครงสรางการบริหารงาน 
 4.2.4 การดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน 

 4.2.5 บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร ผูสงสาร และผูวางแผนและกําหนด
นโยบาย 
 4.2.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการเขามามีสวนรวม 
 
4.3 ตอนที่ 3 แนวทางการเผยแผพุทธศาสนา 

 4.3.1 แนวคิดระบบบุญนิยมของชาวอโศก 
 4.3.2 แนวทางการใชส่ือเพ่ือเผยแผแนวคิดระบบบุญนิยม 

 4.3.3 แนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชน 
 
4.1 ตอนที่ 1 รูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุชุมชนปฐมอโศก 
 
4.1.1 การจัดวางผังรายการในการออกอากาศ 
 
 ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาและประมวล
ขอมูลจากเอกสาร ผังรายการ เทปรายการ และพิจารณาประกอบกับขอมูลจากการสัมภาษณ ผลจาก
การศึกษาพบวา นอกจากคณะกรรมการท่ีรวมดําเนินงานแลว ยังมีกลุมอาสาสมัครจัดรายการ ท่ีมี
บทบาทในการทําหนาท่ีเปนผูประกาศและจัดรายการออกอากาศ ซ่ึงมีขอบเขตในการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน โดยสวนใหญแลวคณะกรรมการจะไมคอยไดเขาไปทําการปรับเปล่ียนผังรายการ และ
กําหนดตัวอาสามัครรายการ เนื่องจากมีการกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 
ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีคอนขางนาน คณะกรรมการจึงตกลงใหทานสมณะบินกาว อิทธิภาโว ท่ีปรึกษา
และผูแลสถานีวิทยุชุมชนเปนผูกล่ันกรองในเบ้ืองตน แลวจึงคอยนํามาเขาท่ีประชุม ซ่ึงโดย       
สวนใหญแลว ถาผานการกล่ันกรองจากทานสมณะบินกาว อิทธิภาโว ทางคณะกรรมการจะลงมติ
เห็นชอบใหปรับเปล่ียนผังรายการ และเห็นชอบใหเปนอาสาสมัครรายการได เพราะมีความเช่ือม่ัน
ในวิจารณญาณของทานสมณะบินกาว อิทธิภาโว และนอกจากนี้ทางคณะกรรมการไดมีการกําหนด
คุณสมบัต ิระเบียบ และกฏเกณฑในการสมัครมาเปนอาสาสมัครรายการของทางสถานีวิทยุชุมชน
ปฐมอโศก ดังนี้ (นุกลู สิริสุวรรณ และศุภสิทธ์ิ ปยบุญกาญจน, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2552) 
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การจัดวางผังรายการ 
 ผลจากการศึกษาพบวา ในการวางผังรายการจะมีการประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามวาระ แตในการประชุมแตละครั้งพบวา คณะกรรมการไมสามารถเขา
รวมประชุมไดครบทุกครั้งและครบทุกคน เพราะมีภารกิจตองประกอบอาชีพของตนเอง และในการ
ประชุมมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือท่ีจะกําหนดรายการท่ีจะออกอากาศกับเวลาท่ีเหมาะสม โดยกําหนด
กฏเกณฑเบ้ืองตนสําหรับการจัดวางผังรายการ วาในอันดับแรกจะตองคํานึงถึงกลุมผูฟงและความ
สะดวกของอาสาสมัครจัดรายการควบคูกัน โดยลักษณะแบบแผนการจัดวางผังรายการ จะทําการ
กําหนดชวงเวลาในการจัดรายการ ซ่ึงเบ้ืองตนจะยึดหลักการในการจัดวางผังรายการของทางสถานี
ท่ีไดวางรูปแบบไว 3 ชวงเวลา ดังนี้ 
ลําดับที ่ ชวงเวลา ลักษณะรายการที่ออกอากาศ 

1. 05.00 – 09.00 น. เปนรายการธรรมะ 
2. 09.00 – 16.00 น. เปนรายการเกี่ยวกับทองถ่ิน ปญหาในชุมชน ชีวิตและความเปนอยู 

เหตุการณขาวสารตาง ๆ ในชุมชน ขาวสารความรูจากภาครัฐ และ
ความรูท่ัวไปท่ีตองการถายทอดใหชุมชน 

3. 16.00 – 20.00 น. เปนรายการบันเทิง รายการวัยรุน และเกร็ดความรูตาง ๆ 
 
 ท้ังนี้การจัดวางผังรายการในความเปนจริงอาจไมสามารถกําหนดใหอยูในชวงเวลาท่ีได

วางไวขางตนได เนื่องจากจะตองคํานึงถึงความสะดวกของอาสาสมัครจัดรายการดวย เพราะ
อาสาสมัครจัดรายการมีภารกิจในการประกอบอาชีพของตนเอง ดังนั้นในชวงเวลาของการทํางาน
อาจสงผลใหอาสาสมัครจัดรายการไมสามารถมาจัดรายการของตนเองได ซ่ึงสวนใหญจึงตองมาจัด
รายการในเวลาหลังเลิกงานหรือในวันหยุดแทน ในกรณีท่ีอาสาสมัครจัดรายการไมสามารถมาจัด
รายการได หรือมีชวงเวลาท่ียังไมมีรายการประจํา ทางทีมงานผูดูแลสถานีจะทําการเปดรายการ
เบ็ดเตล็ดแทน ซ่ึงอาจเปนรายการท่ีบันทึกเทปมาจากวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน หรือเทปตาง ๆ จาก
ทางหนวยงานอ่ืน ๆ เชน จากกระทรวงสาธารณสุข ศาลจังหวัดนครปฐม สหพันธวิทยุชุมชน นํามา
เผยแพรแทน 

 
 ปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ออกอากาศจากคล่ืนความถ่ี F.M. 107.9 MHz ไดมีการจัดวางผังรายการและมีรายการท่ีออกอากาศ
เปนประจําท้ังหมด 30 รายการ ในสวนของชวงเวลาท่ีไดวางเวนไว พบวาทีมงานผูดูแลสถานีจะทํา
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การจัดรายการเบ็ดเตล็ดแทน ซ่ึงไมไดกําหนดแนนอนวาจะเปนรายการรูปแบบอยางไร จึงรวมเปน
ท้ังหมด 31 รายการ โดยจัดรายการทุกวันจันทร - วันอาทิตย เริ่มออกอากาศตั้งแตเวลา 05.00 - 20.00 น.  

 
 ในสวนของการออกอากาศ เวลาชวงเชากอนไปทํางานตองการจัดรายการประเภท

ธรรมะ ซ่ึงคิดวาเปนเวลาท่ีเหมาะสม เพราะผูฟงสวนใหญสะดวก สามารถเปดรับฟงไดในชวงเวลานี้       
สวนชวงสายถึงชวงบายในระหวางทํางานตองการจัดรายการเกี่ยวกับการเผยแพรความรู ขาวสารตาง ๆ 
ท้ังจากภายในและภายนอกทองถ่ิน สําหรับในชวงเย็นซ่ึงเปนเวลาหลังเลิกงาน ตองการจัดรายการ
ประเภทบันเทิง เพ่ือใหผูฟงไดผอนคลาย (สมณะบินกาว อิทธิภาโว และนายศุภสิทธ์ิ ปยบุญกาญจน, 
สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2552) 

 
การกระจายเสียงออกอากาศ 
 จากการสํารวจทางเอกสารผังรายการของทางสถานี และการสัมภาษณอาสาสมัครจัด
รายการของทางสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม       
ผลจากการศึกษาพบวา มีรายการท่ีออกอากาศท้ังหมด 31 รายการ ซ่ึงผูวิจัยจะทําการวิเคราะหใน
ดานรูปแบบและเนื้อหา โดยแบงตามประเภทและเนื้อหาของรายการ การจัดวางผังรายการและ
ความยาวในการออกอากาศ และสัดสวนของรายการและขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนและการ
กระจายเสียง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.1 ตัวอยางผังรายการ (ไมถาวร) จากจุดปฏิบัตกิารเรียนรูวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบล
พระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ออกอากาศที่คลื่นความถี่ FM 107.9 Mhz ตั้งแตเวลา 
05.00 - 20.00 น. หลังจากเปดเพลงสดุดีมหาราชาสดุดีมหาราชิน ีเร่ิมดวยรายการดังตอไปนี ้

รายการ วัน เวลา ผูดําเนินรายการ 

ธรรมะรับอรุณ ทุกวัน 05.00 - 
06.00 น. เจาหนาท่ีของทางสถาน ี

เสนทางแหงความสุข ทุกวัน 06.00 - 
07.00 น.  คุณชวยบุญ จันทรรักษา 

โลกนิทาน อาทิตย 07.00 – 
08.00 น. เยาวชนภายนอกเขตชุมชนปฐมอโศก 

DPU



 85 

รายการ วัน เวลา ผูดําเนินรายการ 

คุยสบายสไตลครูกับ
ศิษย 

อาทิตย 08.00 -
09.00 น. 

ครูตอมจากโรงเรียนราชินีฯ พรอมลูก
ศิษยและเพ่ือนครู 

ทนายพบชาวบาน จันทร - ศุกร 08.00 -
09.00 น. สภาทนายความจังหวัดนครปฐม 

เช่ือม่ันประเทศไทย
กับนายกอภิสิทธ์ิ เสาร 08.00 -

09.00 น. สมณะบินกาว อิทธิภาโว 

ชาวบานพบชาวบาน ทุกวัน 09.00 -
10.00 น. 

คุณตู ขวัญเรือนแกว สามเพชรเจริญ  
และชาวบานท่ีเขามารวมทํารายการ 

อานหนังสือใหผูฟง ทุกวัน 10.00 - 
11.00 น. คุณชวยบุญ จันทรรักษา 

นิยายอิงธรรมะ อาทิตย , อังคาร , 
พฤหัสบดี , เสาร 

11.00 - 
12.00 น. สมณะบินกาว อิทธิภาโว 

รักชาติรักแผนดิน จันทร , พุธ , ศุกร 11.00 - 
12.00 น. ขาราชการคร ู

ตามประสา ทุกวัน  12.00 -
13.00 น สมณะบินกาว อิทธิภาโว 

ชุมชนมนตเพลงรัก 
แดนปฐม 

อาทิตย 13.00 -
14.00 น 

ประชาชนประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว 

บินเกาเลาสูกันฟง จันทร - ศุกร 13.00 -
14.00 น สมณะบินกาว อิทธิภาโว 

ดรุณนอยสรางสรรค วันเสาร 13.00 - 
14.00 น. 

ครูชมพู โรงเรียนคลองทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 
กับเด็ก ๆ นักเรียนระดับ ประถมศึกษา 
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รายการ วัน เวลา ผูดําเนินรายการ 

โลกวิทยาศาสตร อาทิตย 14.00 -
15.00 น 

เยาวชนภายนอกเขตชุมชนปฐมอโศก 

อบต. เพ่ือประชาชน จันทร - ศุกร 14.00 -
15.00 น 

ขาราชการปกครองสวนทองถ่ิน 
(อบต.) 

เพ่ือนชุมชน เสาร  14.00 - 
15.00 น. ประชาชนประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป 

รวมพลังเพ่ือเยาวชน อาทิตย , เสาร 15.00 -
17.00 น เยาวชนภายนอกเขตชุมชนปฐมอโศก 

รวมพลังสรางสุข จันทร - ศุกร 15.00 -
16.00 น. 

สาธารณสุข จ.นครปฐม และคุณแดง 
สุภาพร อสม.ตําบลพระประโทน 

เพลงดีมีสาระ จันทร - ศุกร 16.00 -
17.00 น ประชาชนประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป 

เพ่ือนกัน 107.9 เสาร  16.00 - 
17.00 น. เยาวชนภายนอกเขตชุมชนปฐมอโศก 

หลากสไตลหลาย
สาระ อาทิตย 17.00 -

18.00 น. 
สองพ่ีนองนักเรียนหญิงกับฝาย และ
คุณแม พรอมเพ่ือน ๆ 

เพ่ือนกันเรดิโอ จันทร , พุธ 17.00 -
18.00 น 

คุณประสิทธ์ิ ศรีพรหม 

เพ่ือนชวยเพ่ือน อังคาร , พฤหัสบดี 
, ศุกร 

17.00 -
18.00 น สมณะบินกาว อิทธิภาโว 

วัยมันสวัยทีน เสาร  17.00 - 
18.00 น. 

เยาวชนท่ีอาศัยอยูในเขตชุมชนปฐม
อโศก 
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รายการ วัน เวลา ผูดําเนินรายการ 

ขวัญดาว จันทร 18.00 -
19.00 น. 

คุณใบพุทธ อโศกตระกูล 

ลองฟงดูซิเออ จันทร , พุธ - เสาร 18.00 - 
19.00 น. 

เยาวชนท่ีอาศัยอยูในเขตชุมชนปฐม
อโศก 

ช่ืนชีวัน อังคาร 18.00 -
19.00 น. 

กลุมประชาชนประกอบอาชีพ
พนักงานธนาคารและธุรกิจสวนตัว 

อาหารใจ อาทิตย 19.00 -
20.00 น. นักบวชหญิงชาวปฐมอโศก 

เสียงคนสรางชาต ิ พฤหัสบดี 19.00 -
20.00 น. คุณใบพุทธ อโศกตระกูล 

 ท่ีกลาววา ผังรายการไมถาวร หมายความวา โดยธรรมชาติของวิทยุชุมชน ผูท่ีมาดําเนิน
รายการจะมาโดยธรรม โดยความสนใจของผูท่ีตั้งใจมาเสียสละเวลา คาใชจาย ในการเดินทางมา 
คนควาหาความรูและอ่ืน ๆ เอง เพ่ือมานําเสนอ ซ่ึงบางครั้งเม่ือจบการศึกษา ก็ขอปดรายการตนเอง 
บางครั้งมีงานมากในอาชีพตนเอง จนหาเวลามาไมได ก็ตองเลิกทํารายการ บางคนมาชวยราชการ     
ก็มาขอจัด เม่ือจบภารกิจก็ตองจากไป เปนตน ผังรายการในลักษณะท่ีกลาวนี้จึงไมถาวร ผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนลักษณะนี้ ซ่ึงเปนเรื่องธรรมชาติปกติของวิทยุชุมชน ท่ีตองตางไปจากสถานีวิทยุ    
กระแสหลัก หรือสถานีวิทยุชุมชนท่ีมุงหารายไดโดยท่ัวไป 

 
4.1.2 สัดสวนของรายการ 

 จากผังรายการของทางสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม พบวา มีรายการท่ีออกอากาศท้ังหมด 31 รายการ ซ่ึงมีระยะเวลาในการออกอากาศ 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2 จํานวนรายการและความยาวในการออกอากาศ 
ลําดับที่ รายการ ความยาวในการออกอากาศ/ชั่วโมง/สัปดาห 

1. ขวัญดาว 1 
2. รวมพลังสรางสุข 5 
3. คุยสบายสไตลครูกับศิษย 1 
4. เพ่ือนชุมชน 1 
5. โลกวิทยาศาสตร 1 
6. รักชาติรักแผนดิน 3 
7. ชุมชนมนตเพลงรักแดนปฐม 1 
8. ทนายพบชาวบาน 5 
9. ช่ืนชีวัน 1 
10. รวมพลังเพ่ือเยาวชน 2.5 
11. วัยมันสวัยทีน 1 
12. เพ่ือนกัน 107.9 1 
13. ลองฟงดูซิเออ 5 
14. หลากสไตลหลายสาระ 1.5 
15. เพ่ือนกันเรดิโอ 2 
16. ดรุณนอยสรางสรรค 1 
17. เพลงดีมีสาระ 5 
18. โลกนิทาน 1 
19. ทานบินเกาเลาสูกันฟง 5 
20. อานหนังสือใหผูฟง 7 
21. ชาวบานพบชาวบาน 7 
22. อบต.เพ่ือประชาชน 5 
23. เช่ือม่ันประเทศไทยกับนายกอภิสิทธ์ิ 1 
24. อาหารใจ 1 
25. เสียงคนสรางชาต ิ 1 
26. ตามประสา 7 
27. เสนทางแหงความสุข 7 

DPU



 89 

ลําดับที่ รายการ ความยาวในการออกอากาศ/ชั่วโมง/สัปดาห 
28. ธรรมะรับอรุณ 7 
29. นิยายอิงธรรมะ 4 
30. เพ่ือนชวยเพ่ือน 3 
31. เบ็ดเตล็ด ประมาณ 11 

รวม 105 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา มีรายการท่ีออกอากาศท้ังหมด 31 รายการ โดยใน 1 สัปดาหยังมี

รายการเบ็ดเตล็ดท่ีออกอากาศประมาณ 11 ช่ัวโมง เพราะไมมีรายการประจํา สวนรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการออกอากาศมากท่ีสุด รวมความยาวในการออกอากาศ 7 ช่ัวโมง/สัปดาห มีท้ังหมด  
5 รายการ ประกอบดวย 

 1. รายการเสนทางแหงความสุข 
 2. รายการธรรมะรับอรุณ 
 3. รายการตามประสา 
 4. รายการอานหนังสือใหผูฟง 
 5. รายการชาวบานพบชาวบาน 
 ท้ังนี้เนื่องจาก สถานีวิทยุชุมชนแหงนี้ สถานท่ีตั้งอยูในเขตพุทธสถานของทางชุมชน

ปฐมอโศก ดังนั้นจะใหความสําคัญกับการเผยแผและการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของชาวปฐม
อโศก ประกอบกับชวงระยะเวลาในการออกอากาศ ไมมีผูตองการเปนอาสาสมัครจัดรายการ 
เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีตองไปปฏิบัติภารกิจทางหนาท่ีการงาน และจากการสัมภาษณอาสาสมัคร
จัดรายการ เกี่ยวกับเนื้อหาของรายการท่ีออกอากาศท้ังหมด 31 รายการ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและ
จําแนกเนื้อหาโดยแบงออกเปน 10 ประเภท ดังนี ้
ตารางที่ 4.3 จํานวนประเภทเนื้อหาและสัดสวนของรายการในการออกอากาศ 
ลําดับที ่ ประเภทรายการ จํานวนรายการ 

1. ธรรมะ 5 
2. สําหรับเด็กและเยาวชน 5 
3. กฎหมาย 1 
4. การเมือง 2 
5. ขาวสารทองถ่ิน 2 
6. เพลงลูกทุง 2 
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ลําดับที ่ ประเภทรายการ จํานวนรายการ 
7. บันเทิงวัยรุน 7 
8. เพ่ือสุขภาพ 2 
9. ความรูท่ัวไป 4 
10. เบ็ดเตล็ด 1 

รวม 31 
 

  จากตารางท่ี 4.3 พบวา มีรายการท่ีออกอากาศท้ังหมด 31 รายการ และแบงออกเปน 10 
ประเภทรายการ ซ่ึงรายการบันเทิงวัยรุนมีมากท่ีสุด จํานวน 7 รายการ โดยรายการประเภทนี้
อาสาสมัครจัดรายการเปนเยาวชน ซ่ึงสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้ไดเปดกวางใหกับประชาชนในทุก
ระดับ ใหสามารถเขามามีสวนรวมไดโดยไมเสียคาใชจายและไมไดรับคาตอบแทน เพียงแตตอง
ปฏิบัติอยูภายใตกฎและระเบียบของทางสถานีท่ีไดวางไว ดังนั้นจึงทําใหกลุมเยาวชนท่ีมีความสนใจ 
และอยูในชวงวัยท่ีกลาแสดงออก อยากทดลอง และอยากเรียนรู เขามารวมเปนอาสาสมัครจัด
รายการ 
  จากการจัดประเภทรายการตามขอมูลการใหสัมภาษณของอาสาสมัครจัดรายการ และ
ขอมูลตามผังการออกอากาศของทางสถาน ีทําใหผูวิจัยสามารถทําวิเคราะหสัดสวนประเภทรายการ
กับระยะเวลาในการออกอากาศได ดังนี้ 
ตารางที่ 4.4 จํานวนประเภทเนื้อหาและความยาวของรายการในการออกอากาศ 
ลําดับที ่ ประเภทรายการ ความยาว / ชั่วโมง 

1. ธรรมะ 28 
2. สําหรับเด็กและเยาวชน 5 
3. กฎหมาย 5 
4. การเมือง 6 
5. ขาวสารทองถ่ิน 10 
6. เพลงลูกทุง 6 
7. บันเทิงวัยรุน 14 
8. เพ่ือสุขภาพ 6 
9. ความรูท่ัวไป 14 
10. เบ็ดเตล็ด 11 

รวม 105 
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  จากตารางท่ี 4.4 พบวา มีรายการท่ีออกอากาศท้ังหมด 31 รายการ และแบงออกเปน             
10 ประเภทรายการ ซ่ึงประเภทรายการธรรมะมีระยะเวลาในการออกอากาศมากท่ีสุดถึง 28 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห ซ่ึงผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวามีสาเหตุสําคัญใหญ ๆ อยู 2 ประการ คือ 
  ประการท่ี 1 สถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการหลักธรรมคํา
สอนของชาวอโศก และตองการเผยแผแนวคิดระบบบุญนิยมนี้ไปสูชุมชนระแวกใกลเคียง 

 ประการท่ี 2 ชวงระยะเวลาในการออกอากาศ ไมสามารถหาอาสาสมัครจัดรายการได 
เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีตองออกไปประกอบอาชีพเพ่ือดํารงชีวิต 
 
  สวนอันดับประเภทรายการรองลงมาคือประเภทรายการบันเทิงวัยรุน และประเภท
รายการความรูท่ัวไป มีระยะเวลาในการออกอากาศ 14 ช่ัวโมงตอสัปดาห ซ่ึงผลจากการวิเคราะห
ขอมูลพบวา สาเหตุท่ีท้ัง 2 รายการประเภทดังกลาวมีระยะเวลาในการออกอากาศมากเปนอันดับท่ี 2 นั้น 
เนื่องมาจากประเภทรายการบันเทิงวัยรุนนั้น มีอาสาสมัครจัดรายการเปนเยาวชน และประเภท
รายการความรูท่ัวไป มีอาสาสมัครจัดรายการเปนนักบวชหรือผูปฏิบัติธรรมชาวปฐมอโศก ซ่ึงมี
เวลา และความสนใจในการใหเวลาในการไปทําหนาท่ีอาสาสมัครจัดรายการไดมากกวาประเภท
รายการอ่ืน ๆ ท่ีมีอาสาสมัครจัดรายการเปนประชาชนท่ัวไป ซ่ึงตองใชเวลาสวนใหญไปกับการ
ประกอบอาชีพของตนเอง 
 
4.1.3 วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาของรายการ 

 
 จากการสัมภาษณอาสาสมัครจัดรายการ ผลจากการศึกษาพบวา อาสาสมัครจัดรายการ
ของทางสถานวีิทยุชุมชนจะเปนผูกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของรายการตามอาชีพ ความสนใจ และ
ความถนัดของตนเอง โดยจะนํารูปแบบ เนื้อหาและแนวคิดตาง ๆ โดยการเขียนสคริปตรายการนําไป
ใหทานสมณะบินกาว อิทธิภาโว ท่ีปรึกษาสถานีวิทยุชุมชนพิจารณากอน ซ่ึงเม่ือผานการพิจารณา
และเห็นชอบตามหลักการในการจัดรายการท่ีไดกําหนดไว จึงจะสามารถเริ่มจัดรายการได แตท้ังนี้
ตองขึ้นอยูกับความสะดวกของอาสาสมัครจัดรายการดวย ถาอาสาสมัครจัดรายการไมสะดวกจัดใน
ชวงเวลาท่ีทางสถานีไดกําหนดไว ทางสถานีจะยืดหยุนใหจัดรายการในชวงเวลาท่ีอาสาสมัครจัด
รายการสะดวก ซ่ึงรายการของสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ออกอากาศท่ีคล่ืนความถ่ี F.M. 107.9 MHz มีรูปแบบและเนื้อหาโดยแบงตามรูปแบบและ
เนื้อหาของรายการ ดังตอไปนี ้
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1. แบงตามรูปแบบรายการ มีดวยกนัทั้งส้ิน 10 ประเภทรายการ ไดแก 
 1. ประเภทรายการธรรมะ มีดวยกันท้ังหมด 5 รายการ ประกอบดวย 

 1. รายการธรรมะรับอรุณ 
 2. รายการเสนทางแหงความสุข 
 3. รายการนิยายอิงธรรมะ 
 4. รายการเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 5. รายการตามประสา 
 

2. ประเภทรายการสําหรับเด็กและเยาวชน มีดวยกันท้ังหมด 5 รายการ ประกอบดวย 
 1. รายการโลกนิทาน 
 2. รายการคุยสบายสไตลครูกับศิษย 
 3. รายการดรุณนอยสรางสรรค 
 4. รายการโลกวิทยาศาสตร 
 5. รายการเพ่ือนชุมชน 
 

3. ประเภทรายการกฎหมาย มี 1 รายการ คือ 
 รายการทนายพบชาวบาน 
 

4. ประเภทรายการการเมือง มีดวยกันท้ังหมด 2 รายการ ประกอบดวย 
 1. รายการเช่ือม่ันประเทศไทยกับนายกอภิสิทธ์ิ 
 2. รายการอบต. เพ่ือประชาชน 
 

5. ประเภทรายการขาวสารทองถิ่น มีดวยกันท้ังหมด 2 รายการ ประกอบดวย 
 1. รายการชาวบานพบชาวบาน 
 2. รายการรักชาติรักแผนดิน 
 

6. ประเภทรายการเพลงลูกทุง มีดวยกันท้ังหมด 2 รายการ ประกอบดวย 
 1. รายการชุมชนมนตเพลงรักแดนปฐม 
 2. รายการเพลงดีมีสาระ 
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 7. ประเภทรายการบันเทิงวัยรุน มีดวยกันท้ังหมด 7 รายการ ประกอบดวย 
 1. รายการรวมพลังเพ่ือเยาวชน 
 2. รายการเพ่ือนกัน 107.9 
 3. รายการหลายสไตลหลายสาระ 
 4. รายการเพ่ือนกันเรดิโอ 
 5. รายการวัยมันสวัยทีน 
 6. รายการลองฟงดูซิเออ 
 7. รายการช่ืนชีวัน 

 
 8. ประเภทรายการเพ่ือสุขภาพ มีดวยกันท้ังหมด 2 รายการ ประกอบดวย 
 1. รายการรวมพลังสรางสุข 
 2. รายการขวัญดาว 
 
 9. ประเภทรายการความรูทั่วไป มีดวยกันท้ังหมด 4 รายการ ประกอบดวย 
 1. รายการอานหนังสือใหผูฟง 
 2. รายการบินกาวเลาสูกันฟง 
 3. รายการอาหารใจ 
 4. รายการเสียงคนสรางชาต ิ
 

 10. ประเภทรายการเบ็ดเตล็ด 
 

 2. แบงตามเนื้อหารายการ มีดวยกันทั้งส้ิน 3 ประเภทรายการ ไดแก 
 2.1 เนื้อหารายการสงเสริมใหเกิดความรูและความบันเทิง มีดวยกันท้ังหมด 18 รายการ 

ประกอบดวย 
1. รายการขวัญดาว  
2. รายการรวมพลังสรางสุข 
3. รายการคุยสบายสไตลครูกับศิษย 
4. รายการเพ่ือนชุมชน 
5. รายการโลกวิทยาศาสตร 
6. รายการรักชาติรักแผนดิน 
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7. รายการชุมชนมนตเพลงรักแดนปฐม 
8. รายการทนายพบชาวบาน 
9. รายการช่ืนชีวัน 
10. รายการรวมพลังเพ่ือเยาวชน 
11. รายการวัยมันสวัยทีน 
12. รายการเพ่ือนกัน 107.9 
13. รายการลองฟงดูซิเออ 
14. รายการหลากสไตลหลายสาระ 
15. รายการเพ่ือนกันเรดิโอ 
16. รายการดรุณนอยสรางสรรค 
17. รายการเพลงดีมีสาระ 
18. รายการโลกนิทาน  
 

 2.2 เนื้อหารายการสงเสริมใหเกิดความบันเทิงและใหขาวสาร มีดวยกันท้ังหมด 5 
รายการ ประกอบดวย 

1. รายการบินเกาเลาสูกันฟง 
2. รายการอานหนังสือใหผูฟง 
3. รายการชาวบานพบชาวบาน 
4. รายการอบต.เพ่ือประชาชน 
5. รายการเช่ือม่ันประเทศไทยกับนายกอภิสิทธ์ิ 
 

 2.3 เนื้อหารายการสงเสริมใหเกิดจิตสํานึก ทัศนคติดานคุณธรรมและจริยธรรม มี
ดวยกันท้ังหมด 7 รายการ ประกอบดวย 

1. รายการอาหารใจ 
2. รายการเสียงคนสรางชาต ิ
3. รายการตามประสา 
4. รายการเสนทางแหงความสุข 
5. รายการธรรมะรับอรุณ 
6. รายการนิยายอิงธรรมะ 

 7. รายการเพ่ือนชวยเพ่ือน 
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 รูปแบบและเนื้อหาของแตละรายการทั้งหมด 31 รายการโดยยอ 
 

1. รายการขวัญดาว ดําเนินรายการโดยผูปฏิบัติธรรมในชุมชนปฐมอโศก 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยแนวคิดทางศาสนาส้ัน ๆ  เปดสลับกับเพลงคั่นรายการ 
แลวตอดวยการนําแนวคิดทางศาสนามาประยุกตใชใหเขากันกับการดําเนินชีวิตใน
ปจจุบัน 
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพท้ังทางกายและทางใจ ศิลปะใน
การดํารงชีวิต โดยใชแนวคิดของศาสนา และประสบการณการใชชีวิตประยุกตกับ
สถานการณปจจุบัน  

 
2. รายการรวมพลังสรางสุข ดําเนินรายการโดยทีมงานสาธารณสุขจังหวัด 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยเพลงของกระทรวงสาธารณสุข แลวตอดวยการให
ความรู ความเขาใจในการดูแลรักษาสุขภาพ เปดสลับกับเพลงคั่นรายการ ชวงทาย
แนะนําถึงวิธีการงาย ๆ ในการปองกันภัยจากโรคตาง ๆ  
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหความรูเกี่ยวกับขอมูลดานสาธารณสุข การรักษาสุขภาพ 
และการปองกันโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ โดยเปนเนื้อหาท่ีทางสาธารณสุขตองการเผยแพร
ความรูใหกับประชาชน  

 
3. รายการคุยสบายสไตลครูกับศิษย ดําเนินรายการโดยนักเรียนและขาราชการครู 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการสนทนาส้ัน ๆ ระหวางครูกับศิษย เปดสลับกับเพลง
คั่นรายการ และสุดทายเปนการเลาเรื่องจากประสบการณตรงของครูกับศิษย 
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ , กิจกรรมของเด็ก ๆ  การศึกษา 
และความรูท่ีไดรับจากเหตุการณตาง ๆ จากประสบการณของครูและเดก็ ๆ 

 
4. รายการเพ่ือนชุมชน ดําเนินรายการโดยประชาชนประกอบอาชีพรับจางทั่วไป 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการใหความเขาใจในสถาบันครอบครัว เปดสลับกับ
เพลงคั่นรายการ และฝากท้ิงทายถึงบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตนในครอบครัว 
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหความรูจิตวิทยาเกี่ยวกบัเด็ก  การศึกษา และการเรียนรูซ่ึง
เนนไปทางดานครอบครัว  
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5. รายการโลกวิทยาศาสตร ดําเนินรายการโดยเยาวชนภายนอกเขตชุมชนปฐมอโศก 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการเกริ่นถึงเรื่องความจําเปนของการมีความรู เปดสลับ
กับเพลงคั่นรายการ แลวกลับมาดําเนินเรื่องจนจบรายการ 
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก  ความรูรอบตัว 
และขาวสารความรูท่ัวไป  

 
6. รายการรักชาติรักแผนดิน ดําเนินรายการโดยขาราชการครู 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการเปดเพลงปลูกใจใหรักษาชาติ แลวตอดวยการ
นําเสนอเรื่องราวท่ีนาสนใจในจังหวัดตาง ๆ ของประเทศไทย เปดสลับกับเพลงคั่น
รายการปลูกใจใหรักษาชาต ิท้ิงทายถึงขอมูลจังหวัดท่ีจะนํามานําเสนอในสัปดาหหนา 
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหความรูเกี่ยวกับเรื่องราวความเปนมาของจังหวัดนครปฐม 
ท่ีเช่ือมโยงไปกับจังหวัดอ่ืน ๆ หรือสถานท่ีตาง ๆ 

 
7. รายการชุมชนมนตเพลงรักแดนปฐม ดําเนินรายการโดยประชาชนประกอบอาชีพ

ธุรกิจสวนตัว 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการเปดเพลงพ้ืนบานเกา ๆ คั่นรายการดวยการนําเสนอ
ความนาสนใจในแงมุมตาง ๆ ของจังหวัดนครปฐม และเปดเพลงตอเนื่องจนจบ
รายการ 
เนื้อหา เปนรายการท่ีนําเสนอบทเพลงพ้ืนบานตาง ๆ และบรรยายเกี่ยวกับ
เรื่องราววิถีชีวิตท่ีเกี่ยวของกับทองถ่ิน ถายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร ความเปนมา 
โบราณสถาน และโบราณวัตถุของจังหวัดนครปฐม  

 
8. รายการทนายพบชาวบาน ดําเนินรายการโดยกลุมสภาทนายความจังหวัดนครปฐม 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการพูดคุยสนทนาหัวขอท่ีนาสนใจเรื่องกฎหมาย
ระหวางทนายดวยกัน เปดสลับกับเพลงคั่นรายการ แลวกลับมาใหความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ  
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต
ของประชาชน เพ่ือท่ีตองการใหประชาชนทราบถึงกฏเกณฑ บทบัญญัติเพ่ือลดการ
กระทําผิด และปองกันการถูกหลอกลวง  
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9. รายการชื่นชีวัน ดําเนินรายการโดยกลุมประชาชนประกอบอาชีพพนักงานธนาคาร
และธุรกิจสวนตัว 

รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการเปดเพลงเกา แลวโยงเรื่องราวของเพลงไปสู
เรื่องราวท่ีนํามาเสนอ เปดสลับกับเพลงคั่นรายการ ท้ิงทายดวยเกร็ดความรูส้ัน ๆ  
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหเกร็ดความรูท่ัวไป ดานสุขภาพ ภาษาอังกฤษ และสถานท่ี
ทองเท่ียว 
 

10. รายการรวมพลังเพ่ือเยาวชน ดําเนินรายการโดยเยาวชนภายนอกเขตชุมชนปฐม
อโศก 

รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยเพลงตามสมัยนิยม แลวตอดวยขาวการศึกษาท่ี
นาสนใจ สลับกับเพลงคั่นรายการ แลวสนทนาเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
เนื้อหา เปนรายการเกี่ยวกับวัยรุน มีเนื้อหารายการเกี่ยวกับสุขภาพ วิทยาศาสตร 
และการศึกษา  

 
11. รายการวัยมันสวัยทีน ดําเนินรายการโดยเยาวชนที่อาศัยอยูในเขตชุมชนปฐมอโศก 
รูปแบบ ตลอดรายการจะเปนการพูดคุยสนทนาของกลุมวัยรุนในเรื่องท่ีเปน
ประเด็นท่ีนาสนใจของสังคม และเปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขามารวมแสดงความ
คิดเห็น 
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหเกร็ดความรูท่ัวไป สาระพันบันเทิง เรื่องของวัยรุน และ
ขาวท่ัวไปเกี่ยวกับวัยรุน  

 
12. รายการเพ่ือนกัน 107.9 ดําเนนิรายการโดยเยาวชนภายนอกเขตชุมชนปฐมอโศก 
รูปแบบ เนนการเปดเพลงเปนสวนใหญเกือบท้ังรายการ คั่นดวยการใหความรูซ่ึง
เปนเรื่องท่ัว ๆ ไป 
เนื้อหา เปนรายการท่ีเนนไปในทางบันเทิง สลับกับการใหความรูท่ีเปนเรื่อง
ท่ัวไป  

 
13. รายการลองฟงดูซิเออ ดําเนินรายการโดยเยาวชนที่อาศัยอยูในเขตชุมชนปฐมอโศก 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการสนทนาระหวางกลุมวัยรุนดวยกัน เปดสลับกับ
เพลงคั่นรายการ จบทายดวยการใหความรูท่ัวไปท่ีจําเปนสําหรับวัยรุน 
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหเกร็ดความรูท่ัวไป พูดคุย สนทนาโดยเนนกลุมวัยรุน 
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14. รายการหลากสไตลหลายสาระ ดําเนินรายการโดยนักเรียนพรอมกับผูปกครอง 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการสนทนาระหวางนักเรียนกับผูปกครอง เปดสลับกับ
เพลงคั่นรายการ จบทายดวยการใหความรูทางดานภาษาระหวางภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหความรูเกี่ยวกับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

 
15. รายการเพ่ือนกันเรดิโอ ดําเนินรายการโดยเยาวชนภายนอกเขตชุมชนปฐมอโศก 
รูปแบบ เนนไปในทางการเปดเพลงเปนตามสมัยเปนสวนใหญ จะมีการพูดคุยคั่น
สลับระหวางจบเพลงบางเปนบางครั้ง 
เนื้อหา เปนรายการวัยรุน พูดคุย สนทนาเรื่องวัยรุนท่ัวไป 

 
16. รายการดรุณนอยสรางสรรค ดําเนินรายการโดยขาราชการครูและนักเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการสนทนาระหวางครูกับนักเรียน เปดสลับกับเพลง
คั่นรายการ และใหความรูในวิชาเรียนดานตาง ๆ ซ่ึงจะเปล่ียนไปทุกสัปดาห 
เนื้อหา เปนรายการสําหรับเด็ก ใหความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร สังคมศาสตร
เกร็ดความรู และเลานิทาน 

 
17. รายการเพลงดีมีสาระ ดําเนินรายการโดยประชาชนประกอบอาชีพรับจางทั่วไป 
รูปแบบ จะเปนการเปดเพลงแนวลูกทุงตลอดรายการ และคั่นระหวางจบเพลงดวย
การอธิบายสารประโยชนของเพลงนั้น ๆ 
เนื้อหา เปนรายการท่ีเปดเพลงแนวลูกทุงท่ีคัดสรรมาแลววามีประโยชน มีสาระ 
ซ่ึงกลาวถึง ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี การละเลน และการกลอมเกลาจิตใจ
เยาวชน  

 
18. รายการโลกนิทาน ดําเนินรายการโดยเยาวชนภายนอกเขตชุมชนปฐมอโศก 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยเพลงเกี่ยวกับนิทาน จบแลวตอดวยการนํานิทานมาเลา 
ชวงทายผูเลาจะสรุปความวานิทานเรื่องนี้ใหประโยชนอยางไร และบอกเลาวาสัปดาห
หนาจะเปนนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไร ปดรายการดวยเพลงเกี่ยวกับนิทาน 
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เนื้อหา เปนการหยิบยกนิทานเรื่องตาง ๆ ท้ังของไทยและตางประเทศมาเลา
ออกอากาศ โดยจะสอดแทรกสาระ คติสอนใจ และความบันเทิงควบคูกันไป 

 
19. รายการบินเกาเลาสูกันฟง ดําเนินรายการโดยสมณะบินเกา นักบวชชาวปฐมอโศก 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการสนทนาธรรม แลวหยิบยกบทกลอนเพ่ือมา
ประกอบกับการเทศน เปดสลับกับเพลงคั่นรายการ สรุปจบทายดวยการอธิบาย
ความหมายของบทกลอนท่ีนํามาเทศน 
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหความรูท่ัวไป ขอคิดในการดําเนินชีวิต เหตุการณใน
ชีวิตประจําวัน และขาวสารท่ัวไป 

 
20. รายการอานหนังสือใหผูฟง ดําเนินรายการโดยผูปฏิบัติธรรมชาวปฐมอโศก 
รูปแบบ จะพูดเกริ่นนําเกี่ยวกับหนังสือท่ีจะนํามาอานวามีความนาสนใจอยางไรกอน 
สลับกับเพลงคั่นรายการ แลวกลับมาอานหนังสือใหผูฟงสัปดาหละ 1 ตอนหรือ
มากกวาจนจบเลม 
เนื้อหา เปนรายการท่ีนําเรื่องขาวสาร ความรูตาง ๆ มาเลาใหผูฟง โดยไมไดเนน
วาเปนดานอะไร จะใชหลักโดยดูกระแสและทิศทางของสังคม ขาวเดนประจําวัน 

 
21. รายการชาวบานพบชาวบาน ดําเนินรายการโดยกลุมประชาชนในชุมชน ซ่ึง

ประกอบอาชีพที่แตกตางกันออกไป มีทั้งอาชีพคาขาย อาสาสมัครสาธารณสุข 
ขาราชการปกครองสวนทองถิ่น (อบต.) และไมไดประกอบอาชีพ 

รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยเพลงท่ีเกี่ยวของกับจังหวัดนครปฐม แลวตอดวยการให
ขอมูลของอาสาสมัครจัดรายการท่ีประกอบอาชีพตาง ๆ เปดสลับกับเพลงคั่นรายการ 
ชวงทายเปดสายใหผูฟงโทรศัพทเขามารวมแสดงความคิดเห็นในรายการ 
เนื้อหา เปนรายการท่ีเลาเรื่องราวเกี่ยวกับขาวสารท่ัวไปในทองถ่ิน ระหวางตําบล 
หรือระหวางหมูบานดวยกัน  

 
22. รายการอบต.เพ่ือประชาชน ดําเนินรายการโดยขาราชการปกครองสวนทองถิ่น 

(อบต.) 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยเพลงขององคการบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน   
ตอดวยการนําเสนอขาวสารท่ีเกี่ยวของกับองคการบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน 
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เปดสลับกับเพลงคั่นรายการ จบดวยการใหความรูประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง
ประชาธิปไตย 
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหขาวสารเกี่ยวกับการเมือง การเลือกตั้ง ขอมูลเกี่ยวกับ
ตําบล และทองถ่ิน ท่ีรัฐตองการทําความเขาใจกับประชาชน 

 
23. รายการเชื่อม่ันประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ ดําเนินรายการโดยสมณะบินเกา 

นักบวชชาวปฐมอโศก 
รูปแบบ เปนรายการท่ีบันทึกเทปมาจากรายการทางโทรทัศน  แลวนํามา
ออกอากาศยอนหลังอีกที ในบางครั้งอาจจะมีการสนทนาหรือแสดงความคิดเห็นของ
อาสาสมัครจัดรายการ หรือผูฟงทางบานในชวงทาย 
เนื้อหา เปนการนําเสนอขาวสารและการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ของ
ภาครฐัท่ีกําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน 

 
24. รายการอาหารใจ ดําเนินรายการโดยกรักแสงฝน นักบวชหญิงชาวปฐมอโศก 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการเปดเทปการบรรยายธรรมะ แลวเชิญบุคคลตัวอยาง
เขามารวมสนทนาในรายการ ชวงทายเปดสายใหผูฟงโทรศัพทเขามารวมสนทนาเพ่ือ
แสดงความคิดเห็น 
เนื้อหา เปนรายการเกี่ยวกับการยกยองตัวอยางในการดําเนินชีวิต ความดี และ
หลักคิดของบุคคลในอดีต เพ่ือตองการใหเปนแบบอยาง  

 
25. รายการเสียงคนสรางชาต ิดําเนินรายการโดยผูปฏิบัติธรรมชาวปฐมอโศก 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการเปดเพลงปลุกใจใหรักชาติ แลวหยิบยกชีวะประวัติ
ของบุคคลท่ีสําคัญของประเทศมาเลาแลวสอดแทรกแงคิด คั่นรายการดวยเพลงปลุกใจ
ใหรักชาติ แลวจึงจบรายการดวยขาวสารของทางปฐมอโศก 
เนื้อหา เปนรายการท่ีนําประวัติบุคคลสําคัญในอดีตท่ีรวมกอตั้งบานเมือง เพ่ือ
เปนตัวอยางในการปฏิบัติตน ประพฤติตน ผสมผสานกับธรรมะเพ่ือสะกิดใจ และให
ความรูดานสุขภาพ กับขาวกิจกรรมอบรมของชุมชนปฐมอโศก  
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26. รายการตามประสา ดําเนินรายการโดยสมณะบินเกา นักบวชชาวปฐมอโศก 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยการนําเสนอหลักธรรมทางพุทธศาสนา แลวเช่ือมโยง
กับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคม จบดวยการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเทศน
เพ่ือช้ีแนะแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น 
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหหลักในการดําเนินชีวิตผสมผสานกับหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา 

 
27. รายการเสนทางแหงความสุข ดําเนินรายการโดยผูปฏิบัติธรรมชาวปฐมอโศก 
รูปแบบ เริ่มตนรายการดวยเพลงธรรมะ เม่ือจบแลวจึงตอดวยการพูดคุยสนทนา
เกี่ยวกับการใชชีวิตระหวางผูปฏิบัติธรรมชาวปฐมอโศกดวยกัน แลวใหแงคิดฝาก     
ท้ิงทาย กอนจะจบลงดวยเพลงธรรมะเพ่ือปดรายการ 
เนื้อหา เปนรายการท่ีใหหลักคิด การดําเนินชีวิต และการใชชีวิต โดยใชธรรมะ
เปนส่ิงยึดเหนี่ยว 

 
28. รายการธรรมะรับอรุณ ดําเนินรายการโดยเจาหนาที่ของทางสถาน ี
รูปแบบ เปนการเพลงธรรมะเกือบท้ังรายการ แตจะมีการคั่นรายการดวยการสอน
แนวคิดดานพุทธศาสนา 
เนื้อหา เปนรายการท่ีเปดเพลงธรรมะของทางชุมชนปฐมอโศก เผยแผเกี่ยวกับ
หลักธรรมตาง ๆ ในทางพุทธศาสนา 

 
29. รายการนิยายอิงธรรมะ ดําเนินรายการโดยสมณะบินเกา นักบวชชาวปฐมอโศก 
รูปแบบ เปนการเทศนซ่ึงโดยสวนใหญมักจะหยิบยกนิทานส้ัน ๆ 1 เรื่องมาเลา
ผสมผสานและโยงเขาไปเกี่ยวของกับธรรมะ 
เนื้อหา เปนรายการท่ีเปดเทปเลานิยายแตแฝงไปดวยหลักธรรมะ และคติสอนใจ
ควบคูกันไป  
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30. รายการเพ่ือนชวยเพ่ือน ดําเนินรายการโดยสมณะบินเกานักบวชชาวปฐมอโศก 
รูปแบบ เปนรายการท่ีเปดเทปการเทศนของนักบวชชาวอโศกตลอดรายการ 
เนื้อหา เปนการสอดแทรกเรื่องราวลงในหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวของกับ
การแกไขปญหาชีวิตของเพ่ือนมนุษยในดานตาง ๆ เชน การเรียน การทํางาน หรือการ
ดํารงชีวิต 

 
31. รายการเบ็ดเตล็ด ดําเนินรายการโดยเจาหนาที่ของทางสถาน ี
รูปแบบ ไมมีรูปแบบท่ีชัดเจน เพราะเปนรายการท่ีจัดขึ้นแทนชวงเวลาท่ีไมมี
รายการประจําของทางสถานีออกอากาศ เนื่องจากอาสาสมัครจัดรายการติดภารกิจไม
สามารถมาจัดรายการได 
เนื้อหา ไมไดมีการกําหนดแนนอน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของขอมูลและ
บุคลากร ณ ชวงเวลานั้น ๆ ซ่ึงโดยสวนใหญรายการท่ีมักถูกจัดแทนรายการประเภท
เบ็ดเตล็ด คือ รายการประเภทธรรมะ หรือรายการซ่ึงบันทึกเทปจากสถานีวิทยุหรือ
โทรทัศนกระแสหลักท่ีเกี่ยวกับขาวสาร เหตุการณท่ีนาสนใจ เปนตน 
 

4.1.4 รายการธรรมะที่มีเนื้อหาในการเผยแผแนวคิดระบบบุญนิยม 
 

 การแสดงธรรมหรือการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคปจจุบันนี้มีความจําเปนอยางยิ่ง         
ท่ีจะตองมีการนําเอารูปแบบและวิธีการท่ีมีความแปลกใหม เพ่ือท่ีจะใหการแสดงธรรมหรือการเผย
แผพุทธธรรมนั้นมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น กลาวไดวาชวนใหผูฟงนั้นเกิดอารมณคลอยตามท่ีจะฟง
การแสดงธรรมหรือการเผยแผพุทธธรรมนั้นเปนอยางดี 

 
ภาพที่ 4.1 พระสงฆขณะเผยแผธรรมตามแนวคิดระบบบุญนิยมทางสถานีวิทยุชุมชน 

DPU



 103 

 สําหรับรูปแบบและวิธีการในการเผยแผธรรมะนั้นก็มีอยูดวยกันหลายวิธี เชน การใช
นิทานการใชอุปมา อุปมัย การใชบทกลอน หรือการใชสถานการณ เปนตน ซ่ึงผูแสดงธรรมนั้น
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเลือกรูปแบบและวิธีการนั้น ๆ ใหมีความเหมาะสมท้ังตอตนเองและตอผูรับฟง 
คือ เลือกรูปแบบท่ีตนนั้นถนัด และใหมีความเหมาะสมกับผูฟง เพียงเทานี้ก็สามารถท่ีจะทําใหการ
เผยแผนั้นดูนาสนใจมากขึ้น รูปแบบและวิธีการนําเสนอท่ีนักบวชนํามาใชในการเผยแผแนวคิด
ระบบบุญนิยมท่ีถูกนํามาสอดแทรกอยูในรายการธรรมะนั้น ผูวิจัยขอยกตัวอยางพอสังเขป จํานวน 
4 รายการ ดังนี้ 

 
การใชนิทาน เร่ือง อยูอยางไรใหเปนสุข 
จากรายการนิยายอิงธรรมะ ออกอากาศวันอาทิตยที่ 14 มิถุนายน 2552 

 คนเราในปจจุบันนี้ไมมีความสุข เพราะคนเราชอบสรางเง่ือนไขใหกับตนเอง คือ         
มีกิเลสนั้นเอง เพราะคนมีความทุกข ไมอ่ิมใจ ไมมีความพอใจ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งเพราะใจมันรั่ว
นั้นเอง ตัวอยางเชน ลาตัวหนึ่ง มีความโลภ ไมมีความพอใจ ภูมิใจ สุขใจ ในส่ิงท่ีมันมีอยู พอถึงหนา
หนาวมันก็บนวาหนาว พอถึงหนารอนมันก็บนวารอน มันเบ่ือเพราะใจมันรั่วไปอยูอยางนี้ 

 
  “จะเห็นไดวาในเรื่องท่ีกลาวมานี้ ไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องตัณหา 3 
นั้นเองมาประยุกตใชหรือใชภาษารวมสมัยหรือภาษาสมัยใหม จะใชคําวา ใจมีรูรั่ว ใสอะไรลงไปก็ไม
รูจักพอ หรือความโลภนั้นเอง ซ่ึงคําเหลานี้ทําใหผูฟง ๆ แลวสามารถเขาใจไดโดยไมตอง
ตีความหมายหรืออธิบายความมาก  นอกจากเลนคําหรือใชภาษาสมัยใหมแลว ยังมีนิทาน
ประกอบการบรรยายทําใหเนื้อหาชัดเจน ผูฟงก็เขาใจงาย นี้คือลักษณะหรือลีลาการนําเสนอโดยมี
การนํานิทานหรืออุทาหรณสอนใจมาใชในการบรรยายธรรมการนําเสนอ โดยวิธีการยกอุทาหรณ
และการเลานิทานประกอบ ชวยใหเขาใจความหมายของพุทธธรรมมากขึ้น และมีความชัดเจน   
ชวยใหจําแมนยํา เห็นจริง และเกิดความเพลิดเพลิน ทําใหเผยแผธรรมมีรสยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดระบบบุญนิยม เรื่อง สัญลักษณของบุญนิยมหรือลักษณะบุญนิยม ขอท่ี 2 คือมีคุณธรรมเขา
เขตโลกุตระอยูเหนือกิเลสได” (สมณะบินกาว อิทธิภาโว, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2552) 
 
การใชอุปมา อุปมัย เร่ือง ทางแหงความสําเร็จ 
จากรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศวันอาทิตยที่ 14 มิถุนายน 2552 

 หากจะกลาวถึงเรื่องอิทธิบาท 4 ในขอท่ี 2 นั้นคือ วิริยะ นักบวชไดพูดถึงความพากเพียร
ความพยายาม หรือการลงมือปฏิบัติดวยความตั้งใจ โดยไมเอาแตฝนกลางวัน อยาเพียงแตคิดสราง
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จินตนาการถึงวิมานในอากาศโดยไมมีการปฏิบัติ เพราะฉะนั้นตองทําใหดีท่ีสุด คือ พอใจในการ
ทํางาน นี้คือวิริยะ ซ่ึงหมายถึงการกลาหาญท่ีจะเผชิญปญหาและอุปสรรค ใครท่ีทอถอยกลัว
อุปสรรค หรือความลําบากนั้นจัดเปนคนออนแอ ประเด็นหรือจุดเดนในเรื่องนี้ คือ ส่ิงท่ีอยูใกลตัว
ของเรา ซ่ึงเราเรียกวาส่ิงแวดลอม สามารถท่ีจะนํามาสอนตัวเราได เชน ตนไม ซ่ึงเม่ือกลาวถึงตนไม
ใคร ๆ ก็รูจัก ในท่ีนี้ขอใหดูตัวอยางจากตนไมดังนี้ ขอใหพิจารณาตัวอยางจากตนไม ตนไมใดพบ
แตความสบาย คือ เจอหนาฝนตลอดเวลาตนไมนั้นจะฟาวใน คือ ไมมีแกน สวนตนไมใดพบความ
แหงแลงของฤดูรอนตลอดเวลา ตนไมนั้นจะแคระแกร็น ดังนั้น ตนไมท่ีเติบโตสมบูรณ คือ ตนไมท่ี
ผานท้ังฤดูฝนและฤดูรอนสลับกันไปเม่ือผานฤดูรอนครั้งหนึ่งจะเกิดวงปภายในตนไม จํานวนวงป
เปนประจักษพยานวา ตนไมนั้นผานความแหงแลงของฤดูรอนมากี่ครั้ง วงปไดเกาะตัวกันกลายเปน
แกนของตนไม และแกนนี้เองท่ีทําใหตนไมแขง็แรง คนเราก็เชนเดียวกัน เม่ือผานการตอสูอุปสรรค
และปญหานานาประการมาได เขาก็สามารถพัฒนาความเข็มแข็งใหสามารถขึ้นสูท่ีสูงได ท้ังนี้
เพราะชีวิต คือ การตอสู ศัตร ูคือ ยากําลัง อุปสรรค คือ หนทางสูความสําเร็จ ใครชนะอุปสรรคได
มากเทาไร เขาก็เขาใกลความสําเร็จไดมากเทานั้น วาวขึ้นสูงเพราะมีลมตาน คนขึ้นสูงไดเพราะ
เผชิญอุปสรรค ชีวิตท่ีมีรสชาติตองฝาฟนเอาชนะปญหาชีวิต เปรียบไดกับผลกระทอนท่ีมีรสหวาน
ชวนรับประทานก็เพราะผานการทุบครั้งแลวครั้งเลา 

 
 “การนําเสนอโดยวิธีการเปรียบเทียบ ก็เหมือนกับการยกนิทานหรืออุทาหรณ ในการ

นําเสนอดวยวิธีการนี้จะเปนการสรางแนวความคิดใหเกิดขึ้นแกผูฟง ทําใหผูฟงนั้นมีความคิดท่ีจะ
ประยุกตเขากับเรื่องราวท่ีตนนั้นกําลังฟงอยู พรองท้ังยังเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดขอคิด สะกิดใจท่ี
จะแฝงไวใหคิด แลวนําไปสูการปฏิบัติ โดยวิธีการนี้สวนใหญแลวจะเปนการนําเสนอในเชิงการ
ยกตัวอยางประกอบเปรียบเทียบกับหัวขอธรรมท่ียากแกการเขาใจเปนสวนใหญ ซ่ึงวิธีการนี้จะชวย
ใหผูฟงนั้นมองเห็นภาพชัดเจนขึ้น ในการบรรยายธรรมจะมีการนําเสนอดวยวิธีการเปรียบเทียบ     
มีการอุปมา อุปมัยใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากท่ีทานอธิบายพุทธธรรมไปแลว วิธีการนําเสนอ
พุทธธรรมแบบนี้จึงเหมาะแกกลุมผูฟงท่ีมีการศึกษา คือ มีความสามารถท่ีจะนําหัวขอท่ีเปรียบเทียบ
หรือการอุปมา อุปมัยไปแยกเปนความรูได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดระบบบุญนิยม เรื่อง สภาพของ
สาธารณโภคี ท่ีจะเกิดเปนบุญนิยม ขอท่ี 3 คือขยัน อดทน” (สมณะเพ่ือพุทธ ชินธโร, สัมภาษณ, 20 
มิถุนายน 2552) 
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การใชบทกลอน เร่ือง ธรรมมงคลแหงชีวิต 
จากรายการเสนทางแหงความสุข ออกอากาศวันอาทิตยที่ 14 มิถุนายน 2552 

 คนเราจะบรรลุถึงความสําเร็จท่ีเราตองการไดอยางไร เราจะมีโชคดีได ส่ิงท่ีเราตองการ
เพราะเกิดมาในตระกูลสูงแลวจึงไดความสําเร็จอยางนั้นหรือ หรือเพราะราศีท่ีเราเกิดนั้นดวงชะตา
เราเปนมหาอุตม เราจึงเปนคนท่ีจับทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จไปท้ังหมด ความสําเร็จไดมาดวย
วิธีการอยางไร ความสําเร็จมาจากไหนกันเลา 
พระพุทธศาสนาสอนวา ความสําเร็จมาจากตัวเรานั้นเอง 
เปนเรื่องของการเสาะหา ไมใชเกิดมาเปน 
เปนเรื่องของการตอสู ไมใชนั่งดูดวง 
เปนเรื่องของการฟนฝา ไมใชฟาบันดาล 
เปนเรื่องของความเช่ียวชาญ ไมใชโชคชวย 
เปนเรื่องของการฝกฝน ไมใชบุญหลนทับ 
เปนเรื่องของความสามารถ ไมใชวาสนา 
เปนเรื่องของพรแสวง ไมใชพรสวรรค 
เพ่ือศึกษาความรูจากผูเช่ียวชาญ ดังท่ี สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสฺสมหาเถร) นิพนธไววา 
โงไมเปนเปนใหญยากฝากใหคิด 
ทางชีวิตจะรุงโรจนโสตถิผล 
ตองรูโงรูฉลาดปราดเปรื่องตน 
โงสิบหนดีกวาเบงเกงเดี๋ยวเดียว 
 

 “ในการเผยแผพุทธธรรมนั้น มีการนําเอาบทกลอนเขามาประกอบใชในการเผยแผดวย    
เพ่ือเปนการเพ่ิมอารมณใหเกิดความคิดคลอยตาม อีกท้ังยังสรางความเพลิดเพลินในการฟงธรรมนั้นดวย 
และยังรวมไปถึงการสรางความนาสนใจในการเลือกใชรูปแบบของภาษาเพราะบทกลอนนั้นจะมี
เนื้อหาท่ีชวนใหเปนขอคิด สะกิดใจและเกิดแนวความคิดในการปรับประยุกตใหเขากับวิถีชีวิตของ
ผูฟงไดดวย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดระบบบุญนิยม เรื่อง ลักษณะบุญนิยมท่ีสมบูรณ 5 ประการ คือ 
1. ทวนกระแส 2. ทําไดยาก 3. เปนไปได 4. เปนจริง ไมสรางภาพ และ 5. เปนประโยชน” (สมณะ
เสียงศีล ชาตะวโร, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2552) 
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การใชสถานการณ เร่ือง สุขภาพใจ 
จากรายการตามประสา ออกอากาศวันอาทิตยที่ 14 มิถุนายน 2552 

 บางคนเปราะบางมากจึงแตกหักงายเพราะไมยืดหยุน สุขภาพใจท่ีแข็งแรงทนทานและ
ยืดหยุนเปนลักษณะของใจท่ีมีธรรมะ 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ คนท่ีขาดธรรมะ
เหลานี้สุขภาพใจจะไมแข็งแรง ไมทนทานและไมยืดหยุน พอถูกเช้ือโรค คือ ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง รุกราน ก็มีความทุกขมาก เพราะเปราะบางตอกิเลส ความโกรธ คือ ความขัดเคืองใจ 
เพราะไมไดดังปรารถนา กลายเปนความอาฆาตพยาบาทเพราะควบคุมสติไมได คนเราเวลาเจอเรื่อง
กระทบกระเทือนใจแรง ๆ บางครั้งอาจจะเสียสติได ทานเคยติดตามขาวไหม หมูบานกระทูนท่ีซุง
มันไหลตามน้ําลงมาทวมทับบานเรือนและชาวบาน หลังจากนั้นไมนานคนท่ีรอดชีวิตฆาตัวตาย 
เพราะพวกเขามีความทุกขมาก กลุมท่ีสองก็เสียสติ ตึกถลมท่ีโรงแรมรอยัล พลาซา ท่ีโคราช 
สุขภาพจิตของผูประสบภัยแยมากคงทําใจไมได คนเหลานั้นทุกขมากจนบางครั้งทนไมได    
สูญเสียหมด อาจคิดฆาตัวตายหนีความทุกข ทุกขก็คือการทนไดยาก เม่ือเหลือสุดจะทน จึงอยากฆา
ตัวตายหนีความทุกข ท่ีเราเรียกวา คิดส้ัน 

 
  “วิธีการยกเรื่องราวสถานการณหรือเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น กําลังไดรับความสนใจ
ของประชาชน เขามาประกอบในการบรรยายนั้น ก็เปนวิธีการหนึ่งท่ีทําใหผูฟงเกิดความสนใจและ
อยากติดตาม ซ่ึงก็ถือเปนเรื่องของการโนมนาวใจท่ีดีอีกวิธีหนึ่ง และเรื่องราวสถานการณหรือ
เหตุการณเหลานัน้ก็สามารถท่ีจะนําเอาหลักพุทธธรรมนั้นเขามาเกี่ยวของไดและเขากันไดเปนอยาง
ดี ทําใหเขากับยุคทันกับเหตุการณ ทําใหผูฟงธรรมนั้นเขาใจงายยิ่งขึ้นและยังไดหลักธรรมท่ีจะ
นําไปประยุกตใชไดอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดระบบบุญนิยม เรื่อง มีความรูท่ีเปนสัมมาทิฐิ รู
และเขาใจ ธรรม 4 ความหมาย ขอท่ี 3 คือรูวิธีและดับธรรมชาตินั้น” (สมณะบินกาว อิทธิภาโว, สัมภาษณ
,  20 มิถุนายน 2552) 
 

 การแสดงธรรมหรือการเผยแผพุทธธรรมนั้น นักบวชจะนําหลักธรรมคําสอนของ
แนวคิดระบบบุญนิยมสอดแทรกลงไปในคําสอนตามหลักพุทธศาสนาไปแสดงใหผูอ่ืนไดรูได
เขาใจ และพระพุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองมาจนถึงทุกวันนี ้นอกจากพุทธธรรมแลว ส่ิงท่ีสําคัญอีก
อยางหนึ่ง คือ เทคนิค วิธีการของผูสงสารดวย การสอนท่ีจะไดผลดีนอกจากใหเกิดความเขาใจแลว 
จะตองใหเกิดการรูมองเห็นคุณคาความสําคัญ จนมีความเล่ือมใสศรัทธา ท่ีจะนําไปประพฤติปฏิบัติ
ดวย ผลสําเร็จอยางหลังเปนส่ิงสําคัญมากและมักจะทําไดยากกวาผลสําเร็จอยางแรก เพราะตองใช
เทคนิค และวิธีการสอนประกอบการเผยแผไปดวย รวมไปถึงการใชภาษาและวิธีการนําเสนอโดย
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วิธีการเช่ือมโยงเหตุการณหรือสถานการณตาง ๆ ท้ังในอดีตและปจจุบันเขาสูหัวขอธรรมะท่ีจะ
นําเสนอ หรือการนําพุทธธรรมมาประยุกตใหเขากับยุคสมัย โดยยังคงไวซ่ึงสาระและคุณคาของ
พุทธธรรมท่ีมีอยูเดิมในพระไตรปฎก 

 
4.2 ตอนที่ 2 บทบาทการมีสวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุชุมชน 
 
4.2.1 ประวัติความเปนมาของการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน 
 
 ผูวิจัยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาและ
ประมวลขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณคณะกรรมการ และทานสมณะบินกาว อิทธิภาโว นักบวช
ชาวปฐมอโศก ซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา ผูจัดรายการ และผูดูแลสถานีวิทยุชุมชนปฐม
อโศก พํานักและดํารงอยูในสมณะเพศ ระยะเวลา 8 ป 
 
 ผลจากการศึกษาพบวา วิทยุชุมชนแหงนี้เปนส่ือในเครือขายหนึ่งของชาวอโศก สําหรับ
วิทยุชุมชนท่ีชุมชนปฐมอโศกแหงนี้เริ่มจากการทดลองนํารองของสมณะพิสุทโธ และสมณะ      
บินกาว อิทธิภาโว นักบวชชาวปฐมอโศกซ่ึงปฏิบัติธรรมอยูท่ีชุมชนปฐมอโศก มีความตองการท่ีจะ
กระจายเสียงเกี่ยวกับกิจกรรม หลักธรรม และคําสอนในพุทธศาสนาไปยังชุมชน ประกอบกับ
กระแสการปฏิรูปส่ือตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 จึงทําใหเกิดความสนใจท่ีจะทดลอง
ดําเนินงานการกระจายเสียงและจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศกเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2544        
ท่ีคล่ืนความถ่ี F.M. 87.00 MHz 
 
 โดยในระยะแรกของการออกอากาศ รายการท่ีออกอากาศจะเปนรายการประเภท
ธรรมะ  ซ่ึงในระยะเริ่มแรกนั้นยังไมคอยไดรับความสนใจจากผูฟงเทาท่ีควร เพราะรายการท่ี
ออกอากาศเกือบท้ังหมดสวนใหญจะเปนการเทศน หรือเนื้อหาการบรรยายหลักธรรมคําสอนของ
ทางปฐมอโศก จึงทําใหไมสามารถดึงดูดความสนใจจากผูฟงได จากนั้นจึงไดปรับเปล่ียนรูปแบบให
มีความหลากหลายและมีสีสันเพ่ิมมากขึ้น โดยการเพ่ิมรายการออกอากาศเปนรายการนวนิยาย         
รายการเพลง แตยังคงสอดแทรกธรรมะตามหลักการของทางปฐมอโศก จึงเริ่มทําใหมีกลุมผูฟง
หลากหลายมากขึ้น โดยการประเมินไดจากการท่ีผูฟงโทรศัพทเขามารวมแสดงความคิดเห็น หรือ
ซักถาม อาทิเชน สอบถามเรื่องราวตอนตอไปของนวนิยาย ถามปญหา ขอสงสัยตาง ๆ 
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 ดวยเหตุผลนี้เอง จึงทําใหเริ่มมีความเห็นวานาจะมีรายการออกอากาศใหมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหกลุมผูฟงสนใจฟงรายการมากขึ้น และสามารถเลือกรับฟงรายการได
ตามความสนใจ ประกอบกับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดรายการเพ่ือออกอากาศนี้ จึงทําใหเริ่ม
เปนท่ีรูจักในหมูผูฟง ผูฟงเริ่มติดตามและเริ่มสนใจฟงมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังมีคุณชวยบุญ 
จันทรรักษา ซ่ึงเปนผูปฏิบัติธรรมในชุมชนปฐมอโศก และยังเปนตวัแทนของทางชุมชนปฐมอโศก
ในการรวมประชุม หรือติดตอกับหนวยงานราชการ องคกรตาง ๆ ซ่ึงเปนบุคคลสําคัญคนหนึ่งท่ี
รวมกอตั้งมาชวยในการชักชวนบุคคลตาง ๆ ใหเขามาชวยในการดําเนินการ เพราะบรรดาญาติโยม
ท่ีเขามารวมปฏิบัติธรรม หรือรวมทําบุญท่ีชุมชนปฐมอโศก โดยสวนมากจะรูจักกับคุณชวยบุญ          
จันทรรักษา อีกท้ังคุณชวยบุญ จันทรรักษา ยังเปนตัวแทนของชุมชนปฐมอโศกในการไปเขารวม
ประชุมตามหนวยงาน หรือองคกรตาง ๆ ท่ีไดเชิญมา จึงทําใหคุณชวยบุญ จันทรรักษาสามารถทํา
การชักชวนกลุมญาติธรรม กลุมคนภายนอก อยางเชน ทนายความ ขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบล และกลุมประชาชนภายนอกใหเขามารวมดําเนินการได ทําใหเริ่มมีจํานวนคนมากขึ้น มีคน
ชวยสนับสนุนมากขึ้น จึงไดริเริ่มจัดทําการบริหารงานโดยแบงโครงสรางองคกร การกําหนด
นโยบาย กฎ ระเบียบ ท่ีตองปฏิบัติ การกําหนดบทบาทหนาท่ี และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อยางเปน
ทางการขึ้นในวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 และไดทําการยายคล่ืนการออกอากาศจากคล่ืนความถ่ี 
F.M. 87.00 MHz เปนคล่ืนความถ่ี F.M. 107.9 MHz และดําเนินการออกอากาศเรื่อยมาจวบจนถึง
ปจจุบัน 
 
4.2.2 กระบวนการสรางการมีสวนรวม 

 
  พบวา ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินงานกอนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานและการจัดรายการนั้น กลุมผูดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนจะเปนผูท่ีอยูอาศัยใน
ชุมชนปฐมอโศก ซ่ึงไดแกนักบวชชาวปฐมอโศก โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

1. นักบวชชาย ท่ีเรียกวา สมณะ 
2. นักบวชหญิง ท่ีเรียกวา กรัก 
3. ผูปฏิบัติธรรม ซ่ึงเปนบุคคลท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในชุมชนปฐมอโศก 
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ภาพที่ 4.2 นักบวชชาย นักบวชหญิง และผูเขามาปฏิบัติธรรมในปฐมอโศก 

  โดยตองปฏิบัติตามหลักการดําเนินชีวิตของทางอโศก ดังนั้นเนื้อหารายการจะเปน
รายการประเภทธรรมะ ทําใหมีกลุมผูฟงเปนจํานวนนอย จึงมีความคิดท่ีตองการปรับปรุงรูปแบบการ
ดําเนินงานใหม จึงจําเปนท่ีจะตองใหประชาชนกลุมภายนอกอ่ืน ๆ เขามารวมดําเนินงานดวย กลุมผู
รวมกอตั้งสถานีท้ังนักบวชชาย นักบวชหญิงและผูปฏิบัติธรรม จึงทําการชักชวนประชาชนภายนอก
ใหเขามารวมดําเนินการ โดยเริ่มจากการเปล่ียนรูปแบบการจัดรายการ เปนการจัดรายการประเภท
นวนิยายอิงธรรมะ ซ่ึงเปนการจัดรายการโดยใชเทปซ่ึงจะเปดเปนชวง ๆ เปนตอน ๆ ใหติดตามทุก
วัน และวางแผนใหผูกอตั้งสถานีอันไดแก สมณะ กรักและผูปฏิบัติธรรม พยายามทําการชักชวน
บุคคลภายนอกใหเขามาชวยดําเนินการจัดรายการออกอากาศ ซ่ึงจะใชเวลาในขณะท่ีสมณะกําลัง
ออกบิณฑบาตบาง หรือจากการท่ีสมณะ กรักและผูปฏิบัติธรรมเจอบุคคลอ่ืน ๆ ตามงานภายนอก
ตาง ๆ โดยเริ่มแรกจะพยายามชักชวน พูดคุยกับเด็ก เยาวชน เพราะมีความเช่ือวาถาสามารถชักชวน
เด็ก เยาวชนไดแลว พอ แม ผูปกครองตองเขามารวมดวยเชนกัน สวนกลุมเปาหมายถัดไปจะ
ชักชวนกลุมคนทํางานจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังองคการบริหารสวนตําบล สภาทนายความจังหวัด
นครปฐม ครูอาจารยจากโรงเรียนตาง ๆ และชาวบานท่ัวไป 
  ผลจากการชักชวนทําใหมีกลุมประชาชนเขามาชวยจัดรายการมากขึ้น และเริ่มเปนท่ี
รูจักจากการบอกเลาปากตอปาก จะมีการติดตามรับฟงรายการเพราะมีรายการหลากหลายมากขึ้น  
จึงทําใหเปนท่ีรูจักในวงกวางมากขึ้น จึงมีหนวยงานอ่ืน ๆ เขามารวมจัดรายการเพ่ิมเติมขึ้น เชน           
จากสาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครองคกรตาง ๆ เปนตน ทําใหสามารถจัดตั้งคณะกรรมการได     
จึงไดทําการเชิญบุคคลท่ีมารวมจัดรายการเขารวมประชุม เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน
เปนครั้งแรก เพ่ือกําหนดบทบาทและหนาท่ีรวมกันดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน โดยมีจํานวน
คณะกรรมการท่ีเขามารวมดําเนินงานเพราะไดรับการชักชวนมีจํานวน 10 คน และสนใจ
อาสาสมัครเขามาทํางานเองมีจํานวน 9 คน สําหรับจํานวนอาสาสมัครจัดรายการท่ีเขามารวม
ดําเนินงานเพราะไดรับการชักชวนมีจํานวน 29 คน และอาสาสมัครเขามาจัดรายการเองมีจํานวน 22 คน 
(สมณะบินกาว อิทธิภาโว, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2552) 
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ภาพที่ 4.3 แผนที่การเดินทางไปปฐมอโศก 
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4.2.3 โครงสรางการบริหารงาน 
 
  จากเอกสารของทางสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม และจากการจากการสัมภาษณคณะกรรมการฝายบริหารการจัดรายการ พบวา ทางสถานี
วิทยุชุมชนไดมีการกําหนดรูปแบบโครงสรางการบริหารงานและการดําเนินงานตั้งแตเริ่มกอตั้ง
สถานี และมีการปรับเปล่ียนรูปแบบโครงสรางเปนจํานวนท้ังส้ิน 2 ชวงดวยกัน โดยมีรายละเอียด
ตาง ๆ ดังนี้ 
 
โครงสรางการบริหารงานชวงที ่1 พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547 
  หลักในการกําหนดโครงสรางการบริหารงานในชวงท่ี 1 นั้น ตองการใหประชาชนเริ่ม
เขามามีสวนรวมโดยเริ่มจากการเปนผูรับสารและแสดงความคิดเห็น มีปฏิกิริยาตอบกลับมายัง
สถานีวิทยุชุมชน จากนั้นจึงเปล่ียนระดับจากผูรับสารมาเปนผูสงสาร ในรูปแบบการเปน
อาสาสมัครจัดรายการ และขั้นสุดทายคือเปล่ียนเปนระดับการมีสวนรวมในขั้นวางแผนและกําหนด
นโยบาย    โดยการรวมเปนคณะกรรมการฝายบริหารการจัดรายการของทางสถานีวิทยุชุมชน ซ่ึงใน
สวนของคณะกรรมการไดทําการกําหนดบทบาทหนาท่ีไว 2 บทบาท คือ 

1. คณะกรรมการดานการบริหาร 
ทําหนาท่ีจัดหางบประมาณ หาสมาชิก ตลอดจนสรางความสัมพันธกับชุมชน 

2. คณะกรรมการดานรายการ 
 ทําหนาท่ีจัดวางผังรายการ วางรูปแบบเนื้อหารายการ ทักษะกระบวนการเรียนรูการ
พัฒนาผูจัดรายการ 
 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุชุมชนชวงที ่1 พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ประธานที่ปรึกษา 

  สมณะบินกาว อิทธิภาโว  นักบวชชาวปฐมอโศก 
  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  นายนุกูล สิริสุวรรณ   ทนายความ 
  นายสุทิน ศรีกระจาง   ขาราชการสาธารณสุข 
  นายวินัย มงคงรัตนาสิทธ์ิ  ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล 
  นายชาญณรงค คิงขุนทด  ขาราชการสาธารณสุข 
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2. คณะกรรมการบริหาร 
  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 นายไพศาล อูขาวน้ํา   ประกอบธุรกิจสวนตัว 
 รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

  นายชาญวุฒิ นะวาระ   ผูใหญบานตําบลพระประโทน 
 เลขานุการ 

  นางขวญัใจ สามเพชรเจริญ  ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล 
  เหรัญญิก 
  นางสาวชวยบุญ จันทรรักษา  ผูปฏิบัติธรรมชาวปฐมอโศก 
  กรรมการบริหาร 
  นางสุเนตรา เทศทอง   ขาราชการคร ู
  นางวราภรณ ดาวเจริญ  ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล 
  นายทนงศักดิ์ วารีสดใส  ขาราชการตํารวจ 
  นายสมชาย ปนทองด ี  ประกอบธุรกิจสวนตัว 
  นายสมเกียรติ อวยชัย   ประกอบธุรกิจสวนตัว 
  นายเจริญ ผมหอม   ขาราชการบํานาญ 
  นายวิจิตร จิตโสภณ   พัฒนาการจังหวัดนครปฐม 
 

   จากรายช่ือดังกลาวขางตนและตําแหนงหนาท่ีบทบาทความรับผิดชอบ มีประชาชนเขามามี
สวนรวมในบทบาทคณะกรรมการ จํานวน 16 คน แบงเปนขาราชการ จํานวน 9 คน และอาสาสมัคร
จากชุมชน 7 คน และจากขอมูลดังกลาวพบวามีจํานวนคณะกรรมการท่ีเปนขาราชการเขามามีสวนรวม
เปนจํานวนมากท่ีสุด ซ่ึงจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สมณะบินกาว อิทธิภาโว 
เกี่ยวกับการสรางการมีสวนรวม ผูวิจัยพบวา ไดใชวิธีชักชวนผูท่ีมีบทบาททางสังคมใหมาเขารวม
ดําเนินการ และมีคณะกรรมการท่ีเปนขาราชการสนใจท่ีจะมาเขารวมดําเนินงานดวย จึงทําใหมีจํานวน
มากท่ีสุด 
 
  นอกจากนี้พบวา ยังไมมีการแบงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยาง
ชัดเจน ท้ังนี้จากการสัมภาษณสมณะบินกาว อิทธิภาโว พบวา คณะกรรมการบางทานไมสามารถเขารวม
ดําเนินการตามหนาท่ีความรับผิดชอบตาง ๆ ได จึงทําใหมีการตกลงกันวาใหคณะกรรมการทุกคนรวมกัน
แสดงความคิดเห็น วางนโยบาย ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ของทางสถานี โครงสรางการบริหารจึงยังเปน
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รูปแบบกึ่งทดลอง ซ่ึงยังตองมีการปรับเปล่ียนใหเหมาะสมตามกําหนดวาระในการดํารงตําแหนง   
คราวละ 2 ป โดยคณะกรรมการท้ังสองฝายตางมาประชุม หารือ เพ่ือตกลงหาขอสรุป อันนํามาสูการ
กําหนดนโยบายการบริหารสถานีดังภาพท่ี 4.4 
 

คณะกรรมการบริหารสถาน ี
(กรรมการการบริหารและกรรมการดานรายการ) 

 
ประธาน 

 
รองประธาน 

 
เลขานุการ 

 
เหรัญญิก 

 
กรรมการ 

 
หนาท่ี กําหนดนโยบายการบริหารภาพรวมของสถานี 

 
 กรรมการดานบริหาร     กรรมการดานรายการ 
 หนาท่ี ระดมทุน หาสมาชิก     หนาท่ี จัดผังรายการ 
 และสรางความสัมพันธกับชุมชน    พัฒนาทักษะรายการ 
         ทักษะกระบวนการเรียนรู 
         จัดลําดับผังรายการ 
 

ภาพที่ 4.4 โครงสรางการบริหารงานชวงที่ 1 พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547 
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โครงสรางการบริหารงานชวงที ่2 พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน 
   จากการสัมภาษณสมณะบินกาว อิทธิภาโว ท่ีดํารงตําแหนงปรึกษาวิทยุชุมชนปจจุบัน 
พบวา จากการบริหารงานตามโครงสรางการบริหารงานชวงท่ี 1 ทางคณะกรรมการไดรวมกันแสดง
ความคิดเห็นใหปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหม โดยกําหนดใหเปนโครงสรางการบริหารงาน
ชวงท่ี 2 และสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม โดยยังคงใชแนวทางสรรหาและคัดเลือก
กลุมคนท่ีเขามามีสวนรวม โดยทําการแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชัดเจน
มากขึ้น เพราะคณะกรรมการเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงาน วาจะทําใหสถานีวิทยุ
ชุมชนสามารถดําเนินการไดสําเร็จลุลวงตามนโยบายท่ีไดวางไวหรือไม โดยคณะกรรมการท้ังหมด
จะตองเริ่มจากการเปนผูมีสวนรวมกับทางสถานีวิทยุชุมชน ในรูปแบบของการเปนอาสาสมัครจัดรายการ
มากอน บุคคลท่ีชวยเหลือ มีความสนใจและเต็มใจทํางานเพ่ือชุมชนโดยไมคํานึงถึงประโยชนสวนตน 
โดยมีประธานวิทยุชุมชนและประธานท่ีปรึกษา เปนผูควบคุมดูแล บริหารงานรวมกับคณะกรรมการแบง
ออกเปน 4 ฝาย คือ  
   1. ฝายเทคนิค  
   2. ฝายกระจายเสียง  
   3. ฝายประชาสัมพันธ 
   4. ฝายอํานวยการ  
รวมมีจํานวนท้ังหมด 21 คน โดยแบงเปนตัวแทนจากขาราชการ จํานวน 6 คน และจากชุมชน จํานวน     
15 คน  
 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุชุมชนชวงที ่2 พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน 

 1. ประธานวิทยุชุมชนและที่ปรึกษา ตําแหนงละ 1 คน โดยมาจากฝายชุมชนและฝาย
ฆราวาส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ตําแหนงที่ปรึกษาสถานีวิทยุชุมชน 
  สมณะบินกาว อิทธิภาโว  นักบวชชาวปฐมอโศก 
  ตําแหนงประธานสถานวิีทยุชุมชน 
  นายนุกูล สิริสุวรรณ   ทนายความ 

   บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน 
ควบคุมดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค แผนงาน โครงการ ดูแลความสงบเรียบรอย
ในระหวางการโยกยาย แทรก สลับสับเปล่ียนตารางเวลาออกอากาศ มีอํานาจส่ังจายเงินคาบริหาร
กิจการสถานีจากกองบุญสวัสดิการของสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตลอดจนอํานวยความสะดวก 
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กํากับ ดูแลบุคลากรใหเต็มใจปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา เต็มความรู ความสามารถ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด รวมท้ังพิจารณาจายคาบริหารกิจการสถานี และสวัสดิการของพนักงานจากกองบุญ
สวัสดิการของสถานีวิทยุชุมชนแตละแหง ใหเปนไปตามขอตกลงของแตละสถาน ี
 
   จากการสัมภาษณสมณะบินกาว อิทธิภาโวและนายนุกูล สิริสุวรรณ พบวา ในสวนของ
งบประมาณ จะเปนหนาท่ีของประธานท่ีปรึกษา เนื่องจากเปนงบประมาณของทางปฐมอโศก ซ่ึงตองไป
ทําการประชุมกันภายในตอไป ในสวนของการกําหนดหรือแตงตั้งนั้น พบวา ไดมีการกําหนดไวแลววา
ตองมีท่ีปรึกษาเปนฝายฆราวาสซ่ึงตองเปนนักบวชของชาวปฐมอโศก เพราะเนื่องจากสถานีวิทยุชุมชน
แหงนี้ ดําเนินการและอยูในเขตความรับผิดชอบของทางชุมชนปฐมอโศก ซ่ึงมีแนวความคิดท่ีจะเปด
โอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมแตตองอยูภายใตกฏเกณฑ เง่ือนไขและหลักของทางปฐมอโศก จึงตอง
ทําใหมีตัวแทนท่ีจะถวงดุลอํานาจกันในฐานะประธานของการดําเนินงานวิทยุชุมชน จึงกําหนดใหตองมี
ผูรับผิดชอบในตําแหนงประธานดานบริหาร 2 คน โดยใหตัวแทนฝายนักบวชของปฐมอโศกรับผิดชอบ
ในตําแหนงท่ีปรึกษาวิทยุชุมชน ซ่ึงฝายนักบวชของปฐมอโศกนั้นมีการกําหนดบุคคลไวแลว เพราะ
สมณะบินกาว อิทธิภาโว เปนนักบวชเพียงทานเดียวท่ีควบคุม ดูแลประจําท่ีสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้
สําหรับในการแตงตั้งประธานวิทยุชุมชนนั้น จะใหทางภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาท
คณะกรรมการ ทําการแตงตั้งโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพรอมกับตําแหนงอ่ืน ๆ   
 
   1. คณะกรรมการบริหารสถานี มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําผังรายการ เปนผูฝก
ทักษะพ้ืนฐานการจัดรายการใหแกอาสาสมัครทดลองงานในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูประกาศขาว
และ     จัดรายการ เสนอรายช่ืออาสาสมัครจัดรายการ ประจําการในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูประกาศ
ขาวและจัดรายการใหคณะกรรมการอนุมัติ และผลิตส่ือเพ่ือใชในการเผยแพร ควบคุม ปรับปรุง
อุปกรณเทคนิคตาง ๆ รวมท้ังรวมบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยแบงตามหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบออกเปน 4 ฝาย ไดแก 
   1. ฝายเทคนิค  
   2. ฝายกระจายเสียง  
   3. ฝายประชาสัมพันธ 
   4. ฝายอํานวยการ  

  สําหรับการกําหนดตําแหนงความรับผิดชอบจะเปนการคัดเลือก โดยการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งสําหรับตําแหนงท่ีไมมีบุคคลรับผิดชอบ ทางคณะกรรมการจะทําการปรึกษากับสมณะ
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บินกาว อิทธิภาโว เพ่ือคัดเลือกผูปฏิบัติธรรมในชุมชนปฐมอโศกท่ีมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับ
ตําแหนงนั้น ๆ มารับตําแหนงแทน 
ฝายเทคนิค แบงเปนแผนกเสียงและควบคุมเสียง มีท้ังหมด 5 ตําแหนง แตมีผูรับตําแหนง 3 คน โดยเปน
ตัวแทนจากชุมชน 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 รองประธานฝายเทคนิค 
 นายปรีดา สยมพุก  ประกอบธุรกิจสวนตัว 
 หัวหนาแผนกควบคุมเสียง 
 นายประสิทธิ ศรีพรหม  ผูปฏิบัติธรรมปฐมอโศก 
 หัวหนาแผนกซอมบํารุง 
 นายหินไฟ หมายยอดกลาง ผูปฏิบัติธรรมปฐมอโศก 

 เจาหนาที่ควบคุมเสีย 
 ณ ปจจุบัน ยังไมมีผูรับตําแหนง 
 เจาหนาที่ซอมบํารุง 
 ณ ปจจุบัน ยังไมมีผูรับตําแหนง 
 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการดําเนินงานดานเครื่องมือ อุปกรณ และเทคนิค   

ในการกระจายเสียงของสถาน ีควบคุมเครื่องมือในการออกอากาศ รวมท้ังดูแล ซอมบํารุง อุปกรณใหอยู
ในสภาพท่ีพรอมใชงานอยูเสมอ ตลอดจนปรับปรุง เสนอแนะวิธีการใชเครื่องมืออุปกรณ 

 
 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา มีตําแหนงในฝายเทคนิค 5 ตําแหนงดวยกัน แตมี

ผูรับผิดชอบท้ังหมดเพียงแค 3 ตําแหนง โดยเปนคนในชุมชน 1 คน และเปนผูปฏิบัติธรรมปฐม
อโศก 2 คน ซ่ึงจากการสัมภาษณท้ัง 3 ทาน พบวา สาเหตุดังกลาวเพราะไมมีคนในเขตชุมชนเขามา
สมัครรับผิดชอบในตําแหนงดังกลาว ทําใหทางสมณะบินกาว อิทธิภาโว ตองจัดหาคนในชุมชน
ปฐมอโศก ซ่ึงมีความรู ความสามารถ และเห็นวาเหมาะสมกับตําแหนงดังกลาวเขามารับผิดชอบ
แทน แตถามีบุคคลมีความประสงคท่ีจะรับตําแหนงดังกลาว ก็เปดโอกาสให แตตองพิจารณาถึง
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลคนนั้นดวย 

 
   ฝายกระจายเสียง แบงออกเปน 2 แผนก ประกอบดวย 
   1. แผนกจัดผังรายการ 
   2. แผนกดําเนินรายการ 
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มีท้ังหมด 5 ตําแหนง โดยมีขาราชการ จํานวน 3 คน และตัวแทนจากชุมชน จํานวน 2 คน โดยมีรายช่ือ
ดังนี้ 

รองประธานฝายกระจายเสียง 
   นายสิทธิชัย คุมอนุวงศ  ขาราชการคร ู
   หัวหนาแผนกจัดผังรายการ 
   นายศุภสิทธ์ิ ปยบุญกาญจน ทนายความ 
   หัวหนาแผนกดําเนินรายการ 
   นางสุภาพร พรยั่งยืน  ประกอบธุรกิจสวนตัว 
   เจาหนาที่จัดผังรายการ 
   นายพัตรธิพงษ อวยชัย  ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล 
   เจาหนาที่ดําเนินรายการ 
   นางขวัญใจ สามเพชรเจริญ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล 
   บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบดานการจัดผังรายการ ความเหมาะสมของรายการ
กับเวลาท่ีออกอากาศ ดูแล ฝกอบรม ฝกฝน จัดสรรอาสาสมัครจัดรายการ และควบคุมการดําเนินรายการ 
   การกําหนดบุคคลรับผิดชอบในตําแหนงดังกลาวนี้ มาจากการคัดเลือกในการประชุม           
ความสมัครใจ ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลตามท่ีทางสมาชิกท่ีเขารวมประชุมนั้น
เห็นสมควร ไมไดเกี่ยวของกับอาชีพของแตละบุคคล 
 
   ฝายประชาสัมพันธ แบงออกเปน 2 แผนก ประกอบดวย 
   1. แผนกตอนรับ 
   2. แผนกส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ 
มีท้ังหมด 5 ตําแหนง โดยมีขาราชการ จํานวน 2 คน และตัวแทนจากชุมชน จํานวน 3 คน โดยมีรายช่ือ
ดังนี้ 
   รองประธานฝายประชาสัมพันธ 
   นางวราภรณ ดาวเจริญ  ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล 
   หัวหนาแผนกตอนรับ 
   นางอารยา ภิรมย  ประกอบธุรกิจสวนตัว 
   หัวหนาแผนกส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ 
   นางสมชาย ปนทองด ี  ประกอบธุรกิจสวนตัว 
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   เจาหนาที่ตอนรับ 
   นางสาวสุกัญญา ประยูรศร  พนักงานบริษัท 
   เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
   นางสาวพนารัตน ตัณฑไพบูลย ขาราชการสาธารณสุข 
  บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ของสถานีวิทยุ
ชุมชน ประสานงานกับหนวยงาน องคกรตาง ๆ  และตอนรับแขกท่ีมาเยี่ยมชมและดูงานท่ีสถานี 
  การแตงตั้งกําหนดบทบาทหนาท่ี มาจากการคัดเลือกลงคะแนนเสียงในการประชุม โดย
พิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคล เกี่ยวกับการมีมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ การแตงกาย การเขา
สังคม เพราะมีผลตอการปฏิบัติงานในฐานะฝายประชาสัมพันธ 
 
   ฝายอํานวยการ แบงออกเปน 4 แผนก ประกอบดวย 
   1. แผนกกฎหมาย 
   2. แผนกธุรการ 
   3. แผนกยานยนต 
  4. แผนกอาคารและสถานท่ี 
มีท้ังหมด 10 ตําแหนง แตมีผูรับตําแหนงเพียง 6 คน เปนขาราชการ จํานวน 1 คน และตัวแทนจาก
ชุมชน จํานวน 5 คน โดยมีรายช่ือดังนี้ 
  รองประธานฝายอํานวยการ 
  นายบรรจบ มุสิกสุคนธ  ทนายความ 
  หัวหนาแผนกกฎหมาย 
  นายถนัด ตั้งธรรมนิยม  ทนายความ 
  หัวหนาแผนกธุรการ 
  นายเปยมสุข ถวานุวงศ  ขาราชการกรมราชฑัณฑ 
  หัวหนาแผนกยานยนต 

 ณ ปจจุบัน ยังไมมีผูรับตําแหนง 
  หัวหนาแผนกอาคารและสถานที่ 

 ณ ปจจุบัน ยังไมมีผูรับตําแหนง 
  เจาหนาที่กฎหมาย 
  นายเมทินี บุญรอด   ทนายความ 
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  เจาหนาที่ธุรการ 
  นายชยพล หองอยู  เกษตรกร 
  เจาหนาการเงิน 
  นางสาวชวยบุญ จันทรรักษา ผูปฏิบัติธรรมปฐมอโศก 
  เจาหนาที่ยานยนต 
  ณ ปจจุบัน ยังไมมีผูรับตําแหนง 
  เจาหนาอาคารและสถานที ่
  ณ ปจจุบัน ยังไมมีผูรับตําแหนง 
  บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการอํานวยความสะดวกในการใหขอมูล 
ขอบัญญัติกฎหมาย เอกสาร อุปกรณ การเบิกจายเงิน งบประมาณตาง ๆ ของสถานีวิทยุชุมชน 
 
  การแตงตั้งมาจากการคัดเลือกโดยสมาชิกท่ีเขารวมประชุม แตสําหรับในตําแหนง
เจาหนาท่ีกฎหมายและเจาหนาท่ีการเงินนั้น มีการกําหนดไววาเจาหนาท่ีกฎหมายควรจะเปน          
ผูประกอบอาชีพทนายความท่ีมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินนั้น 
ตองเปนบุคคลในชุมชนปฐมอโศก และมีความสามารถในการจัดสรรและควบคุมงบประมาณได 
เนื่องจากงบประมาณโดยสวนใหญนั้นมาจากทางปฐมอโศก สําหรับในตําแหนงท่ียังไมมีบุคคล
รับผิดชอบนั้น ไดแก ตําแหนงเจาหนาท่ียานยนต และตําแหนงเจาหนาอาคารและสถานท่ี เนื่องจาก
สถานท่ีสถานีวิทยุชุมชนเปนของปฐมอโศก ซ่ึงเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปเขามาเยี่ยมชมและดูงาน
ได และมีบุคคลประจําอยูท่ีสถานีตลอดเวลา ประกอบกับในเรื่องของยานยนตนั้นทางชุมชนปฐม
อโศกมีรถยนตไวสําหรับใชประจํา แตโดยสวนใหญจะใชรถของคณะกรรมการและอาสาสมัคร
รายการมากกวา เพราะการเดินทางมาปฏิบัติหนาท่ีนั้นแตละบุคคลจะเปนผูรับผิดชอบเอง เนื่องจาก
ทางสถานีวิทยุชุมชนไมมีงบประมาณเรื่องการเดินทางให ทําใหยังไมไดกําหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบ 
 
  โดยสรุปการคัดเลือกคณะกรรมการมาจากประชาชนท่ีสมัครใจเขามามีสวนรวม        
ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน อันประกอบดวยกลุมบุคคลจาก
หลากหลายอาชีพ แตไมไดมาจากการคัดเลือกของประชาชนในชุมชนท้ังหมด และจากการสัมภาษณ
สมณะบินกาว อิทธิภาโว เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและการมีสวนรวม พบวา โครงสรางการบริหารงาน
ชวงท่ี 2 พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน มีการแบงบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการอยางชัดเจน แตยังคงอยู
ในชวงทดลองซ่ึงไมแนนอนและยังอาจมีการปรับเปล่ียนไดอีกตามความเหมาะสม เพราะ
คณะกรรมการบางทานยังคงไมสามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีได ซ่ึงสาเหตุอาจมีมาจากการไมมี
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เวลาและปญหาสวนตัวบางประการ จึงทําใหอาจมีการปรับเปล่ียนคณะกรรมการในสวนนั้นใหมี
ความเหมาะสมตอไป 
 
  การคัดเลือกคณะกรรมการในอันดับแรกจะเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีบทบาท ยกเวน
ในตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานและประสานงานกับทางชุมชนปฐมอโศก ซ่ึงตองใหบุคคล
ในชุมชนปฐมอโศกรับตําแหนง อยางเชน ตําแหนงท่ีปรึกษาสถานีวิทยุชุมชน และตําแหนง
เจาหนาท่ีการเงิน สําหรับในตําแหนงอ่ืน ๆ นั้น เปดโอกาสใหประชาชนทําการคัดเลือกและแตงตั้ง
โดยการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม แตสําหรับตําแหนงท่ียังไมมีผูรับผิดชอบ และพิจารณาแลววา
เปนตําแหนงท่ีควรจะมีบุคคลท่ีรับผิดชอบ อยางเชน ตําแหนงในแผนกควบคุมเสียง แผนกซอม
บํารุง เพราะเปนตําแหนงท่ีตองรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการจัดรายการ
ของทางสถานีทุกวัน จึงควรมีบุคคลท่ีรับผิดชอบอยูประจํา ทําใหตองคัดเลือกบุคคลในชุมชนปฐม
อโศกมารับผิดชอบแทน แตถามีประชาชนสนใจและมีความรู ความสามารถก็เปดโอกาสใหเขามา
รับผิดชอบได แตสําหรับตําแหนงท่ีไมมีบุคคลรับผิดชอบ และเปนตําแหนงท่ีไมเรงดวน อยางเชน 
เจาหนาอาคารและสถานท่ี และเจาหนาท่ียานยนต ซ่ึงเปนตําแหนงท่ียังไมจําเปนตองมีบุคคล
รับผิดชอบประจําเรงดวน เพราะเนื่องจากอาคารและสถานท่ีท่ีใชในการดําเนินงานอยูนั้น อยูในเขต
พ้ืนท่ีของชุมชนปฐมอโศก ซ่ึงเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามาเยี่ยมชมดูงาน และมีเจาหนาท่ีของ
ทางปฐมอโศกดูแลอยูประจํา สวนแผนกยานยนตซ่ึงโดยสวนใหญจะจัดรายการภายในเขตชุมชน
ปฐมอโศก จึงไมไดมีการเดินทางออกนอกสถานท่ี แตถามีความจําเปนจะตองเดินทางไปปฏิบัติ
ภารกิจท่ีเกี่ยวของนั้น ก็จะใชรถหรือพาหนะของทางคณะกรรมการและอาสาสมัครจัดรายการแทน 
หรือถาในกรณีจําเปนจริง ๆ ก็สามารถใชรถของทางปฐมอโศกได ทําใหยังไมมีการกําหนดบุคคล
อ่ืนรับผิดชอบในตําแหนงท่ียังไมมีผูมารับผิดชอบตําแหนงดังกลาว 
 
  จากโครงสรางคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุชุมชนชวงท่ี 2 พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน           
พบวา มีคณะกรรมการ จํานวน 21 คน เปนตัวแทนจากขาราชการและตัวแทนจากทางชุมชนใน แต
ส่ิงท่ีแตกตางจากวิทยุชุมชนแหงอ่ืน ๆ คือ ในกลุมตัวแทนจากชุมชนนี้มีกลุมท่ีเปนตัวแทนจาก 
นักบวชและผูปฏิบัติธรรมชาวปฐมอโศกรวมอยูดวย ซ่ึงพอสรุปไดวา กลุมประชาชนท่ีเขามามีสวน
รวมในระดับคณะกรรมการบริหารมีอยู 3 กลุม ดวยกัน คือ 
   1. กลุมตัวแทนขาราชการ 
   2. กลุมตัวแทนนักบวชและผูปฏิบัติธรรมชาวปฐมอโศก 
   3. กลุมตัวแทนประชาชน 
โดยมีโครงสรางการบริหารงาน ดังภาพท่ี 4.5  
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ภาพที่ 4.5 โครงสรางการบริหารงานชวงที่ 2 พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน 
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4.2.4 การดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน 
 

 จากการสัมภาษณสมณะบินกาว อิทธิภาโว นักบวชท่ีปฏิบัติธรรมอยูท่ีปฐมอโศก และ
เปนแกนนําในการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ พบวา 

1. วัตถุประสงคในการดําเนินงาน  
 การดําเนินงานในชวงแรกนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแผหลักธรรมของชาวอโศกเทานั้น 
และไมมีการดําเนินการใด ๆ ท่ีมีผลประโยชนทางธุรกิจเขามาเกี่ยวของ 

2. โครงสรางและการดําเนินงาน 
 มีรูปแบบโครงสรางในการบริหารงาน และมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบ สมณะบินกาว อิทธิภาโวท่ีเปนแกนนําในการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก จะเปน
ผูดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงานของสถานี แตเนื่องจากปฐมอโศกมีเครือขายดานการส่ือสาร  
จึงทําใหมีผูปฏิบัติธรรมท่ีมีความรูดานเทคนิค ซ่ึงสามารถใหผูปฏิบัติธรรมเหลานั้นมาดูแลเครื่องมือ
และการกระจายเสียงในระยะแรกได สําหรับในสวนอาสาสมัครจัดรายการ พบวาเปนนักบวช        
ผูปฏิบัติธรรมในปฐมอโศก และประชาชนท่ัวไป 

3. รูปแบบและเนื้อหารายการ 
 มีรูปแบบรายการท่ีหลากหลาย แตสวนใหญทางสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศกจะให
ความสําคัญกับรายการประเภทธรรมะ 
 
การประเมินผล 
  ขอมูลท้ังหมดเปนขอมูลท่ีไดจากความคิดเห็นของกลุมผูฟง แตเนื่องจากทางสถานีวิทยุ
ชุมชนยังไม มีการสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของกลุมผูฟงจากแบบประเมินหรือ
แบบสอบถาม เพราะยังขาดบุคลากรในการทํางาน จึงทําใหขอมูลสวนนี้ไดมาจากการสัมภาษณ
คณะกรรมการฝายบริหารการจัดรายการและอาสาสมัครจัดรายการวิทยุชุมชน ซ่ึงพบวา มีการ
ประเมินผลโดยรับความคิดเห็นของกลุมผูฟง จากท่ีกลุมผูฟงโทรศัพทเขามารวมแสดงความคิดเห็น
ในรายการ การเขียนจดหมาย จากการท่ีพบปะแลวพูดคุยกับผูฟงตามสถานท่ีตาง ๆ หรือการประชุม
ใหญประจําปแลวจัดใหเปนเวทีพบปะกับประชาชน เพราะเปนนโยบายสําคัญอยางหนึ่งของชุมชน
ปฐมอโศกท่ีตองการพบปะพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนในชุมชน ซ่ึงกระบวนการใน
การประชุมยังคงยึดปฏิบัติแนวธรรมะของทางชุมชนปฐมอโศกเปนหลัก โดยการเชิญผูฟงรายการ
มาเขารวมประชุมพรอมกับรวมรับประทานอาหารรวมกับทางชุมชนปฐมอโศก หรืออาจทําอาหาร
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มาแลกเปล่ียนและรวมรับประทานดวยกันก็ได แลวหลังจากนั้นก็ทําการพูดคุยเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ความตองการของทางชุมชนตอรายการ และตอการดําเนินงานของทางสถานีวิทยุชุมชน เพ่ือท่ีทาง
สถานีวิทยุชุมชนจะนําขอมูลดังกลาวมาประชุมในกลุมคณะกรรมการฝายบริหารการจัดรายการ 
เพ่ือหาขอสรุปแลวนําไปปรับปรุงการดําเนินงานของทางสถานีตอไป 
 
4.2.5 บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร ผูสงสาร และผูวางแผนและกําหนดนโยบาย 
 
  ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) และวิธีการสัมภาษณเชิงลึก          
(In-depth Interview) บุคคลท่ีเขามามีสวนรวม 3 กลุม ตามบทบาทการมีสวนรวมกับทางสถานีวิทยุ
ชุมชนปฐมอโศกในแตละฐานะ วิเคราะหการมีสวนรวมในการดําเนินงานโดยแบงตามกลุม         
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร (Audience) 

 จากการใชวิธีการสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) ชาวบานในพ้ืนท่ีตําบลพระประ
โทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 5 คน ท่ีเขามามีสวนรวมโดยการรับฟงรายการวิทยุชุมชน
ปฐมอโศกเปนประจํา พบวา ประชาชนซ่ึงอยูในบริเวณพ้ืนท่ีสามารถเปดรับฟงคล่ืนวิทยุชุมชนได 
สนใจในเรื่องราวท้ังภายในชุมชน และภายนอกชุมชน พรอมท่ีจะแสดงความคิดเห็น และไดรับการ
กระตุนจากผูสงสารใหสามารถเรียนรูจนเกิดแนวคิดท่ีมีประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตอยูไดในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนของตนเองไดอยางสันติสุข ประชาชนในชุมชนรูจักและเขาใจ
ความสําคัญและบทบาทของวิทยุชุมชนมากขึ้น 

 
ภาพที่ 4.6 กลุมผูรับสารซ่ึงโดยสวนใหญผูฟงเปนประชาชนในพ้ืนที ่
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  “ตนเองและสามีรับฟงรายการของทางสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศกมาตั้งแตเริ่มกอตั้ง
สถานี สวนใหญชอบฟงรายการประเภทท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะมากกวารายการอ่ืน ๆ เพราะจะมี
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องระบบบุญนิยมแฝงมากับหลักคําสอนทางพุทธศาสนาซ่ึงไมเหมือนกับท่ีอ่ืน ตน
และครอบครัวคิดวาดี เพราะสามารถนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได แตใน
ขณะเดียวกันก็ไมไดปฏิเสธการดําเนินชีวิตแบบสังคมนิยมซะทีเดียว เพราะคิดวาแนวคิดเรื่องระบบ
บุญนิยมก็ถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งของสังคมปจจุบัน ไดมีโอกาสเขามาลองศึกษาและเรียนรูดูก็
ไมไดเสียหายอะไร เพราะโดยหลักการแลวจะสอนใหเราพ่ึงพาตัวเองไดและตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียง ไมฟุงเฟอ” (มนตรา ลักษณะ และปรีดา อรุณวงศ, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 
ดังนั้นตนเองและสามีจึงปรึกษากันและตัดสินใจสงบุตรช่ือเด็กชายกฤษณพงษ อรุณวงศ เขามา
ศึกษาเลาเรียนในปฐมอโศกแหงนี้ ปจจุบันอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ถึงแมท่ีปฐมอโศกจะใหเรียนฟร ี
แตทางบานก็ไมไดมีปญหาทางการเงิน ฐานะทางครอบครัวอยูในเกณฑดี แตท่ีตัดสินใจสงบุตรชาย
เขามาเรียนในปฐมอโศก เหตุผลก็เพราะวาตองการใหบุตรชายชวยเหลือและพ่ึงพาตนเองได ปจจุบัน
นอกจากจะยังรับฟงรายการธรรมะอยูเปนประจําแลว ยังรับฟงรายการเกี่ยวกับเยาวชนท่ีบุตรชายได
เขามามีสวนรวมเปนอาสาสมัครจัดรายการดวย 

 
  “ตอนแรกก็เคยฟงรายการของสถานีท่ีนี่บาง แตฟงผาน ๆ แลวก็ไมไดสนใจอะไร 
เพราะไมชอบความเปนอยูและแนวทางการดําเนินชีวิตของท่ีนี่ แตตอนหลังบุตรสาวมีปญหา ทํา
อยางไรก็แกไขไมได ก็เลยลองสงบุตรสาวใหมาอยูท่ีปฐมอโศกตอนอายุ 16 ป อยูท่ีนี่มาประมาณ 8 
ปแลว และเพราะท่ีปฐมอโศกทําใหบุตรสาวเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ตนเองจึงรูสึกกับปฐม
อโศกดีขึ้น เพราะตองมาปฏิบัติตนเองตามแนวทางการดําเนินชีวิตของท่ีนี่เปนเพ่ือนบุตรสาว 
อยางเชน การรับประทานอาหารมังสวิรัติก็รูสึกวารางกายดีขึ้น” (อารยา ภิรมย, สัมภาษณ, 14 
มิถุนายน 2552) เด็กนักเรียนท่ีปฐมอโศกมีสัมมาคาราวะ บุตรสาวของตนเองก็เปนไปดวย ถาหากมี
เวลาวางก็จะแวะเขามาปฏิบัติธรรมบาง แตหากไมมีเวลาจริง ๆ ก็จะเปดฟงรายการของทางสถานี
วิทยุชุมชนปฐมอโศกในระหวางทํางานไปดวย ถามีโอกาสก็จะโทรศัพทเขาไปพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในรายการและขอเพลงบางเปนบางครั้ง 
 
  “รับฟงรายการของทางสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศกขณะประกอบอาชีพไปดวย เพราะ
นอกจากรายการธรรมะ รายการบันเทิงแลว ก็ยังมีรายการท่ีใหความรูขาวสารท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นใน
ทองถ่ิน ตนเองชอบฟงรายการประเภทนี้มาก เพราะทําใหรูขาวคราวความเคล่ือนไหวท่ีเปน
ประโยชนของคนในทองถ่ินจริง ๆ ” (ชยพล หองอยู, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) ชอบฟงวิทยุ
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ชุมชนมากกวาส่ือประเภทอ่ืน ๆ เพราะสามารถเขาถึงไดงาย สวนเนื้อหาก็ตอบสนองความเปนไป
ของคนในชุมชนไดเปนอยางด ีและไดแนะนําใหเพ่ือน ๆ ท่ีเปนเกษตรกรดวยกันฟงดวย สวนวิทยุ
ชุมชนกระแสหลักไมเคยรับฟง 
 
  เริ่มฟงรายการของทางสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศกตั้งแตเปดสถานี เพราะเปนคนชอบ
เปล่ียนคล่ืนวิทยุฟงไปเรื่อย ๆ ฟงท้ังวิทยุกระแสหลักและวิทยุชุมชนมาแลวหลากหลายคล่ืน “สนใจ
ฟงสถานีนี้เพราะมีรายการท่ีหลากหลาย และเห็นวาสถานีนี้ไมเหมือนกับสถานีอ่ืน ๆ คือ ไมมี
โฆษณา สวนเนื้อหารายการมีรายการธรรมะ รายการท่ีใหความรู รายการขาวสารทองถ่ิน และ
รายการบันเทิงคละเคลากันไป อีกท้ังสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศกแหงนี้ตั้งอยูในจังหวัดนครปฐมดวย
ผมจึงถือวาเปนสถานีแหงความภูมิใจของผมและคนในทองถ่ิน  เพราะสถานีนี้ไม มีเรื่อง
ผลประโยชนเขามาเกี่ยวของเลย ดําเนินการเผยแพรความรู ขาวสาร และความบันเทิงเพ่ือประโยชน
ของคนในทองถ่ินจริง ๆ ” (วิรัตน รัตนวงศไชยา, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 
 
2. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร (Sender/Producer) 
   จากการใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) อาสาสมัครจัดรายการวิทยุ
ชุมชนจํานวน 8 คน พบวา สามารถท่ีจะกําหนดรูปแบบ เนื้อหา การดําเนินรายการ การเขียนบท และ
การใชอุปกรณไดดวยตัวเอง นอกจากนี้อาสาสมัครจัดรายการในแตละรายการสามารถไปเปนผูบอก
เลาขอมูลขาวสาร หรือเปนแขกรับเชิญในรายการอ่ืน ๆ ของทางสถานีได และสามารถชักชวน
บุคคลภายนอกใหเขามาเปนอาสาสมัครจัดรายการได จึงอาจทําใหมีบทบาทในการสรรหาบุคลากร
มาเปนอาสาสมัครจัดรายการอีกทางหนึ่ง 

 
ภาพที่ 4.7 ผูสงสารซ่ึงเปนอาสาสมัครขณะกําลังดําเนินรายการทนายพบชาวบาน 
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   “เปนหลานของสมณะบินกาว อิทธิภาโว เลยถูกชักชวนใหมาชวยควบคุมและดูแล
เครื่องมือและอุปกรณการกระจายเสียง และบางครั้งท่ีอาสาสมัครจัดรายการไมมา ก็จะจัดรายการ
แทนในบางครั้ง เปนผูควบคุมอุปกรณการกระจายเสียง และเปนอาสาสมัครจัดรายการเพ่ือนกันเรดิโอ” 
(ประสิทธ์ิ ศรีพรหม, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) ไมไดมาประจําท่ีสถานีวิทยุ แตจะดูแลควบคุม
อุปกรณเสียงใหกับผูจัดรายการท่ีไมสามารถใชเครื่องมือได และจะฝกสอนวิธีการใชเครื่องมือ
ใหกับอาสาสมัครจัดรายการ บางครั้งก็เขารวมประชุมแตจะเปนไปในลักษณะการรับฟงมากกวา  
จะไมคอยไดรวมแสดงความคิดเห็น 
 
   ไมเคยฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้ แตเปนเพราะนายนุกูล สิริสุวรรณ ชักชวน
ใหมาลองจัดรายการดู และตนเองก็คิดวาจะเปนการใหความรูแกชาวบานได เพ่ือใหลดการกระทํา
ผิดจากการไมรูกฎหมาย ซ่ึงตรงกับหลักการของสภาทนายความท่ีตองการเผยแพรความรูกฎหมาย
ใหกับประชาชน  ประกอบกับสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้ไม เหมือนกับท่ี อ่ืน เพราะไมมีดาน
ผลประโยชนธุรกิจเขามาเกี่ยวของ “รับผิดชอบวางแผนกําหนดผังรายการใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย และเปนอาสาสมัครจัดรายการทนายพบชาวบาน ในดานการวางแผนกําหนดผัง
รายการก็จะพิจารณาความเหมาะสมเนื้อหากับเวลา ตั้งแตรับหนาท่ีมาก็ยังไมเคยเปล่ียนผังรายการ 
เพราะผังรายการเดิมลงตัวอยูแลว ในดานการจัดรายการจะจัดคนเดียว และวางรูปแบบและเนื้อหาเอง” 
(ศุภสิทธ์ิ ปยบุญกาญจน, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 
 
   ตนเองมีความสนใจในเรื่องของการทํารายการวิทยุ ตอมาเม่ือทราบวามีการราง
รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุโทรทัศน จึงไดทําการศึกษาหาขอมูลเพ่ือ
จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้นในทองท่ีตําบลบางแขม ตําบลโพรงมะเดื่อ และตําบลตากอง ของจังหวัด
นครปฐม  แตในขณะท่ีกําลังดําเนินการอยูนั้น ทางคณะกรรมการจัดสรรคล่ืนความถ่ีมีคําส่ังให
ระงับช่ัวคราว  เพราะตองการใหสถานีวิทยุ ชุมชนท่ีจัดตั้งอยูกอนแลว ท่ีชุมชนปฐมอโศก              
เปนตนแบบของสถานีวิทยุชุมชนแหงการเรียนรูและทดลองไปกอน และเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2545 สภาทนายความจังหวัดนครปฐม นําโดยนุกูล สิริสุวรรณ ไดจัดใหมีการอบรมกฎหมาย
สําหรับประชาชนท่ีหอประชุมโรงเรียนพลตํารวจจังหวัดนครปฐม จึงไดมีโอกาสพบคุณวราภรณ 
ดาวเจริญ ซ่ึงไดชักชวนใหนําวงดนตรีไทยไปบรรเลงท่ีสถานีวิทยุชุมชน และพอในวันรุงขึ้นคุณ 
วราภรณ ดาวเจริญ ก็ขับรถมารับผมและคณะวงดนตรีไทยเจริญศิลปไปท่ีสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก 
และพามานมัสการสมณะบินกาว อิทธิภาโว ซ่ึงทานก็ไดตอนรับและแสดงความสนใจเปนอยางด ี
พอถึงเวลา 09.00 น. คุณขวัญใจ สามเพชรเจริญ ก็เขามาจัดรายการชาวบานพบชาวบาน ก็ไดใหคณะ
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วงดนตรีไทยเจริญศิลปบรรเลงเพลงประกอบรายการควบคูไปกับการจัดรายการเพลงลูกทุง และได
ใหตนเองรวมจัดรายการไปดวย โดยสมณะบินกาว อิทธิภาโวเปนผูควบคุมเสียงให หลังจากวันนั้น
ก็ไดเตรียมจัดรายการของตนเอง ช่ือรายการชุมชนมนตเพลงรักแดนปฐม ซ่ึงออกอากาศครั้งแรก
วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 โดยใชช่ือในการจัดรายการวา หนุมแมน แดนสยาม “ไดรับคัดเลือก
ใหเปนคณะกรรมการ รับผิดชอบดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ เผยแพร และโฆษณาสถานีวิทยุ
ชุมชน และเปนอาสาสมัครจัดรายการชุมชนมนตเพลงรักแดนปฐม โดยสวนใหญจะรวบรวมขอมูล
ขาวสารท่ัวไปในทองถ่ินมาใหทางสถานีวิทยุชุมชนมาชวยเผยแพร และจะเปนอาสาสมัครจัด
รายการมากกวา สวนการเขารวมประชุมในฐานะกรรมการมาเกือบทุกครั้ง” (สมชาย ปนทองดี,.
สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 
 
   เริ่มจากการไปประชุมเครือขายองคการชวยเหลือผูยากลําบาก (SIF) ท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลพระเนียกแตก และไดทราบวาประชาชนสามารถเปนเจาของคล่ืนวิทยุชุมชนได ตอมาได
ทราบวาท่ีชุมชนปฐมอโศกกําลังจะจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้น และไมมีการเรียกเก็บคาใชจาย คาเชา
สถานี แตท่ีอ่ืนตองเสียคาใชจาย จนเม่ือวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2545 จึงไดเจาไปรวมประชุมวาง
แผนการจัดทํารายการท่ีชุมชนปฐมอโศก โดยสมณะบินกาว อิทธิภาโว เปนประธานท่ีปรึกษาสถานี
วิทยุชุมชน และเปนผูสอนวิธีการดําเนินรายการ ซ่ึงกําหนดใหใชช่ือรายการวา ชาวบานพบชาวบาน 
ก็ทดลองออกอากาศตั้งแตวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 เปนตนมา “รับผิดชอบเปนผูวางรูปแบบ
เนื้อหาของรายการ และเปนอาสาสมัครจัดรายการชาวบานพบชาวบาน ทําหนาท่ีแจกหนังสือเรียก
ประชุมไปยังอาสาสมัครจัดรายการ ผูฟง คณะกรรมการ ซ่ึงตนเองก็เขารวมประชุมดวยเสมอเพ่ือ
เสนอความคิดเห็นตาง ๆ และในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล จะนําเรื่องวิทยุ
ชุมชนแหงนี้ไปเผยแพรบอกเลาใหกับชาวบาน โดยจะจัดประชุมชาวบานในตําบลพระประโทนท่ีมี
ท้ังหมด 6 หมูบานดวยกัน ซ่ึงจะจัดเดือนละ 1 ครั้งเรียกวาประชาคม” (ขวัญใจ สามเพชรเจริญ,.
สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 
 
   “เคยไปอบรมการจัดรายการวิทยุและสอบใบประกาศท่ีกรมประชาสัมพันธ เลยอยาก
จัดรายการ และทราบวาสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้ไดเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปมาจัดรายการได     
เลยเขามาท่ีสถานีเพ่ือขอจัดรายการ และไดถูกชักชวนใหเปนกรรมการดวย” (สุกัญญา ประยูรศร,. 
สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) รับผิดชอบดูแล ตอนรับ อํานวยความสะดวกกับแขกผูมาเยี่ยมชมดู
งานท่ีสถานี และเปนอาสาสมัครจัดรายการช่ืนชีวัน หากมีงานประชุมจะจัดเตรียมงานตอนรับ      
จัดอาหาร จัดของวาง เครื่องดื่ม และรับสงแขกผูมาเยี่ยมชมดูงานท่ีสถานี 
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   “รูจักกับคนท่ีเปนอาสาสมัครจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้มากอนก็เลยมาลอง
จัดรายการดู เพราะตองการเผยแพรความรู ขาวสารดานสุขภาพไปสูประชาชน เพราะสถานีวิทยุ
ชุมชนแหงนี้ไมเปนเครื่องมือทางการเมือง และไมมีผลประโยชนทางธุรกิจเขามาเกี่ยวของ 
รับผิดชอบเผยแพรขาวสาร กิจกรรมของทางสถานีวิทยุชุมชน และเปนอาสาสมัครจัดรายการรวม
พลังสรางสุข” (พนารัตน ตัณฑไพบูลย,. สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) ไมสามารถเขามามีบทบาท
ไดมากนัก เพราะติดภารกิจดานอาชีพ สวนใหญจะจัดรายการ แตภายหลังไมคอยไดมาจัดรายการสด 
เพราะคิดวารายการอยูตัวแลว ประกอบกับไมคอยมีเวลานัก จึงสงเทปไปใหเปดออกอากาศบางใน
บางครั้ง 
 
   เริ่มจากโครงการเผยแพรความรูดานกฎหมายซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการของสภา
ทนายความ จึงไดเขามารวมจัดรายการตั้งแตป พ.ศ. 2545 เพราะเล็งเห็นวาวิทยุชุมชนสามารถท่ีจะ
ชวยเผยแพรความรูดานกฎหมายไปสูประชาชนได และไดถูกชักชวนใหเขารวมเปนกรรมการใน
เวลาตอมาติดตามขาวสารและความเคล่ือนไหวดานกฎหมายเกี่ยวกับวิทยุชุมชน เพ่ือเปนขอมูลใน
การดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน “เปนอาสาสมัครจัดรายการทนายพบชาวบาน ไมคอยไดเขา
รวมประชุมกับทางสถานีวิทยุชุมชน แตจะคอยติดตามขาวสาร และเสนอความคิดเห็นแลกเปล่ียนใน
กลุมทนายความดวยกันหรือในท่ีประชุมเปนบางครั้ง สวนการจัดรายการก็จะหาขอมูลและวาง
รูปแบบรายการเอง” (เมทิน ีบุญรอด,. สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 
 
   เริ่มจากการเปนอาสาสมัครกองทุนชุมชนจังหวัดนครปฐม สํานักกองทุนเพ่ือสังคม 
ธนาคารออมสิน และไดทราบเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการเปนเจาของส่ือของประชาชน ตามมาตรา 40 
จึงเริ่มเรียนรู จัดกลุมสนทนาพูดคุยและไดรับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ และท่ีชุมชนปฐมอโศกเองก็
มีโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้น โดยสมณะบินกาว อิทธิภาโว ตนเองจึงไดไปกราบเรียนถาม
ถึงแนวคิดของเรื่องนี้ ซ่ึงมีความคิดตรงกันในเรื่องท่ีวาวิทยุชุมชนนั้นสามารถใหประชาชนทุกคนมี
สิทธิเปนเจาของและมีสวนรวม แตตองอยูในกรอบกติการวมกัน จึงไดขออนุญาตทานขอนัดหมาย
สมาคมเครือขายวิทยุชุมชน จังหวัดนครปฐม เพ่ือชวยกันรางตารางเวลาการออกอากาศรายการ 
กําหนดวันเวลาการออกอากาศ และรวบรวมอาสาสมัครจัดรายการโดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 6 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2545 เวลา 05.00 – 20.00 น. และดําเนินงานมาจนถึงปจจุบัน “รับผิดชอบควบคุม จัดสรร
งบประมาณ การดําเนินงานของทางสถานีวิทยุชุมชน และอาสาสมัครจัดรายการอานหนังสือใหผูฟง
และรายการเสนทางแหงความสุข งบประมาณโดยสวนใหญเกือบท้ังหมดอยูในความรับผิดชอบของ
ปฐมอโศก ซ่ึงจะเปนผูดูแลจัดสรรงบประมาณตาง ๆ ซ่ึงจะนําเรื่องดังกลาวเขาท่ีประชุมเสมอ       

DPU



 129 

และเปนผูประสานงานกับหนวยงาน องคกร บุคคลตาง ๆ รวมคิดนโยบาย จัดตั้งคณะกรรมการ      
ผังรายการ และเปนอาสาสมัครจัดรายการ วางรูปแบบ และเนื้อหาการดําเนินรายการเอง” (ชวยบุญ 
จันทรรักษา, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 
 
3. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy Planner) 
   จากการใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) คณะกรรมการฝายบริหารการ
จัดรายการวิทยุชุมชน จํานวน 6 คน พบวา คณะกรรมการโดยสวนใหญมีภารกิจในการประกอบ
อาชีพการงาน จึงทําใหไมสามารถมีเวลาใหกับทางสถานีวิทยุชุมชนเปนประจําได ดังนั้นในเบ้ืองตน
การตัดสินใจเรื่องการคัดเลือกบุคลากร ผังรายการ งบประมาณ และการประสานงานกับบุคคลหรือ
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกนั้น ตกลงใหสมณะบินกาว อิทธิภาโว ประธานท่ีปรึกษาสถานวีิทยุ
ชุมชนเปนผูรับผิดชอบและพิจารณาตัดสินใจในเบ้ืองตนกอน ยกตัวอยางเชน กล่ันกรองอาสาสมัคร
จัดรายการท่ีมาสมัครใหทดลองจัดรายการ การปรับเปล่ียนผังตามความเหมาะสมและความสะดวก
ของอาสาสมัครจัดรายการ จัดสรรงบประมาณในการบริหารงาน และเปนตัวกลางในการ
ประสานงานหนวยงาน องคกร หรือบุคคลท่ีเขามาติดตอกับทางสถานีวิทยุชุมชน ซ่ึงจะพิจารณาตาม
หลักเกณฑและวัตถุประสงคในการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนเปนหลัก หลังจากนั้นจะนําเรื่อง
ดังกลาวเขาท่ีประชุม ซ่ึงกําหนดใหประชุมเดือนละ 1 ครั้งเปนประจํา เพ่ือใหทางคณะกรรมการฝาย
บริหารการจัดรายการวิทยุชุมชนรับทราบและรวมกันพิจารณาเปนลําดับตอไป สําหรับการมีสวน
รวมในการประชุมเพ่ือระดมความคิดในวาระตาง ๆ ของการประชุมนั้น คณะกรรมการทุกคนมามี
สวนรวมในการประชุม แตไมสมํ่าเสมอเพราะตางก็มีภารกิจในการประกอบอาชีพการงาน และจาก
สาเหตุท่ีมีคณะกรรมการบางคนท่ีไมสามารถมาเขารวมประชุมหรือมาปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทท่ี
ไดรับแตงตั้งดังกลาวไดนั้น จึงสงผลใหคณะกรรมการคนอ่ืน ๆ ตองรับภารกิจในเรื่องนั้นเพ่ือไป
ปฏิบัติหนาท่ีแทนในกรณีท่ีเปนเรื่องเรงดวน ทําใหคณะกรรมการบางทานอาจตองมีบทบาทหนาท่ี
ในการปฏิบัติงานมากกวาบทบาทหนาท่ีตนเองไดรับ 
  สําหรับในเรื่องของการระดมความคิดนั้น คณะกรรมการจะมีสวนรวมในการเสนอความ
คิดเห็น แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก 
เพียงแตตองอยูภายใตนโยบายหลักของทางปฐมอโศก คือ 

1. มีสวนรวมในการพิจารณาขอกําหนดของรัฐท่ีมีตอวิทยุชุมชนภายใตนโยบายหลัก
ของทางปฐมอโศก ท่ีจะไมจัดรายการและดําเนินการท่ีมีผลประโยชนทางธุรกิจเขามาเกี่ยวของ 

2. มีสวนรวมในการหางบประมาณแตตองไปขัดกับกฎและขอบังคับในการบริจาคเงิน
และส่ิงของกับทางปฐมอโศก 
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3. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและปรับปรุงรายการ รวมท้ังสรรหาบุคลากร
มารวมดําเนินงาน แตตองอยูภายใตเง่ือนไขไมหวังผลตอบแทนใด ๆ  
 
   เปนผูรวมกอตั้งสถานีวิทยุชุมชนมาตั้งแตเริ่มตน เพราะกอนท่ีจะเขามาเปนสมาชิกใน
ชุมชนปฐมอโศกนั้น แตเดิมเปนนักเลนวิทยุสมัครเลน มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องวิทย ุพอเขามาเปน
สมาชิกในชุมชนมีความตองการท่ีจะเผยแผธรรมะใหกับชุมชน ประกอบกับตองการไดรับทราบ
เรื่องสิทธิของประชาชนในการเปนเจาของส่ือตามพระราชบัญญัต ิพ.ศ. 2540 ตามมาตรา 40 จึงเห็น
วาวิทยุชุมชนเปนส่ือท่ีเหมาะสม สามารถเขาถึงประชาชนในชุมชนไดอยางแทจริง และมีคาใชจายนอย 
จึงไดทดลองจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้น “ปจจุบันเปนคณะกรรมการของสถานี ตํารงตําแหนงเปนท่ี
ปรึกษาสถานีวิทยุชุมชนและอาสาสมัครจัดรายการ ซ่ึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ ก็จะคอย
ใหคําแนะนําท้ังดานการจัดรายการ รูปแบบการจัดรายการ นโยบาย การบริหารงาน และทุก ๆ เรื่อง
แกประชาชนท่ีเขามารวมดําเนนิการทุกคน และทําหนาท่ีคอยประสานงานระหวางสถานีวิทยุชุมชน
กับหนวยงานตาง ๆ ประกอบกับมีหนาท่ีเปนอาสาสมัครจัดรายการควบคูไปดวย ถาตามตําแหนงจะ
มีหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา แตจริง ๆ แลวตองเปนผูดูแลในทุก ๆ เรื่อง” (สมณะบินกาว อิทธิภาโว,.
สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) ตองประจําอยูท่ีสถานีเพ่ือดูแลเครื่องมือ อุปกรณ คอยกํากับรายการท่ี
ออกอากาศ อยางกรณีท่ีอาสาสมัครจัดรายการในเวลานั้น ๆ ไมมา ก็ตองจัดรายการแทน แตสวน
ใหญถาไมมีอาสาสมัครจัดรายการก็จะใชวิธีเปดเทปมากกวา จึงตองคอยติดตามขาวสารทุกเรื่อง
ตลอด ถาเห็นวาเรื่องไหนมีประโยชนก็จะอัดเทปเก็บไวและมาเปดเพ่ือออกอากาศในรายการ และ
ยังเปนผูวางนโยบาย แนวทางการทํางาน การตรวจสอบการคัดเลือกอาสาสมัครจัดรายการ และวาง
ผังรายการ อยางเชนตอนนี้กําลังมีปญหาเกี่ยวกับการปดสถานีวิทยุชุมชน กรมประชาสัมพันธได
เรียกสถานีวิทยุชุมชนทุกแหงไปขึ้นทะเบียน และตองทําสัญญาและปฏิบัติตามกฏเกณฑและ
เง่ือนไขท่ีทางกรมประชาสัมพันธไดกําหนดไวตามหลักพระราชบัญญัติในมาตรา 40 จึงตองคอย
ติดตามขาวสารความคืบหนาของทางราชการ เพ่ือวางแนวทางและนโยบายเพ่ือท่ีจะไดมารวมกัน
วิเคราะหวางแผนในการดําเนินงานตอไป ซ่ึงจริง ๆ แลวก็ตองทําหนาท่ีเกือบทุกตําแหนง เพราะ
คณะกรรมการคนอ่ืน ๆ ก็ไมคอยมีเวลา เพราะทุกคนมีงานประจํา จึงจําเปนตองเปนตัวหลักในการ
ดําเนินงาน แตทุกเรื่องจะนําเขาท่ีประชุม ซ่ึงกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 
ก็จะทําการแจงเรื่องตาง ๆ  ใหคณะกรรมการทุกคนรับทราบและเสนอใหและเปล่ียนความคิดเห็นกัน 

สําหรับในสวนของการจัดรายการ จะจัดรายการอยูประจํา 5 รายการ ไดแก 
1. รายการตามประสา 
2. รายการบินกาวเลาสูกันฟง 
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 รูปแบบจะเปนการจัดรายการสด ซ่ึงจะนําประเด็นสังคม ขาวท่ัวไป หรือเรื่องราวตาง ๆ 
ในชุมชนมาเลาใหฟง เพราะเปนคนติดตามขาวสารทุกวัน และดูรายการทุกประเภท  

3. รายการนิยายอิงธรรมะ 
4. รายการธรรมะรับอรุณ 

  จะใชการเปดเทปออกอากาศ ซ่ึงเทปไดมาจากของทางอโศก หรือเทปท่ีมาจากชาวบาน
และคนท่ัวไป โดยเนื้อหาจะเปนเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนตาง ๆ แตจะพยายามใหมีสีสัน โดยการ
จัดเปนเรื่องเลาเชิงนวนิยาย นิทานสอดแทรกธรรมะ ประกอบกับการเทศนและการบรรยายธรรม
ตามแนวคิดของทางอโศกสลับกันไป 

5. รายการเช่ือม่ันประเทศไทยกับนายกอภิสิทธ์ิ 
  เปนการจัดรายการจากการเปดเทปซ่ึงบันทึกมาจากรายการเช่ือม่ันประเทศไทยกับนายก
อภิสิทธ์ิของสถานีวิทยุกระแสหลัก เพราะตองการใหคนในชุมชนไดรับทราบเกี่ยวกับความเปนไป 
และนโยบายตาง ๆ จากภาครัฐ เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการปฏิบัติตน และไมมีนโยบายท่ีจะโฆษณา 
สนับสนุน หรือคัดคานฝายหนึ่งฝายใด นอกจากนี้ยังมีชวงเวลาท่ีไมมีรายการออกอากาศ หรือบาง
รายการท่ีบางครั้งอาสาสมัครจัดรายการติดภารกิจไมสามารถมาจัดรายการได ก็ตองจัดรายการแทน 
แตสวนใหญจะใชวิธีเปดเทป ซ่ึงมีท้ังเทปบรรยายธรรมะ เทปของหนวยงานตาง ๆ ท่ีตองการใหชวย
ทําการประชาสัมพันธให โดยมีกฎวาเทปท่ีมาจากหนวยงานภายนอกนั้น ตองเปนเทปท่ีมาเนื้อหาท่ี
ตองการใหประโยชน  หรือขาวสารกับคนในชุมชน ไมใช เ พ่ือมุงโฆษณาสรางภาพพจน
ผลประโยชนใหกับหนวยงานหรือองคกร ตลอดจนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีหวังผลตอบแทน 

 
   เริ่มจากการท่ีไดเขาไปบรรยายการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย ซ่ึงมีสมาชิกของ
สถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศกเขารวมฟงการอบรมอยูดวยนั้น และไดทําการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง
ของการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน ซ่ึงพอไดฟงหลักการของท่ีนี่แลวรูสึกพอใจ เพราะเปนการ
ดําเนินงานโดยใหคนในชุมชนเปนคนบริหารจัดรายการกันเอง  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือไม มี
ผลประโยชนทางธุรกิจ ไมมีการโฆษณาเขามาเกี่ยงของ ทําใหไมมีผลกระทบตอหนาท่ีการงานท่ี
ปฏิบัติอยู เริ่มแรกท่ีเปดสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศกเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 นั้น ก็เริ่มเขา
มาจัดรายการเกี่ยวกับกฎหมายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 และเห็นวาการจัดรายการท่ีนี่มี
ประโยชนตอชาวบานสวนใหญจริง ๆ จึงไดนําเรื่องดังกลาวเขาท่ีประชุมสภาทนายความจังหวัด
นครปฐม และทําโครงการใหทนายความมาเปนอาสาสมัครชวยกันจัดรายการเกี่ยวกับกฎหมาย  
โดยจะจัดรายการตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ซ่ึงจะมีการสลับสับเปล่ียนกันมาจัดคนละ 1 วัน พอมี
ทนายความมาอาสาสมัครจัดรายการกันมากขึ้นก็เลยวางมือดานการจัดรายการ “มีการจัดตั้ง
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คณะกรรมการในครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2545 ก็ไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาดานตาง ๆ พอมีการคัดเลือกคณะกรรมการอีกในวาระท่ี 2 เม่ือ พ.ศ. 2547 ก็ไดรับคัดเลือกให
ดํารงตําแหนงเปนประธานสถานีวิทยุชุมชนตั้งแตนั้นเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน จะเปนบุคคลท่ีคอย
รวบรวมสมาชิกในการจัดประชุม รวมท้ังรวมกําหนดนโยบาย และแผนงานเพ่ือดําเนินงานตาง ๆ ” 
(นุกูล สิริสุวรรณ, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) จะทําตามหนาท่ีท่ีไดรับ โดยจะพยายามเขารวม
ประชุมทุกครั้ง เพราะไมสามารถมาประจําอยูท่ีสถานีวิทยุชุมชนได แตถามีขาวคราวหรือเรื่องแจง
ใหทราบก็จะใชโทรศัพทติดตอส่ือสารกัน แลวก็เตรียมขอมูลนํามาสรุปเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในท่ีประชุมอีกที 
 
   ปกติจะมาปฏิบัติธรรมท่ีชุมชนปฐมอโศกเปนประจํา เพราะชอบแนวทางการดํารงชีวิต
ของท่ีนี ่ซ่ึงจะเปนแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเคยฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้ตั้งแตเปด
สถานี สวนใหญจะชอบฟงรายการเสนทางแหงความสุข รายการดานสุขภาพกาย สุขภาพใจ และ
ชอบแนวทางการจัดรายการ การดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้คือเนนความเปนกลาง เลย
นําเครื่องวิทยุมาบริจาคใหท่ีสถานี ประกอบกับตัวเองมีความรูดานเทคนิคอยูบาง จึงไดพูดคุยกับ
สมณะบินกาว อิทธิภาโว ไดใหคําแนะนํา คําปรึกษาดานเทคนิคมาตั้งแตเริ่มกอตั้งสถานี “ไดรับ
คัดเลือกใหเปนคณะกรรมการในป พ.ศ. 2547 รับผิดชอบดูแลดานเทคนิค อุปกรณ และการกระจาย
เสียงของทางสถานี เนื่องจากมีงานทําประจําทําใหไมคอยมีเวลาเขามาดูแลทางสถานีวิทยุชุมชน 
สวนใหญจึงใชวิธีโทรศัพทมาสอบถาม หรือถาทางสถานีมีปญหาก็จะติดตอสอบถามทางโทรศัพท 
ถามีเวลาวางก็จะเขามาดูบาง และเขารวมประชุมเปนบางครั้ง จะคอยเปนผูสนับสนุนงานฝายเทคนคิ
และคอยรับฟงรายการมากกวา จะไมคอยไดเขาไปเกี่ยวของกับงานดานนโยบายและบริหารมาก
นัก” (ปรีดา สยมพุก, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 
 
   เริ่มจากเคยฟงรายการของทางสถานีแหงนี้มากอน เลยโทรศัพทเขามารวมแสดงความ
คิดเห็น เพราะตนเองมีความรูเกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินในจังหวัดนครปฐม และก็เคยฟงรายการและ
โทรศัพทเขาไปรวมแสดงความคิดเห็นกับสถานีวิทยุชุมชนแหงอ่ืน ๆ ของจังหวัดนครปฐมดวย    
แตสถานีแหงอ่ืน ๆ มีแนวทางการดําเนินงานไปทางดานการโฆษณาและหาผลประโยชน และไม
คอยไดเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม แตตนเองมีความตองการใหความรูกับชาวบาน
จริง ๆ ซ่ึงสําหรับสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศกแหงนี้ไมมีดานธุรกิจเขามาเกี่ยวของ และเปดโอกาส
ใหประชาชนทุกคนทุกระดับเขามามีสวนรวมได เลยทําใหสนใจเขามาจัดรายการ “เริ่มเปน
อาสาสมัครจัดรายการตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และเปนคณะกรรมการตั้งแตบัดนั้น
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เรื่อยมาถึงปจจุบัน รับผิดชอบเกี่ยวกับรายการท่ีออกอากาศ การจัดผังรายการ เวลาการจัดผังรายการ
ออกอากาศ และเปนอาสาสมัครจัดรายการรักชาติรักแผนดิน จะรวมประชุมเพ่ือกําหนดแนว
ทางการออกอากาศ โดยพิจารณาจากประเภทรายการและกลุมเปาหมาย ดานเวลาท่ีกลุมเปาหมาย
สะดวกท่ีจะรับฟง” (สิทธิชัย คุมอนุวงศ, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) อยางเชน รายการธรรมะรับ
อรุณ รายการเสนทางแหงความสุข จะจัดเวลาออกอากาศในชวงเชา ตอมาชวงเวลาสาย ๆ ประมาณ 
09.00 น. จะเปนรายการเกี่ยวกับทองถ่ิน ชีวิตความเปนอยู ปญหาอุปสรรคตาง ๆ อยางเชน รายการ
ทนายพบชาวบาน ชาวบานพบชาวบาน รายการรักชาติรักแผนดิน ตอนเท่ียงก็จะเปนดานธรรมะ 
พุทธประวัติ ประมาณชวงบาย ๆ จะเปนรายการเกี่ยวกับศาลจังหวัด รายการสาธารณสุข รายการ
อบต.เพ่ือประชาชน และชวงเย็นก็จะเปนรายการของเด็กและเยาวชน สําหรับดานการจัดรายการก็
จะคิดรูปแบบของรายการเอง ขอมูลก็จะคนควาจากตํารา และหลักฐานอางอิงตาง ๆ ประกอบ จะ
เขียนสคริปตรายการเตรียมมากอนและจะใชประสบการณควบคูไปดวย และพยายามใหผูฟงเสนอ
ความคิดเห็นกลับมา โดยเชิญชวนผูฟงใหโทรศัพทเขามาพูดคุย หรือพบปะพูดคุยตามสถานท่ีตาง ๆ 
หรือทักทายท่ัวไป 
 
   ประมาณตนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 ไดบังเอิญเปดวิทยุฟงและมาเจอคล่ืนของสถานี
วิทยุชุมชนแหงนี้ ตอนนั้นท่ีฟงเปนรายการธรรมะ รายการมีสาระ และมีเพลงซ่ึงฟงแลวมีคติสอนใจ   
เลยโทรศัพทเขามารวมแสดงความคิดเห็น และตั้งแตวันนั้นเปนตนมาก็ติดตามฟงรายการมาตลอด 
จนมาทราบทีหลังวาเปนรายการของสถานีวิทยุชุมชนของพุทธสถานปฐมอโศก จึงมีความสนใจ
เพราะตอนนั้นท่ีอบต. ก็กําลังทําโครงการเสียงตามสายอยู เลยเขามาดูงานท่ีสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้ 
และไดพูดคุยกับสมณะบินกาว อิทธิภาโว ทําใหเห็นวาส่ือนี้นาจะสามารถเขาถึงชุมชนได ขยายผล
สงสัญญาณในการออกอากาศไดไกลกวาเสียงตามสาย เสียคาใชจายนอย จึงสนใจจะจัดรายการของ
อบต. ผานทางวิทยุชุมชน จึงไดนําเรื่องเสนอเขาท่ีประชุมของอบต. ซ่ึงท่ีประชุมก็อนุญาตและตกลง
ใหจัดรายการ แตตนเองก็ไมมีความรูในดานส่ือวิทยุมากอนเลยพยายามคนควาหาขอมูล เก็บขอมูล
ตาง ๆ “ไดเขามาประสานงานเปนคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในชุดคณะกรรมการของ
วาระท่ี 1 จนมีโอกาสไดไปอบรมทักษะการจัดรายการวิทยุชุมชน กระบวนการผลิต การทําขาว การ
ทําสคริปตรายการท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และท่ีศูนย
ส่ือสารภาคกลางอบต.พระประโทน จากนั้นจึงไดมาขอคําปรึกษาสมณะบินกาว อิทธิภาโว และ
คณะกรรมการทุกทาน เพ่ือขอจัดรายการอบต. เพ่ือประชาชน และก็ไดรับคัดเลือกใหเปน
คณะกรรมการในวาระท่ี 2 ของป พ.ศ. 2547 รับผิดชอบในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง  ๆ
และกับคณะกรรมการของสถานีเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานีวิทยุชุมชน และเปนอาสาสมัครจัด
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รายการอบต.เพ่ือประชาชน สวนใหญจะเขารวมประชุมเกือบทุกครั้ง เพราะตองเปนคนคอย
ประสานงานแจงขาวสารตาง ๆ ไปยังองคกรและหนวยงานตาง ๆ หรือระหวางคณะกรรมการดวย
กันเอง และพยายามชักชวนใหประชาชนเขามามีสวนรวมและชวยดําเนินงานมากขึ้น รวมท้ังรวม
เสนอความคิดเห็น แนวทางการดําเนินงาน ผังรายการ บุคลากร รูปแบบรายการ งบประมาณ 
เพ่ือท่ีจะไดรวมสรุปความคิดเห็นในท่ีประชุม” (วราภรณ ดาวเจริญ, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 
 
   โดยสวนตัวแลวไมเคยรับฟงรายการวิทยุชุมชนมากอน แตท่ีไดเขามารวมดําเนินการใน
สถานีวิทยุชุมชนได เพราะนายนุกูล สิริสุวรรณ ชักชวนมา และท่ีสภาทนายความมีโครงการท่ี
ตองการเผยแผขอกฎหมายท่ีเปนประโยชนใหกับประชาชน “ไดเขามาเริ่มจัดรายการตั้งแตเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2546 รับผิดชอบดูแล อํานวยความสะดวก ดูแลกิจการท่ัวไปของทางสถานีวิทยุ
ชุมชน และเปนอาสาสมัครจัดรายการทนายพบชาวบาน สวนใหญจะเปนการเขารวมประชุม   
แสดงความคิดเห็น เปนตัวแทนของทางสถานีวิทยุชุมชน ไปเขารวมสัมมนาตาง ๆ แลวนํามาเลาให
ทางคณะกรรมการและสมาชิกของทางสถานีวิทยุชุมชนฟง” (บรรจบ มุสิกสุคนธ, สัมภาษณ, 14 
มิถุนายน 2552) เพราะท่ีสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้สวนใหญทางปฐมอโศกจะมีคนดูแลประจําจึงไม
ตองเขามาท่ีสถานีบอย ๆ  
 

 กลาวโดยสรุปบทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร (Audience) ประชาชนท่ีอาศัย
ในชุมชน สวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดรายการวิทยุชุมชน และคิดวาวิทยุชุมชนเปนท่ีเชิด
หนา  ชูตาของหมูบาน กระจายขาวสารไดรวดเร็ว ใหความรูขอมูลขาวสารไดตรงตามความตองการ
ของประชาชน โดยเฉพาะการเผยแพรเนื้อหาสาระเกี่ยวกับขาวสารของชุมชนและขาวสารท่ัวไป ซ่ึง
มีประโยชนตอชุมชนมาก และยังทําใหคนในชุมชนไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ท่ีไมเคยไดรับรูมากอน 
จึงสงผลใหประชาชนในชุมชนไดรับความรูแทบทุกดาน ดังนั้น วิทยุชุมชนจึงเกิดขึ้นมาเพ่ือเติมเต็ม
ชองวางท่ีวิทยุท่ีเคยมีมาแตไมสามารถจะแสดงบทบาทได 

 
  สวนบทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร (Sender/Producer) ประชาชนสามารถ
กําหนดรูปแบบและเนื้อหาของรายการเองได เพียงแตตองอยูในขอบเขตและกฎเกณฑของทาง
สถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศกท่ีไดกําหนดไว รวมไปถึงสามารถใชเครื่องมือในการกระจายเสียง
ออกอากาศไดเอง และสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้เปดโอกาสใหกับประชาชนทุกระดับเขามามีสวนรวม
ในการเปนอาสาสมัครจัดรายการได 
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  แตสําหรับบทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy Planner) 
นั้น จะมีการคัดเลือกโดยกําหนดคุณลักษณะของผูท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงในดานการบริหาร             
ซ่ึงกําหนดใหเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และมีบทบาททางสังคม โดยกลุมคนในฐานะนี้จะ
สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยการลงมติเสนอความคิดเห็นในการประชุม เพียงแตมี
ขอจํากัดวาแนวทางการดําเนินงาน หรือมติท่ีเสนอออกไปนั้นตองไมขัดและอยูภายใตกรอบ
นโยบายการดําเนินงานของทางปฐมอโศกท่ีไดกําหนดเอาไวดวยเชนกัน 
 

 
ภาพที่ 4.8 ผูวางแผนและกําหนดนโยบายซ่ึงเปนคณะกรรมการอยูระหวางการประชุม 

 
4.2.6 ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะในการเขามามีสวนรวม 
 
  ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และวิธีการสัมภาษณกลุม (Focus 
Group Interview) กับประชาชนท่ีเขามามีบทบาทการมีสวนรวมกับทางสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก 
ท้ังนี้ผูวิจัยทําการแบงออกเปน 3 กลุม ซ่ึงทําการศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใน 
ภายหลังจากการเขามามีสวนรวม จึงไดสรุปออกมาและพบวามีรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี ้
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1. ปญหาดานจํานวนของสถานีวิทยุชุมชน 
   เนื่องจากการดําเนินงานท้ังในดานการกอตั้ง การบริหารงาน ยังไมมีการกําหนด
กฏเกณฑมาตรฐาน “ทุกคนมีสิทธิดําเนินการและกอตั้งสถานีวิทยุชุมชนได เพราะไมตองใช
งบประมาณมาก จึงทําใหสถานีวิทยุชุมชนเกิดขึ้นในระแวกใกลเคียงกันเปนจํานวนมาก และ
ตําแหนงท่ีตั้งของแตละสถานีก็มีระยะหางกันไมมากนัก ทําใหมีปญหาเกี่ยวกับคล่ืนท่ีออกอากาศ 
สงผลใหการกระจายเสียงไมชัดเจน” (นุกูล สิริสุวรรณ, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) นอกจากนี้ยัง
มีบางสถานีท่ีไมมีการวางแผน และควบคุมการดําเนินงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิทยุ
ชุมชนอยางแทจริง การดําเนินรายการจึงคลายกับวิทยุชุมชนกระแสหลัก เชน การขายโฆษณา
ออกอากาศ ซ่ึงไมใชหลักการดําเนินงานของวิทยุชุมชน จึงสงผลกระทบกับสถานีวิทยุชุมชนบาง
สถานีท่ีจัดตั้งขึ้นตามหลักการดําเนินงานของวิทยุชุมชนอยางแทจริง 

 
2. ปญหาดานความเขาใจและการยอมรับของชุมชน 
การดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนท้ังหมดอยางแทจริงนั้น ควรหา

ขอมูลเพ่ิมเติมจากการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนเพ่ือเติมเต็มบางสวนท่ียังขาดอยูเทานั้น เชน  
การสงอาสาสมัครลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจและเก็บขอมูล การพูดคุยตามงานและกิจกรรมตาง ๆ หรือการ
สอบถามคนในชุมชนท่ีโทรศัพทเขามาในรายการ เปนตน “ดวยเหตุผลของงบประมาณท่ีมีอยูอยาง
จํากัด รวมไปถึงการขาดแคลนบุคลากรในการทํางาน และยังไมคอยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
เทาท่ีควร ทําใหไมสามารถจะใหขอมูลความรู และทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยุชุมชนใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึง สงผลใหชุมชนยังไมทราบขอเท็จจริง หรือยังมีความเขาใจเกี่ยวกับ
วิทยุชุมชนคลาดเคล่ือน หรือมีความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวิทยุชุมชนยังไมเพียงพอ ทําใหยัง
ไมสามารถใหชุมชนเขามามีสวนรวมไดอยางท้ังหมด” (สมณะบินกาว อิทธิภาโว, สัมภาษณ, 14 
มิถุนายน 2552) 

 
3. ปญหาดานการดําเนินงานของภาครัฐ 
จากการพูดคุยสอบถาม พบวาประชาชนท่ีเขามารวมดําเนินการในสถานีวิทยุชุมชน

โดยสวนใหญมีความเห็นวาภาครัฐไมไดใหความสําคัญกับการปฏิรูปส่ือและดําเนนิการอยางจริงจัง
ตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญวาดวยการปฏิรูปส่ือท่ีประกาศใช โดยแบงออกเปนประเด็นดังตอไปนี้ 
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ประเด็นการสนับสนุนและการใหความรวมมือและชวยเหลือ 
สวนใหญประชาชนตองดําเนินการเพียงลําพังเอง ท้ังท่ีบางอยางรัฐบาลควรใหคนเขา

มาสนับสนุนบาง เชน ในดานของงบประมาณ บุคลากร การอบรมใหความรูอยางถูกตอง และท่ี
สําคัญภาครัฐควรเขามาพบปะกับประชาชนท่ีดําเนินงานเพ่ือจะไดสํารวจความตองการ ไดขอมูล
สภาพความเปนจริง อันจะนําไปสูขอตกลงและแนวทางในการดําเนินงานอยางแทจริง และเพ่ือ
ผลประโยชนของประชาชนอยางยั่งยืน “ในฐานะท่ีวิทยุชุมชนเปนส่ือของประชาชน และเพ่ือ
ผลประโยชนของประชาชนตามแนวทางการปฏิรูปส่ือท่ีทางรัฐบาลไดประกาศใช แตในทาง
กลับกันกลับไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง” (นายนุกูล สิริสุวรรณ, สัมภาษณ, 14 
มิถุนายน 2552) 

 
ประเด็นดานกฎระเบียบและขอบังคับ 

   เกี่ยวกับการท่ีกรมประชาสัมพันธไดเขารวมมีบทบาทในฐานะเปนหนวยงานของรัฐใน
การควบคุมดูแล และจัดระเบียบกฎเกณฑเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิทยุชุมชน ซ่ึงประกาศใหทาง
สถานีวิทยุชุมชนท่ีเปดกระจายเสียงออกอากาศอยู “ในปจจุบันนี้ท่ัวประเทศตองเขามาขึ้นทะเบียน 
และตองปฏิบัติตามกฏเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับท่ีทางกรมประชาสัมพันธไดกําหนดไว ซ่ึงขัดแยง
กับเนื้อหาท่ีไดประกาศใชในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เพราะมีแนวโนมและทิศทางการดําเนินการ
ไปในทางธุรกิจมากกวาเพ่ือผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง” (ชวยบุญ จันทรรักษา,. 
สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) เชน การใหมีโฆษณาอยางนอย 6 นาทีใน 1 ช่ัวโมง หรือการเรียกเก็บ
เงินคาธรรมเนียมและคาประกันในการกอตั้งสถานีวิทยุชุมชน เปนตน ซ่ึงเห็นวาเปนนโยบายท่ี
ขัดแยงและผิดตอเจตนารมณในฐานะส่ือของภาคประชาชน 
 
   ประเด็นดานการปฏิบัติจากภาครัฐ 
   จากแรกเริ่มท่ีมีการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนเกิดขึ้น ทางภาครัฐไมคอยไดเขามามีบทบาท
และใหความชวยเหลือเทาท่ีควร การดําเนินการเกือบทุกอยางประชาชนตางเปนผูดําเนินการเอง     
จนในปจจุบันท่ีกรมประชาสัมพันธเขามาเปนหนวยงานหลักในการจัดระเบียบวิทยุชุมชนตาม
เง่ือนไขตาง ๆ ท่ีไดประกาศใชมานั้น “การกําหนดบทลงโทษกับสถานีวิทยุชุมชนท่ีไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ เชน การส่ังปดสถาน ีทางประชาชนเห็นวาภาครัฐไมมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
เลือกปฏิบัติกับบางสถานี ซ่ึงส่ิงท่ีถูกตองภาครัฐควรปฏิบัติกับทุกสถานีอยางเทาเทียมกัน อีกท้ังควรมี
ความจริงใจท่ีจะผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรมตามพระราชบัญญัติเรื่องการปฏิรูปส่ือ” (ขวัญใจ   
สามเพชรเจริญ, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 
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4. ปญหาดานบุคลากร 
บุคลากรไมสามารถเขารวมกิจกิจกรรมกับทางสถานีไดทุกครั้ง หรือไมสามารถมาตาม

เวลาท่ีกําหนดเอาไวได ทําใหเกิดปญหาติดตามมาก็คือ อาสาสมัครจัดรายการไมมา หรือมาแตไมตรง
ตามเวลา คณะกรรมการมาแตไมครบตามจํานวน เปนตน “เนื่องจากประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมใน
การดําเนนิงานของสถานีวิทยุชุมชนนั้น ตองเปนบุคคลท่ีอาสาสมัครเขามารวมโดยท่ีไมไดคาจางและ
ไมหวังส่ิงตอบแทนใด ๆ ท้ังส้ิน และสวนใหญก็ประกอบอาชีพเปนหลักแหลง ทําใหเกิดปญหา
ติดขัดในดานของเวลาท่ีตองแบงมาจากการประกอบอาชีพหลัก จึงทําใหประชาชนท่ีเขามามีสวน
รวมไมสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ี” (สมณะบินกาว อิทธิภาโว, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 
 

5. ปญหาดานงบประมาณ 
การรับบริจาคท้ังดานงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ จากบุคคลหรือหนวยงานองคกร

อ่ืน ๆ จะตองไดรับการกล่ันกรองจากทางปฐมอโศกวามีเจตนาตามนโยบายเพ่ือผลประโยชนชุมชน
อยางแทจริง ซ่ึงผูท่ีมาบริจาคนั้น ตองเปนผูปฏิบัติในธรรม และสามารถปฏิบัติตามกฏเกณฑเง่ือนไข
เกี่ยวกับการรับบริจาคของทางปฐมอโศกได เชน ตองมาเขารวมกิจกรรมกับทางปฐมอโศกอยางนอย 
7 ครั้ง หรือฟงเทปธรรมะของทางปฐมอโศกอยางนอย 7 มวน เปนตน ซ่ึงบุคคลท่ีจะบริจาคทรัพยสิน 
เงินทอง หรือส่ิงของไดนั้น ตองไดรับการพิจารณาจากทางปฐมอโศก โดยสมณะบินกาว อิทธิภาโว 
จะเปนผูรับหนาท่ีในการกล่ันกรองคัดเลือกการบริจาค “ในดานงบประมาณนั้นสวนใหญมาจาก
งบประมาณของทางปฐมอโศก และนโยบายหลักของทางปฐมอโศกคือเนนในดานธรรมะตาม
แนวคิดระบบบุญนิยม ไมมุงหวังท่ีจะใชวิทยุชุมชนดําเนินการทางดานธุรกิจ จึงทําใหการบริหารงาน
ในสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้มีกฎระเบียบอยางชัดเจนวาตองดําเนินการเพ่ือผลประโยชนของชุมชน
อยางแทจริง และตองไมประกอบกิจการหรือดําเนินการทางธุรกิจหรือหาผลประโยชนใหแกตนเอง
และพวกพวง จึงทําใหสถานีแหงนี้ไมมีการโฆษณาใด ๆ ในรายการท้ังส้ิน” (สมณะบินกาว อิทธิภาโว,. 
สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) ซ่ึงจากกฏเกณฑนี้ทําใหคอนขางลําบากสําหรับผูท่ีตองการบริจาค   
ทําใหการชวยเหลือและการเขามามีสวนรวมสวนใหญจึงเปนในรูปของการเขามาชวยดําเนินการ
ปฏิบัติงานมากกวาการบริจาคทรัพยสิน เงินทอง หรือส่ิงของ ซ่ึงส่ิงนี้เปนความตองการของทาง   
ปฐมอโศกเอง เพราะทางปฐมอโศกมีแนวทางการปฏิบัติท่ีอยากใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงาน 
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   “นอกจากนั้นเปนงบประมาณอีกสวนหนึ่งท่ีไดมาจากทางภาครัฐ โดยขาราชการท่ีเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินการกับสถานีวิทยุชุมชนเปนผูดําเนินการชวยจัดหามาให เชน จากโครงการ
สงเสริมสุขภาพของทางสาธารณสุขจังหวัด ท่ีตองการจะรณรงคใหคนในชุมชนสนใจและใสใจท่ีจะ
ดูและรักษาสุขภาพของตนเอง จึงใชวิทยุชุมชนเปนส่ือในการใหขอมูลขาวสารแกคนในชุมชน หรือ
จากองคการบริหารสวนตําบล ท่ีใชวิทยุชุมชนเปนส่ือกลางในการทําความเขาใจระหวางภาครัฐกับ
ประชาชน แตเปนงบประมาณท่ีไมแนนอน แตท้ังนี้การชวยเหลือสนับสนุนนี้ตองไมนํามาเปน
เง่ือนไขในการควบคุมการดําเนินงานของทางสถานี และใชสถานีวิทยุชุมชนเปนเครื่องมือในการ
โฆษณาประชาสัมพันธองคกรหรือหนวยงาน ยกเวนเปนขาวสารท่ีมีประโยชน ใหความรูหรือ
ตองการจะแจงใหชุมชนไดรับทราบ” (วราภรณ ดาวเจริญ, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) ดวยเหตุนี้
งบประมาณหลักจึงมาจากทางปฐมอโศก และมีจากทางภาครัฐบางสวน แตเปนงบประมาณท่ีไม
แนนอนท้ังในดานจํานวนและระยะเวลา ถึงแมงบประมาณจากภายนอกจะเปนรายไดท่ีไมแนนอน
นั้น ไมไดทําใหเกิดปญหากับการดําเนินงานแตอยางใด เพราะทางปฐมอโศกพอมีรายไดท่ีจะ
สนับสนุนการดําเนินงานในสวนนี้ได 
 

6. ปญหาดานการจัดเก็บขอมูล 
ขอมูลถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งของอาสาสมัครในการจัดรายการ 

และบอยครั้งท่ีตองการใชงานมักจะไมพบ ซ่ึงสาเหตุเกิดจากไมมีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีดีพอ   
“จากการท่ีมีอาสาสมัครจัดรายการหมุนเวียน และควบคุมการดําเนินรายการเองเปนจํานวนมากโดย
ขอมูลและอุปกรณ เชน หนังสือ เอกสาร เทป ซีดีเพลง สวนใหญแลวเปนของทางสถาน ีแตเนื่องจาก
ไมมีบุคลากรท่ีทําหนาท่ีจัดหมวดหมูและเก็บ จึงทําใหขอมูลและอุปกรณตาง ๆ กระจัดกระจาย 
บางครั้งตองการท่ีจะใชงานก็จะไมพบ” (สมชาย ปนทองด,ี สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 
 

 7. ปญหาดานลิขสิทธิ์ผลงานเพลง 
   ลิขสิทธ์ิเพลงของคายเพลงตาง ๆ ถือวาเปนทรัพยสินทางปญญา ท่ีมีปญหาถกเถียงกันมา
นานในแงของการนํามาเผยแพร “ในขาวตามส่ือตาง ๆ ท่ีทางประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับท่ีคาย
เพลงบางคายตองการท่ีจะเก็บคาลิขสิทธ์ิในการเปดเพลงของคายตามสถานีคล่ืนวิทยุตาง ๆ โดยให
เหตุผลวานําเพลงของคายมาดึงดูดใหผูฟงสนใจ ซ่ึงการดําเนินงานของวิทยุชุมชนไมไดมีรายได
มากมาย คงไมสามารถหางบประมาณมาจายคาลิขสิทธ์ิผลงานเพลงได ซ่ึงถาหากมีการประกาศเรียก
เก็บคาลิขสิทธ์ิผลงานเพลงจริง ก็คงมีแนวโนมท่ีจะไมเปดเพลงของคายเพลงนั้น ๆ ” (ศุภสิทธ์ิ       
ปยบุญกาญจน, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 
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ตอนที่ 3 แนวทางการเผยแผพุทธศาสนา 
 
4.3.1 แนวคิดระบบบุญนิยมของชาวอโศก 
 

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาศัยพ้ืนฐานทางศาสนาเปนแกน ทําใหเกิด
รูปแบบขององคกรที่มีการบริหารการจัดการทั้งในดานบุคคล สังคม ชุมชน การเงิน อาชีพ 
การศึกษา ตลอดจนการเมือง ท่ีแตกตางจากระบบและแนวคิดของสังคมกระแสหลัก ซึ่งในหมู
ชาวอโศกเรียกวา แนวคิดระบบบุญนิยม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.9 แนวคิดระบบบุญนิยมเปนกลไกลขับเคลื่อนที่สําคัญของชาวอโศก 

 
 แนวคิดระบบบุญนิยม จึงเริ่มตนจากการสรางคนดีมีศีลใหไดกอน คนดีท่ีวานี้คือบุคคล

ท่ีจะตองฝกฝนตนสูทิศทางเหนือโลก (โลกุตระ) ลดละการบําเรอตน เขาถึงอริยสัจธรรมไป
ตามลําดับขั้นจนเกิด โลกุตรจิต เปนผลการปฏิบัติไดจริง อยูกับโลกอยางรูเทาทันโลก (โลกวิทู) 
รูเทาทันความทุกข รูเทากันความเปนไปของโลกอันเห็นชัดในกิเลสของคนท่ียังมัวเมาลุมหลงกับ
ลาภ ยศ สรรเสริญ โลกียสุข อันเปนเหตุแหงการแกงแยงเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนกัน ปจจุบันนี้
ชาวอโศกมีหนวยงานท่ีดําเนินการโดยใชแนวคิดระบบบุญนิยมดังกลาวมากมาย ดังนี้ 
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ดานการศึกษา  

 ในแตละชุมชนใหการศึกษาแกกุลบุตร กุลธิดา ตั้งแตระดับประถม มัธยม อาชีวศึกษา 
และ มหาวิทยาลัย แบบใหเปลา 

ดานการศาสนา  

 การสรางพุทธสถาน เพ่ือเปนท่ีพ่ึงของญาติโยมตามจังหวัดตาง ๆ ตามความเหมาะควร 

ดานการส่ือสาร  

 มีการผลิตส่ือในรูปแบบตาง ๆ ท้ังแจกและขายในราคาถูก รวมไปถึงการตั้งวิทยุชุมชน 

ดานชุมชน วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

 สรางชุมชนพ่ึงตนถือศีล 5 ละอบายมุข อยูกันอยางพ่ีนอง 

ดานสุขภาพ 

 มีการตั้งสถานพยาบาลดูแลกันและกัน ชีวิตพ่ึงเกิดแกเจ็บตายกันได 

ดานวิสาหกิจชุมชน 

 มีกิจกรรมสรางรายไดใหแกชุมชน จนชุมชนแข็งแกรงในดานการเงิน และเปนท่ี
สาธารณะให ประชาชนมาเรียนรูฝกฝนอาชีพ 

ดานการคา การพาณิชย  

 มีท้ังรานคาปลีก คาสง ในรูปของรานคาท่ัวไปและรูปแบบบริษัท เนนขายถูก ไมฉวย
โอกาส ประณีต ประหยัด 

ดานการเงิน  

 สรางกองทุนสําหรับผูนิยมดอกบุญมากกวาดอกเบ้ีย มีกองทุนบริการใหกูยืมแก
หนวยงานแกกิจกรรมของชุมชน ขององคกรตาง ๆ โดยไมคิดดอกเบ้ีย และดอกเบ้ียต่ําในอีกรูปแบบ
หนึ่ง ใหแกฆราวาสท่ีถือศีล 5 ละอบายมุข 
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ดานการเมือง 

 อนุญาตใหญาติธรรม ตั้งพรรคการเมืองโดยเนนการเสียสละ การบําเพ็ญประโยชน
มากกวา การลงสมัครรับเลือกตั้ง 

บริบทที่เกี่ยวของกับบุญนิยม เพ่ืออธิบายเสริมใหบุญนิยมมีความชัดเจนยิ่งขึน้ 
สัญลักษณ ของบุญนิยม หรือลักษณะบุญนิยม (Identical being) 11 ประการ มีดังนี ้

1. ทวนกระแสกับทุนนิยม แตไมไดเปนศัตรูกับทุนนิยม เพราะบุญนิยมมุงให สวนทุนนิยม 
มุงเอา จึงไมขัดกัน ลงกันไดตามเปนจริง 
 2. มีคุณธรรมเขาเขตโลกุตระ อยูเหนือกิเลสได 
 3. ทําไดยาก แมยากก็ตองทํา เพราะเปนส่ิงท่ีดีงาม 
 4. เปนไปได ไมใชเรื่องเพอฝน 
 5. เปนสัจธรรมแทสําหรับมนุษยและสังคม 
 6. กําไร คือ การให การเสียสละ 
 7. เนนสรางคนใหมีคุณธรรม และพนทุกข จนประสบผลสําเร็จเปนเรื่องหลัก การสรางรายได 
การสรางวัตถุทรัพย อันไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ และโลกียสุขมาใหแกตน หรือการสรางวิชาการ 
ถือเปนเรื่องรอง 
 8. เขาถึงสภาวะธรรม ขั้นเปล่ียนแปลงพัฒนาจิตวิญญาณ 
 9. ความอุดมสมบูรณ จะอยูท่ีสวนรวม หรือสวนกลาง ไมใชอยูท่ีสวนบุคคล 
 10. เชิญชวนใหมาพิสูจนได เชนเดียวกับการพิสูจนทางวิทยาศาสตร 
 11. จุดสัมบูรณ คือ อิสเสรีภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ สมรรถภาพ และบูรณภาพ 

จุดแข็งประการหนึ่งของชาวอโศก  คือ  การดําเนินวิถีชีวิตอยูในชุมชน ทําใหการ
ติดตอส่ือสารกันเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว แมวาจะอยูตางจังหวัดก็ตาม แตจะมีงานและ
พิธีกรรมเปนตัวเช่ือม ทําใหระยะทางในการติดตอขาวสาร หรือสะทอนกลับขอมูลกันไมเปน
อุปสรรค แมวาจะเปนกิจกรรมท่ีผานแกนนําก็ตาม และอีกประการหนึ่งธุรกรรมของชาวอโศกมิใช
ตั้งอยูบนแกนของการแขงขัน ท่ีจะแสวงหากําไรทางธุรกิจ จึงไมมีความจําเปนประการใดท่ีจะชวง
ชิงระยะเวลา เพ่ือใหเกิดการแขงขัน แตการแขงขันกลับเปนเรื่องของการสรางกุศลกรรม สมณะ
โพธิรักษ ไดใหสโลแกนสําหรับนักปฏิบัติธรรมวาทุกวินาทีคือวินาทีแหงบุญ เปนเรื่องของการ
แขงขันสรางอรรถประโยชนใหแกตนเอง ไปพรอมกับการไดสรางอรรถประโยชนเพ่ือสวนรวมดวย 
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4.3.2 แนวทางการใชส่ือเพ่ือเผยแผแนวคิดระบบบุญนิยม 
 
การบริหารจัดการส่ือ ภายใตกระบวนทัศนบุญนิยม 
 
วิเคราะหสถานภาพส่ือของชาวอโศก 
 
 การทํางานศาสนา คือการสรางสังคม ซ่ึงตองอาศัยเครื่องมือการส่ือสาร และส่ือตนแบบใน
การสรางองคความรูท่ีพึงประสงค องคกรบุญนิยมทุกหนวย ยอมมีสวนและภารกิจในกระบวนการ
ส่ือสาร นั่นหมายความวา ทุกโครงสรางหนวยงานของทุกองคกร ลวนเกี่ยวของกับระบบการ
ส่ือสารท้ังส้ิน เพราะส่ือในความหมายของระบบบุญนิยม หมายถึง บุคคล วัตถุ สถานท่ี กิจกรรม
พิธีกรรม เอกสารส่ิงพิมพ รายการวิทยุโทรทัศน มัลติมีเดีย อินเทอรเน็ต และการปราศรัย จะเห็นวา   
ทุกองคกรของชาวอโศก เปนส่ือไดแทบท้ังนั้น ขึ้นอยูกับวาจะเปนส่ือประเภทใด 
 

แตอยางไรก็ตาม เพ่ือใหมองเห็นเปนรูปธรรมในการวิเคราะห ในงานวิจัยนี้ องคกรการ
ส่ือสารของชาวอโศก ทุกหนวยขึ้นอยูกับการส่ือสารบุญนิยม สังกัดสถาบันบุญนิยม เชน บจก.     
ฟาอภัย ธรรมทัศนสมาคม สํานักพิมพกล่ันแกน กลุมสะพานดาว ผลิตและจําหนายส่ิงพิมพ ฝายแสง
สีเสียงอโศก ผลิตส่ือมัลติมีเดีย และส่ือวิทยุโทรทัศน และภาพยนตร ฝายธรรมปฏิกรรม ฝายธรรม
ปฏิสันถาร เปนส่ือบุคคล (แสดงธรรมแกผูมาเยี่ยมเยือน) เปนตน 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.10 ส่ือในระดับตาง ๆ ของชาวอโศก 
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ในระบบบุญนิยม ถือวากระบวนการส่ือสารไดกลายเปนปจจัยหลักของโครงสรางองคกร
ไปแลว ซ่ึงครอบคลุมและเกี่ยวโยงในเรื่องการบริหาร การจัดการ การผลิต การตลาด เพราะทุก ๆ 
กิจกรรมยอมตองอาศัยบริบท (Context) และเนื้อหาสาระ (Content) ทางการส่ือสาร เปนปจจัยในการ
ดําเนินกิจกรรมในทุกดานใหบรรลุผลตามเปาหมาย ดังนั้น การนําระบบการส่ือสารมาประยุกตใช
ในการพัฒนาใหเกิดความผาสุกเปนภาระหนาท่ีสําคัญของกระบวนการส่ือสารบุญนิยม 

 
ภารกิจของส่ือบุญนิยม 
บทบาทและภารกิจ 

การส่ือสารบุญนิยม เปนองคกรการส่ือสารหลักของชาวอโศก ทําหนาท่ีดูแลกิจการการ
ส่ือสาร และส่ือสารมวลชนของชาวอโศกท้ังหมด ใชหลักการบริหารการส่ือสาร โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบทฤษฎีการส่ือสารตาง ๆ 
 1. ตรวจสอบ และยืนยันความจริง (Verify) ของขาว เหตุการณ เพ่ือญาติธรรมทราบ 
และใหรูเทาทันขาวสาร ท้ังในยามปกต ิและในยามวิกฤต ิ
 2. ใหบริการขอมูลขาวสาร (Information) เพ่ือรูเทาทันโลก 
 3. ใหการศึกษาความรู  (Education) นับวาเปนภารกิจสําคัญในฐานะท่ีเปน
ส่ือสารมวลชน และส่ือสารการศึกษา ในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
 4. ทําหนาท่ีเตือนภัยอันตราย (Warning) ภัยท่ีเปนอันตรายตอประชาชน คือ ภัยจาก
ธรรมชาติ และภัยจากคนในสังคม ตลอดจนภัยอันเนื่องมาจากสุขภาพ สถานีโทรทัศนจะเปนผูบอก
บอก รายงาน นําเสนอขอเท็จจริงและทางออกของปญหาตางๆ การปฏิบัติธรรมถือศีล 5 ก็สราง
ภูมิคุมกนัภัยได  ไมนอย เชน  

 ภัยจากอาชญากรรมทางเพศ และโรคเอดส เพราะปองกันไดเพราะรักษาศีลขอ 3  
 ภัยจากอาชญากรรมประทุษรายตอทรัพยสิน เพราะชาวอโศกจะอบรมขัดเกลา ใหเปน       

ผูมักนอย สันโดษ มีวิถีชีวิตเรียบงาย ไมสะสม ไมฟุมเฟอย เพราะรักษาศีลขอ 2 ซ่ึงเทากับตัดวงจร
การส่ือสารการอาชญากรรม (Piratical communication)  

 ภัยจากสุขภาพเส่ือมโทรม โดยการสงเสริมอาหารธรรมชาติ อาหารมังสวิรัติ อาหารไร
สารพิษ การรักษาสุขภาพดวยวิธี 5อ. (อ.อาหาร, อ.อากาศ, อ.ออกกําลังกาย, อ.อารมณ, อ.อิทธิบาท)  

 ภัยจากการทะเลาะวิวาทและการทํารายรางกาย เพราะรักษาศีลขอ 1 (ปาณาติปาตา 
เวรมณ)ี รักษาศีลขอ 4 (มุสาวาทา เวรมณ)ี และรักษาศีลขอ 5 (สุราเมรยะมัชฌปมาทัฎฐานา เวรมณี)  
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 ภัยจากธรรมชาติ เพราะสงเสริมใหประชาชนประกอบอาชีพไมทําลายส่ิงแวดลอม เชน    
3 อาชีพกูชาติ คือ กสิกรรมธรรมชาติ หรือกสิกรรมไรสารพิษ ขยะวิทยา และการทําปุยสะอาด หรือ
ปุยจุลินทรีย ตลอดจนการสรางสมดุลยใหกับธรรมชาติ 

 ภัยจากทุคติ ท่ีเช่ือวาชีวิตในอนาคต (ท้ังท่ีมีชีวิตอยูและตายไปแลว) จะไมผาสุก เพราะ
วันนี้สรางส่ิงท่ีด ีวันหนาก็คงจะประสบผลดี ตามหลักกรรมนิยม (ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว ทําดีแลว
ไมไดด ีเพราะทําดียังไมมากพอ) และถาหากเกิดประสบภัยตาง ๆ ก็จะไมคิดวาเปนการสูญเสียเสีย
ทีเดียว เพราะวิบากกรรมมีจริง โดยท่ีผูรับเคราะหไมอาจคาดเดาไดวาจะเกิด หรือมีภัยมาถึงตัวเวลา
ใด สถานท่ีใด หรือเกิดกับใคร ก็จะเสียใจไมมาก เพ่ือใหทําใจได 
 5. ทําหนาท่ีปกปองตนเองของตัวส่ือ (Self protection) 

 ส่ือท่ีจัดเขากลุมส่ือบุญนิยม จะตองนําเสนอแตส่ิงท่ีเปนสาระสัจจะ เกิดคุณคา ยืนหยัด
ความจริง และไมมอมประชาชนดวยธุรกิจ ส่ือบุญนิยมไมใชคูแขงขันทางธุรกิจทุนนิยมและบริโภค
นิยม จึงเกิดขอขัดแยงในผลประโยชนทางการคานอย แตอยางไรก็ตาม การปกปองตัวเองของส่ือก็
คือ  

 1. การไมยินยอมตกอยูภายใตอิทธิพลทางการเมืองท่ีจะมาริดรอนอิสรภาพ ดวยการไม
ไปมีสวนไดเสียในการรับผลประโยชนในทางมิชอบ ไมใหรายปายสี ไมโปปด ไมตองเส่ียงกับการ
ถูกฟองในขอหาหม่ินประมาท 
  2. มีความรับผิดชอบตอสังคม รักษาจรรยาบรรณของส่ือ ไมนําเสนอส่ิงไรสาระมอมเมา 

 แตอยางไรก็ตาม การนําเสนอประเด็นวิจารณทางการเมือง มีส่ือเพียงประเภทเดียว คือ 
วารสารเราคิดอะไร อาจเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงได แตก็ไมรุนแรง เพราะเปนการทําหนาท่ีโดย
ปกติของส่ือท่ียอมมีสิทธิและเสรีภาพ ในการวิพากษวิจารณรัฐบาลได เม่ือเห็นวารัฐทําไมถูกตอง 
พรอมเสนอทางออกใหดวย สวนรัฐจะปฏิบัติตามหรือไม เปนส่ิงนอกเหนืออํานาจและหนาท่ี จึงไม
ไปกดดันรัฐบาล อันอาจนําไปสูความขัดแยงและถูกริดรอนอิสรภาพโดยอํานาจท่ีไมเปนธรรม 

 
ภาพที่ 4.11 แบบจําลองการส่ือสารบุญนิยม 
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การบริหารจัดการองคกรส่ือ 
 ภารกิจตาง ๆ ขององคกรชุมชนชาวอโศก มีเปาหมายเดียวคือ การสรางวัฒนธรรมใหมเพ่ือ

ถวงดุลกับวัฒนธรรมเกา กระแสวัฒนธรรมสองแบบท่ีสวนกระแสกัน ไดแก วัฒนธรรมวัตถุนิยมมุง
การบริโภค รักสนุก เสพสุข ทุกขบรรเทา วัฒนธรรมวัตถุนิยมมักไดรับการกระตุนดวยอํานาจทาง
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ จนเกิดการครอบงําและใชอิทธิพลสกัดกั้นมิใหวัฒนธรรมตรงกันขาม
เจริญเติบโตตอไปได แตวัฒนธรรมบุญนิยม มุงการลดละขัดเกลา กินนอยใชนอย ไมผลาญพรา
เปลืองเปลา รักการให ใชประหยัด ขจัดทุกข 

 ดังนั้น กระบวนการสรางวัฒนธรรมทวนกระแสขององคกรชุมชนชาวอโศก ก็คือ
กระบวนการส่ือสารท้ังระบบนั่นเอง ซ่ึงมีลักษณะเปนองครวมของระบบ เพราะองคประกอบทุก
ภาคสวนของชาวอโศก ตางก็เปนสวนหนึ่งขององคประกอบการส่ือสาร กลาวคือ มีส่ือบุคคล      
ส่ือวัตถุสถานท่ี ส่ือกิจกรรม ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือสารมวลชน และส่ือปราศรัย        
เปนปจจัยใหการส่ือสารดําเนินไปครบวงจร จากผูสงสาร (นักบวช) สรางสาร (ธรรมะ) สงผาน 
(ส่ือสารบุญนิยม 7 ประเภท) ไปยังผูรับสาร (ฆราวาส) เพ่ือประเมินผลลัพธ (Feedback) วาส่ิงท่ี
สงไปนั้น ผูรับมีปฏิกิริยา (ฟงธรรมรูเรื่อง) อยางไร 

 
การส่ือสารที่ชาวอโศกดําเนินการอยู แบงออกไดเปน 3 ระดับ 
 1. ระดับส่ือสารชุมชน (Community communication) คือการถายทอดองคความรู ทักษะ
อาชีพ ธรรมะ ภายในชุมชนและตางชุมชน สวนใหญจะเปนเรื่องกิจกรรมภายในของชุมชน        
โดยอาศัยชองทางการส่ือสาร ประเภทเสียงตามสาย วิทยุชุมขน ส่ิงพิมพ และส่ือบุคคล เนื่องจาก
สังคมชาวอโศกเปนสังคมแหงบุคคล การสงขาวสารกันระหวางบุคคลจึงอาศัยบุคคลเปนส่ือ      
ดานเนื้อหาสาระของขาวสาร จะมีศีลเปนตัวควบคุม  
 2. ระดับส่ือสารมวลชน  เรียกวา  ส่ือสารมวลชนบุญนิยม  (Boonniyom mass 
communication) มีองคกรท่ีทําหนาท่ีเปนส่ือสารมวลชน ไดแก การส่ือสารบุญนิยม เปนองคกรหลัก
ท่ีกํากับ และดูแลดานนโยบาย มีสํานักพิมพเปนผูผลิตส่ิงพิมพ และมีโรงพิมพเปนผูจัดทํารูปเลม 
ปจจุบันชาวอโศกมีสํานักพิมพ รวม 3 แหง คือ  
  1. สํานักพิมพกล่ันแกน 
  2. สํานักพิมพกลุมสุดฝงฝน 
  3. สํานักพิมพมูลนิธิธรรมสันติ 
ท้ัง 3 แหงตั้งอยูในชุมชนสันติอโศก กรุงเทพมหานคร 
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สวนโรงพิมพ มี 3 แหง คือ 
  1. โรงพิมพ บริษัทฟาอภัย จํากัด พิมพขาวอโศกรายปก สารอโศก เราคิดอะไร และรับ
พิมพงานท่ัวไป 
  2. โรงพิมพมูลนิธิธรรมสันติ ตั้งอยูท่ีชุมชนสันติอโศกเชนกัน พิมพหนังสือพ็อกเก็ตบุค 
และส่ิงพิมพภายใน และเขาเลม รองรับงานจากโรงพิมพฟาอภัย 
  3. โรงพิมพกองทัพธรรมมูลนิธิ ตั้งอยูท่ีชุมชนปฐมอโศก รับพิมพหนังสือดอกหญาและ 
ดอกบัวนอย และรับพิมพส่ิงพิมพภายในชุมชน 

 นอกจากนี้ ชุมชนตาง ๆ จะมีสถานีวิทยุชุมชนเปนของตนเอง การเผยแพรขาวสาร สาระ
ผานชองทางวิทยุโทรทัศน กระทําเปนครั้งคราว เชน ผานชอง TTV 
 3. ระดับส่ือสารสนเทศ คือการเผยแผหลักธรรม กิจกรรม ของชุมชน ตลอดจนกิจการ
ต า ง  ๆ  ขอ งองค ก ร บุญนิ ยม  ผ าน เ ว็ บ ไ ซต  http://www.asoke.info (เ ว็ บ ไซต ห ลัก ) 
http://www.prajan.com (เว็บไซตของมูลนิธิเพ่ือนชวยเพ่ือน) 

1. ส่ือบุคคล 

 เปนบุคคลท่ีอยูในเปาสายตาของประชาชน ในฐานะท่ีเปนนักปฏิบัติธรรม ทําใหตองมี
ความระมัดระวังในดานการครองตนท่ีจะไมไปละเมิดหลักการทางศาสนา (ไมประพฤติผิดธรรม
วินัย) ในฐานะท่ีเปนแบบอยางของสังคม นอกจากเปนการรักษาสถานภาพ คุณคา คุณสมบัติในดาน
ความนาเช่ือถือแลว ยังเปนการรักษาภาพของความเปนมนุษยทวนกระแส และชุมชนวิถีพุทธ ไวให
สังคมอ่ืนเปนแหลงศึกษาเรียนรู 

 2. ส่ือวัตถ ุสถานที่ 
 การวางแผนการจัดการงานกับเทคนิควิธี (Planning for works and techniques)              

กอนวางแผน จัดซ้ือ จัดหา จัดสราง เครื่องมืออุปกรณ อาคาร สถานท่ี มีการศึกษาขนาดปริมาณงาน 
กิจการขององคกรกอน และดูดวยวาเครื่องมืออุปกรณเหลานั้น มีความยุงยากซับซอนเพียงไรใน  
การใชในการบํารุงดูแลรักษา คุมคากับงบประมาณหรือไม มีเทคนิควิธีอ่ืนอีกหรือไม ท่ีจะชวยเสริม
ใหเครื่องมือ สถานท่ีเหลานั้น เปนแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การใชวิธีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ การจัดนิทรรศการ เปนตน 

 การจัดระบบคนกับงานในองคการ (Organization for works and people) ชาวอโศกมี
นโยบายไมซ้ือของ (เครื่องมือ อุปกรณ) ไมสรางศาลา (อาคารสถานท่ี) ไวรอคน แตจะตองสรางคน
ขึ้นมากอน ใหเปนคนท่ีมีศักยภาพ สมรรถภาพ ในการครองตน ครองคน และครองงาน ไดอยาง
กลมกลืน รูจักคิดคนนวัตกรรมตาง ๆ รูประหยัด ประโยชน รูกาละเวลาวาควร ไมควร ในการ
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เลือกใชส่ืออุปกรณ เครื่องมือ เชน ในยุคโลกาภิวัฒนชาวอโศกจะไดรับอนุญาตใหจัดซ้ือวัสดุจําพวก 
Hi-Technology มาใชในองคกร เพ่ือตอบสนองงาน และคนท่ีอาสาเขามาทํางาน เพ่ือใหคนคนเดียว
ทํางานไดหลายงาน (สวมหมวกหลายใบ) 

 การควบคุมการจัดการคนกับเทคนิควิธี (Controlling for people and techniques) ขึ้นอยู
กับความเฉลียวฉลาดท่ีส่ังสมมาของแตละคน ในการคิดหาเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการสรางสรรคงาน  
บางคนอาจรับภาระงานไดมากกวาคนอ่ืน ๆ แตธรรมชาติอยางหนึ่งของคนอโศกคือ คนท่ีมี
คุณธรรมสูงจะรับภาระงานมากกวาคนท่ีคุณธรรมต่ํากวา โดยอาศัยระยะเวลาเปนเครื่องยืนยัน ถาไม
บรรลุไดระดับก็จะไมสามารถทนทํางานนั้นไดอยางยาวนาน นี่เปนเครื่องพิสูจนการบรรลุธรรมของ
ชาวอโศก 
  3. ส่ือกิจกรรม 

  การวางแผน การบริหารจัดการองคกรกิจกรรม และการควบคุมคนกับเทคนิควิธี 
เพ่ือใหกิจกรรม พิธีกรรม ดําเนินตอไปจนบรรลุวัตถุประสงคมีวิธีการท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

 ในรอบปหนึ่งของชาวอโศก จะมีพิธีกรรมทางศาสนาหลายงาน โดยมีงานสําคัญ ๆ ท่ีจัด
ติดตอกันมาอยางยาวนาน คือ งานปลุกเสกพระแท ๆ ของพุทธ จัดในชวงเดือนเมษายน ท่ีพุทธ
สถานศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย จัดในชวงเดือนกุมภาพันธ ท่ีพุทธ
สถานศาลีอโศก จ.นครสวรรค งานมหาปวารณา ชวงหลังออกพรรษา จัดท่ีพุทธสถานปฐมอโศก   
จ.นครปฐม งานตลาดอาริยะปใหม จัดชวงตอวันสงทายปเกาตอนรับปใหม จัดท่ีชุมชนราชธานี
อโศก จ.อุบลราชธานี เปนตน ในแตละงานจะใชเทคนิคในการฝกอบรม การถายทอดองคความรู     
การสืบทอดทางวัฒนธรรม การคัดเลือกคน การประเมินคุณภาพศักยภาพของคนอโศกเอง และการ
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ซ่ึงในการเตรียมการจัดงานทุกครั้ง จะมีการวางแผนเปนระยะ  

 ส่ือกิจกรรม พิธีกรรม นับวาเปนส่ือท่ีทรงพลังในการโนมนาวจิตวิญญาณของคนใหหัน
มาสนใจ และเอาจริงกับการปฏิบัติธรรม หนาท่ีของส่ือกิจกรรม คือ สรางแรงจูงใจใหคนมาเอาจริง
กับการปฏิบัติธรรม เปนการแกปญหาสังคมเชิงลึก เปนเกณฑช้ีวัดการบรรลุธรรม สรางระบบสา
ธารณโภคีใหเกิดขึ้นมีจริงเปนจริงไดในสังคม เปนศูนยรวมคนท่ีมีอุดมการณเดียวกัน เปนแหลง
ศึกษาวิจัยในทางสังคมศาสตร และการวิจัยระบบสุขภาพ 
  4. ส่ือส่ิงพิมพ 

 การวางแผนส่ือส่ิงพิมพ ขึ้นอยูกับปจจัยดานตาง ๆ ดังนี ้
 1. การจัดการงานพิมพกับเทคนิควิธี ท่ีจะชวยใหงานพิมพหนังสือถูกตอง ประณีต เสร็จ

ทันตามเวลา 
 2. การจัดระบบคนท่ีเกี่ยวของกับงานพิมพหนังสือ 
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 3. การควบคุมคนกับเทคนิควิธีการพิมพ ตัวอยาง กิจการผลิตหนังสือของ บริษัท        
ฟาอภัย จํากัด มีการฝกอบรมขัดเกลาจิตใจ ใหพนักงานมองเห็นคุณคาของการพิมพหนังสือธรรมะ 
ส่ิงท่ีพิสูจนวาพนักงานมีคุณธรรม คือ อยูทํางานกับบริษัทฟาอภัย ทามกลางงานหนัก คาแรงต่ํา 
สวัสดิการการกิน อยู หลับนอนท่ีเรียบงาย ท่ีเปนเชนนี้เพราะ พนักงานทุกคน ไดรับการฝกอบรมให
เปนคนขยัน กลาจน ทนเสียดสี หนีสะสม นิยมสรางสรรค เพ่ือสวรรคนิพพาน จึงเต็มใจอาสาสมัคร
ทํางานนี้ไดอยางยาวนาน  

 4. ความแตกตางในดานรายได ความเปนอยู ภาระงาน ระหวางผูบริหาร กับพนักงาน    
แทบไมแตกตางกัน เพราะทุกคนขันอาสามาทํางานนี้อยางเต็มใจ กลาวคือ เงินเดือนของประธาน
บริษัทกับพนักงานเทากัน คือไมเกินคนละ 3,000 บาท ตอเดือน ในอัตราคาตอบแทนเทากัน 
ผูบริหารบางคนกลับยอมเสียสละสูงขึ้น (ตามภูมิธรรมท่ีเห็นท่ีเปนจริงของคนคนนั้น) ไมรับ
คาตอบแทน หรือรับมาแตเสียสละใหกองสาธารณโภคี และรับภาระงานและความรับผิดชอบ
มากกวาพนักงาน เปนตน ทําใหเกิดขวัญ และกําลังใจ พรอมทุมเทใหกับงาน 

 หนาท่ีของส่ือส่ิงพิมพ คือ  
 1. เผยแผธรรมะในแนวทางของชาวอโศก โดยสมณะโพธิรักษมีนโยบายในการผลิต

หนังสือธรรมไวตั้งแตเริ่มทํางานศาสนาแลววาจะพิมพหนังสือธรรมะใหทวมโลก และชาวอโศกก็
ปฏิบัติเชนนั้นมาตลอด พิมพแจกมากกวาจําหนาย โดยใชตนทุนทางสังคมเปนคาใชจายในการ
จัดพิมพ  

 2. เปนแหลงศึกษาเรียนรู แหลงวิจัยในสาขาตาง ๆ ท่ีใชกระบวนการชาวอโศกเปน
กรณีศึกษา เพ่ือศึกษา วิจัย แนวคิด ความเช่ือ พฤติกรรมในดานตาง ๆ 

  5. ส่ือมัลติมีเดีย  
 ส่ือมัลติมีเดีย นับเปนส่ือใหมของชาวอโศก ท่ีตองมาศึกษาเรียนรู และใชใหเกิด

ประโยชน แมวาจะมีขอเสียท่ีไมสามารถควบคุมเนื้อหาสาระท่ีไมเหมาะสมสําหรับนักปฏิบัติธรรม
ก็ตาม แตถามองประโยชนก็นับวาคุมคามากทีเดียว ในมติท่ีประชุมสงฆ จะมอบหมายใหสมณะผูมี
คุณธรรมสูง เปนผูตรวจสอบส่ือประเภทนี้ (รวมท้ังส่ือวิทยุโทรทัศนดวย) วารายการใด เรื่องใด      
ท่ีอนุญาตเผยแพรใหญาติธรรมดูได นั่นเปนเรื่องของการรับส่ือ แตถาเปนเรื่องของการผลิต สมณะ
อโศกจะตรวจสอบอยางละเอียดถ่ีถวนกอนนําไปเผยแพร 

 แตอยางไรก็ตาม ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเรื่องการผลิตส่ือประเภทนี้สวนใหญจะไดรับความ
ไววางใจ และมีหนาท่ีโดยตรง และเปนคนในท่ีเขาใจและมีศีลเครงอยูแลว ทราบนโยบายตาง ๆ ไดด ี 
มีการเช่ือมโยงเหตุการณ และรูเทาทันการมอมเมาของส่ือในปจจุบัน จึงสามารถผลิตส่ือออกไป  
โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีมีอยูมาใชอยางรูคา 
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 หนาท่ีของส่ือส่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิดีทัศน และสารสนเทศและส่ือ
มัลติมีเดีย คือ 

 1. เปนเครื่องมือในการเผยแผธรรมะ และการศึกษาเรียนรูเทคนิคการปฏิบัติ เพ่ือให
เกิดผล 4 ประการ คือ เกิดอริยญาณ ทําการปฏิบัติ อัดพลังกุศล ฝกฝนโลกวิทู  เพ่ิมพหูสูต             
(หลักวิปสสนาจอแกว) 

 2. เปนแหลงศึกษาเรียนรูประวัติ การทํางานเผยแผศาสนา ตลอดจนเปนแหลงขอมูล
อางอิงในการวิจัยทางสังคมวิทยา และการสรางเสริมระบบสุขภาพ 
  6. ส่ือปราศรัย 

 ส่ือปราศรัย มีความสอดคลองกับส่ือบุคคล เพราะการเผยแผธรรมดวยวิธีการเทศนา   
ส่ังสอน หรือการฟงธรรม มีไดหลายรูปแบบ เชน เทศนธรรมวัตรเชา ฟงธรรมะรับอรุณ ธรรมะ 
กอนฉัน ปาฐกถาภาคบาย หรือสาระบันเทิงภาคค่ํา โดยสมณะโพธิรักษ และสมณะ สิกขมาตุรูปอ่ืน ๆ 
ตลอดจนผูบริหารองคกร ซ่ึงเปนฆราวาส เปนปราชญชุมชน การคัดเลือกผูท่ีจะทําหนาท่ีเปนองค
ปาฐกถา จะผานกระบวนการเลือกสรรจากสมณะช้ันผูใหญ (สมณะเถระ มหาเถระ) หรือการเชิญ
วิทยากรจากภายนอกก็เชนกัน ก็มีการเชิญมาพูดบนเวทีของงานพิธีตาง ๆ งานกิจกรรมของ         
ชาวอโศก 

 ในอดีต ส่ือปราศรัยจะไดรับการบันทึกเปนเทปเสียง และเทปวิดีทัศน แตปจจุบันทึกใน
รูปแบบดจิิตอล โดยจัดเก็บเปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอร และกอนนําออกไปเผยแพรถาตอนใดไม
สมควรเปดเผยไปสูสาธารณะก็จะถูกตัดออกกอนนําไปบันทึกลงเทป หรือแผนซีดีเพ่ือเผยแพร
ตอไป 

 การฟงธรรมจากสมณะจึงมีอิทธิพลสูงกวา และใชเปนส่ือในการเผยแผศาสนาเปนหลัก 
โดยเฉพาะในการส่ือสารระหวางบุคคล 

 หนาท่ีของส่ือปราศรัย คือ  
 1. ถายทอดคําส่ังสอนโดยตรงจากส่ือบุคคล ไปยังผูรับ คือผูฟงธรรม และมีการโตกลับได

ทันทีหากการส่ือสารมีอุปสรรค หรือลมเหลว เชน เกิดขอสงสัยในขอธรรม ก็ถามไดทันที  
 2. สรางกระแสขาวสารจากตนแหลงของสาร (Source) ทําใหไดขอมูลท่ีถูกตองชัดเจน

กวา 
 3. ชวยใหผูฟงไดรับขอมูลครบถวน ประเด็นท่ีมีผลกระทบตอบุคคลท่ีสาม จะถูกตัด

ออกไปเม่ือบันทึกลงส่ือ เพราะเปนการปองกันการละเมิดตอบุคคลท่ีสาม  
 4. ความรับผิดชอบในความถูกตอง ขึ้นอยูกับผูพูดเทานั้น แตถาส่ิงท่ีพูดไปแลวถูก

บันทึกลงบนส่ือ แลวถูกนําไปเผยแพรตอ หากความเสียหายหรือกระทบตอบุคคลอ่ืนอันเกิดจาก
ส่ิงท่ีพูดนั้น เจาของผูผลิตยอมไดรับผลกระทบนั้นดวย 
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 5. เราความสนใจผูฟงดวยน้ําเสียง ลีลาในคําพูด ทวงทํานอง และการจัดบรรยากาศ
แวดลอม 

 6. คุณสมบัติของผูพูด มีอิทธิพลตอความนาเช่ือถือของเนื้อหา (พูดอยางไร ทําไดอยางนั้น) 
 

  7. ส่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วีดีทัศน และสารสนเทศ 
 ในดานการวางแผนการจัดการงานกับเทคนิควิธี (Planing for works and techniques)       

ในการผลิตส่ือโทรทัศน การผลิตส่ือประเภทนี้มีองคกรท่ีทําอยูเปนหลัก คือ กลุมแสงสีเสียงอโศก 
มูลนิธิเพ่ือนชวยเพ่ือน ชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือน และชมรมวิทยุชุมชนบุญนิยม โดยอาศัยเทคโนโลยี
ตาง ๆ มาใชเปนเครื่องมือ อุปกรณ สวนดานการจัดคนกับงานการผลิตส่ือ อาศัยแรงงาน ฝมือ 
ความคิดจากทีมงานเอง และอาสาสมัครท่ีเขามาชวยงานท้ังทําประจํา และทําลวงเวลา โดยไมมีขอ
ผูกพันในเรื่องผลประโยชนและรายไดแตอยางใด ทุกคนลวนเต็มใจมาทํางานนี้ หากตองการ
คาตอบแทน ก็จะตกลงเปนราย ๆ ไปท้ังนี้สวนใหญจะเปนเรื่องคาใชจายในดานจัดซ้ือ จัดหา และ
จัดจางในดานเครื่องมืออุปกรณการทํางาน 

 
อปุสรรคที่มากับการเผยแผธรรมะผานส่ือ 

 กลาวไดวา ส่ือสาระของชาวอโศก เปนทางเลือกหนึ่งของสังคม ในการนําเสนอแนว
ประพฤติปฏิบัติท่ีแกไขปญหาสังคม ดวยการสงเสริมและปลุกจิตสํานึกใหเปนคนดี มีความ
รับผิดชอบท้ังตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เม่ือ พ.ศ. 2532 พระโพธิรักษและสงฆ
ชาวอโศก เปนสงฆท่ีเปนนานาสังวาสกับพระสงฆกระแสหลัก ถูกกลาวหาจนเปนคดีในศาล       
เกิดจากปญหาในการตีความหลักธรรม ระหวางพระสงฆหมูใหญ (มหาเถรสมาคม) กับทานไม
ตรงกัน และกลาวหาวาทานสอนผิด ทําใหพระธรรมวินัยวิปริต และปลอมบวช มหาเถรสมาคมใช
อํานาจทางกฎหมายกับพระสงฆชาวอโศก ซ่ึงหากใชอํานาจทางธรรมวินัย จะกระทํามิไดเพราะ   
ขัดตอพระธรรมวินัย ขอท่ีวาสงฆท่ีเปนนานาสังวาสกัน หามกลาวโทษปรับอาบัติกัน และจะตองทํา
กันตอหนา คดีนี้ทานและหมูสงฆ ถูกตัดสินใหเปนผูแพ และทานไมตองการสรางความขัดแยง   
การตอสูคดีก็ยุติเพียงศาลเดียว ผลปรากฏวาศาลช้ันตนตัดสินใหรอลงอาญา 2 ป เหตุการณครั้งนั้น 
กลายเปนขาวใหส่ือมวลชนนําไปเปรียบเปรย ความหยอนยานของพระสงฆไทย ซ่ึงมีสงฆชาวอโศก
เปนขอเปรียบเทียบในดานความเครงครัดทางวินัยสงฆ และตกเปนขาวในสังคมในกรณีผูคุม
ประพฤติซ่ึงเปนฆราวาส (ไมมีศีล) จะตองมาไหว และมาตรวจสอบผูถูกคุมประพฤติซ่ึงเปนสงฆ  
(มีศีล) กลายเปนเรื่องกลาวขานไปอีกนาน 
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“การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective exposure or selective attention) ส่ือดิจิตอลมี
อิทธิพลและพลังในการโนมนาวใจสูง  ทําให ส่ือประเภทนี้ไดรับความสนใจ  รวมท้ังมี
การสนันสนุนเครื่องมืออุปกรณในการผลิต ทําใหการผลิตส่ือมีความหลากหลายยิ่งขึ้น เชน มีท้ัง
หนังสือรายปกษ รายเดือน หนังสือเลม หนังสือชุด หนังสือแปล หนังสือพกพา เทปเพลงธรรมะ 
วิดีโอสารคด ีภาพยนตร รายการวิทยุกระจายเสียง (จากสถานีวิทยุชุมชน และจากสถานีหลัก) รายการ
โทรทัศน ของมูลนิธิเพ่ือนชวยเพ่ือน (ดําเนินงานโดยทานจันทร หรือสมณะจันทเสฏโฐ) รายการ
วิทยุของชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือน (ดําเนินงาน โดยทานเสียงศีล หรือ สมณะเสียงศีล ชาตะวโร) หรือ
การออกรายการโทรทัศน ไททีว ี(TTV) ของสมณะโพธิรักษ ก็ไดรับความสนใจจากคนเมืองไมนอย 
นอกจากนี้ ในคราวมีเทศกาลงานพิธี งานประเพณีของชาวอโศก ก็จะมีรายการแสดงสาระบันเทิง
ภาคค่ํา ก็ถือวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการส่ือสารบนเวที  

 พฤติกรรมการเปดรับส่ือจากส่ือบุคคล (สมณะ และสิกขมาตุ) จะอาศัยความชอบ           
เปนสวนตัว เชน ชาวกรุงเทพฯ จะชอบฟงธรรมจากทานจันทร ชาวเกษตรกรจะชอบฟงธรรมจาก
ทานเสียงศีล สวนญาติธรรมจะเลือกฟงธรรมจากพอทานสมณะโพธิรักษมากกวาสมณะรูปอ่ืน ๆ      
สวนพลตรีจําลอง ศรีเมือง ถาไดขึ้นพูดท่ีใด ก็จะมีคนฟงมากจนลนศาลาทุกครัง้ 

 การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective perception or selective interpretation) การส่ือสาร  
บุญนิยมมีระดับความยากงายในการนําเสนอท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหเปนทางเลือกแกผูรับสาร เชน          
มีรายการธรรมะสําหรับเด็ก สาระทางวิชาการสําหรับผูใหญ มีสาระบันเทิงสําหรับวัยรุน มีธรรมะ
สําหรับนักศึกษา เปนตน ทานโพธิรักษ มีความสามารถเฉพาะตัว ในการเทศนหัวเรื่องเดียวกัน       
ใหผูฟงท้ังระดับนักบวช ฆราวาส และเด็ก ๆ ไดรูและเขาใจในหัวขอธรรมนั้นๆ 

 สวนการเลือกจดจํา (Selective retention) ของผูรับสาร ขึ้นอยูกับคุณภาพของสาระ และ
พ้ืนฐานการปฏิบัติธรรมของผูฟง ซ่ึงเปนตัวช้ีวัด คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของส่ือแต
ละประเภทดวย ตลอดจนเปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจหรือไมเพียงไร” (สมณะบินกาว อิทธิภาโว,.
สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2552) 

 

บทสรุปความยั่งยืนของกิจการการส่ือสารบุญนิยม 
 กิจการการส่ือสารของชาวอโศกไมไดมุงหวังในเรื่องของกําไร ทําใหเกิดประเด็นคําถาม

ท่ีวา การลงทุนจะมีอุปสรรคหรือไม ในเม่ือไมแสวงกําไร จะมีทุนสนับสนุนไดจากท่ีใด และกิจการ
จะขยายออกไปในระดับมหภาค (Macro) ไดอยางไร 

 การไมแสวงกําไร ก็คือ การเอาผลกําไรไปเพ่ิมใหกับตนทุน โดยตนทุนท่ีเปนคาใชจาย
ดานบุคคลกร จะเปนปจจัยผกผันในการคิดตนทุน นั่นหมายความวาคาแรงงานแทนท่ีจะเนนเรื่องเงิน  
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แตกลับเนนเรื่องของการเสียสละ เพราะมูลคาของแรงงานอยูท่ีการเสียสละเรียกวาบุญ บุคลากรมีวิถี
ชีวิตเปนอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน ทํางานรับใชชุมชนไดก็เพราะไดรับการฝกหัด เสียสละ อยางรู
เปาหมาย และชัดเจน เพ่ือพิสูจนวาการสรางทุนทางสังคมท่ีเปนไปไดจริงในยุคนี ้

 
ภาพที่ 4.12 ผังกระบวนการส่ือสารบุญนิยม 

จากผังกระบวนการการส่ือสารบุญนิยม ทําใหมองเห็นผลท่ีเกิดขึ้นกระบวนการ 3 ประการคอื 

 1. ผูปฏิบัติธรรมท่ีผานการศึกษาและปฏิบัติธรรม จนมีคุณสมบัติ มีคุณภาพ มีศักยภาพ
ไดระดับหนึ่ง จะถูกถายเทออกไปรับใชสังคม ท้ังในสังคมชาวอโศกเอง และสังคมภายนอก 

 2. เพ่ือเปนบทพิสูจน บทเรียนท่ีมีผัสสะเปนปจจัย วาผูปฏิบัติธรรมเหลานั้น ไดบรรลุ
ธรรมจริงเพียงไร ซ่ึงเปนเกณฑการการประเมินคุณภาพของจิตวิญญาณ ระดับสมาธิพุทธ 

 3. เพ่ือคืนทุนทางสังคม ดวยการสรางคนท่ีมีคุณภาพทางจิตวิญญาณ เปนตัวอยางท่ีดี      
เปนคนท่ีสัมผัสได เรียนรูได และถายทอดคุณสมบัติได 

 การส่ือสารแนวคิดระบบบุญนิยม จะมีบทบาทสําคัญตอการมีสวนรวม ในการสราง
เครือขายชุมชนเขมแข็ง และสรางทุนทางสังคม เพราะนอกจากจะเปนส่ือท่ีคอยรายงานกิจกรรม
ความคืบหนาของชุมชน เพ่ือเปนตัวอยางในการเรียนรูของชุมชนขางเคียงแลว ยังใหทักษะความรู
ดานอาชีพ และความเขาใจท่ีถูกตองในการดําเนินชีวิตท่ีเปนสุข ยอมรับและมองเห็นคุณคาของชีวิต
ท่ีเปนสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอันเปนปจจัยหนึ่งท่ีนําไปสูการสรางเสริมสุขภาวะในระดับชาติ
ตอไป กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมชาวอโศก เนนเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหลัก ชวงแรก
อาศัยงบประมาณจากกองทุนท่ีสะสมขึ้นโดยชาวอโศกเอง แมจะเปนกองทุนเล็ก ๆ แตทุกคนทําดวย
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ศรัทธาจึงไดรับการสนับสนุนจากประชาชนเสมอมา อันเปนภารกิจในการสรางทุนทางสังคม 
(Social inputs) ของชาวบุญนิยม โดยอาศัยตนทุนท่ีมีอยูจริงภายในชุมชน กอบกอจนเปนรูปธรรม
ชัดเจน ปจจุบันชุมชนชาวอโศกไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการตาง ๆ จํานวนหนึ่ง สงผลให
กิจกรรมบุญนิยมแผกวางเกื้อไปสูประชาชนมากขึ้น เม่ือปลายป พ.ศ. 2547 หมูมวลสมาชิกบุญนิยม 
ไดจัดสัมมนาปรับโครงสรางองคกรเสียใหม โดยจัดตั้งสถาบันบุญนิยมขึ้น นับเปนองคกรหลักท่ี
ครอบคลุมท้ังเนื้อหาสาระ กิจกรรม การบริหารจัดการในนามของชาวอโศก 

 แสดงใหเห็นวา ชาวอโศกใหความสําคัญกับส่ือบุคคลมากท่ีสุด เพราะคนเปนปจจัย
สําคัญท่ีสุดขององคกร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการบริหารจัดการองคกรสถาบันบุญนิยมท่ีแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธระหวางคนกับงาน เทคนิควิธีกับการจัดการงาน และเทคนิควิธีกับการจัดการ
คน เพ่ือใหไดคนท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม คุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ ในการบริหารจัดการส่ือของชาว
อโศกก็มีนัยเชนเดียวกัน เพราะส่ือบุคคลท่ีมีคุณภาพ ยอมผลิตส่ือประเภทอ่ืนไดคุณภาพเชนเดียวกัน 
สรุป การส่ือสารแนวคิดระบบบุญนิยม คือ กระบวนการพัฒนาคนภายใตหลักการทางพุทธศาสนา      
โดยอาศัยหลักการส่ือสาร เพ่ือใหการจัดการพัฒนาคนดําเนินไปจนบรรลุตามวัตถุประสงค 

 
4.3.3 แนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชน 
 

 คําสอนทางพระพุทธศาสนาไดมีบทบาทท่ีชัดเจนในวิถีชีวิตของคนไทย และเปน
รากฐานท่ีสําคัญยิ่งทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทย พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตของคน
ไทยจึงไมสามารถท่ีจะแยกออกจากกันได อาจกลาวไดวา ชีวิตความเปนอยูของชาวชนบทไทยกับ
พุทธศาสนาเปนของคูกัน เม่ือเปนเชนนี้ พุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลา จะตองศึกษาหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาใหเกิดความรู ความเขาใจอยางแทจริง เพ่ือนํามาเปนแนวทางปฏิบัติพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเปนอยู และนําไปใชใหเกิดประโยชนในการแกไขปญหาชีวิตอยางเปนรูปธรรม 

 
 ปจจุบัน ส่ือมวลชนมีบทบาทในการเปนผูถายทอด สรางคานิยมใหแกคนจํานวนมาก 

สามารถทําใหสังคมเปล่ียนแปลงไปท้ังในทางท่ีดีและไมดี ส่ือทางวิทยุกระจายเสียง เปนส่ือท่ีมี
ธรรมชาติเขาถึงคนจํานวนมาก มีความครอบคลุมและราคาถูก ทําใหทุกคนสามารถรับส่ือประเภทนี้ได 
การเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชน เกิดขึ้นจากนโยบายเพ่ือธํารงรักษา
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมท้ังถายทอดคําสอนทางพระพุทธศาสนา จากคนรุนหนึ่งไปสูคน
อีกรุนหนึ่งมานานหลายสิบป จึงควรพัฒนาใหไดรับการนิยมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงนาจะศึกษารูปแบบ
และแนวทางในการเผยแผธรรมะทางสถานีวิทยุชุมชน วามีแนวทางในการเผยแผพระพุทธศาสนา
อยางไรบาง  
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 ดังนั้น ผูวิจัยตองการศึกษาเพ่ือทราบคําตอบของปญหาดังกลาวเหลานี้ อันจะเปนการ
สรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกนักบวชในฐานะผูสงสาร เพ่ือเพ่ิมศรัทธาและทัศนคติท่ีดีแก
ประชาชนในฐานะผูรับสาร ใหมีสวนรวมในการสนับสนุนรายการมากยิ่งขึ้น การวางแผนเพ่ือเผย
แผพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบระเบียบ ถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือปรับปรุงแกไขรูปแบบ 
และแนวทางในการเผยแผธรรมะทางวิทยุชุมชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเกิดเปนประโยชน
สูงสุดแกประชาชน ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาสืบไป  

 
การจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
 

 การเผยแผธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เปนท่ีนิยมอยางแพรหลายในยุคปจจุบัน 
เพราะเปนส่ือสารมวลชนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว การเผยแผธรรมทางวิทยุ ตองยึด
คัมภีรพระไตรปฎกเปนหลัก ตองยึดธรรมะของพระพุทธเจา มิใชธรรมะของขาพเจา มิฉะนั้นก็จะ
เปนปญหาอยางในปจจุบัน นักเผยแผธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีดีหรือประสบความสําเร็จ
คิดวา จะตองเริ่มดวยการศึกษาพระบาลีพุทธศาสนามาดี มีการปฏิบัติธรรมจนไดผลแกตนบาง    
เกิดความเช่ือม่ันในพระธรรมคุณ จากนั้นจะเกิดศรัทธาในการเผยแผ เกิดฉันทะในการเปนนักเผยแผ
ท่ีดี แลวจะนําไปสูความเปนคนหม่ันศึกษาหาความรูหรือเรียนรูอยูตลอดเวลา อยากเปนนักพูดท่ี
ประสบความสําเร็จก็ตองเริ่มดวยการเปนนักฟงท่ีด ีหม่ันสังเกตวิพากษวิจารณ 

 
รูปแบบการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

 การแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เปนการพูดตอสาธารณะชน 
(Public Speaking) มีหลายรูปแบบแตละรูปแบบยังแบงยอยออกไปอีก เชน การแสดงพระธรรม
เทศนา การปาฐกถา การปุจฉาวิสัชชนา 2 ธรรมาสน การสนทนาธรรม แตในการแสดงพระธรรม
เทศนาทางสถานีวิทยุชุมชน เปนการเผยแผธรรมะแบบเทศนาโวหาร ซ่ึงผูวิจัยจะใชแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับรูปแบบการพูดมาเปนหลักอธิบาย และทําความเขาใจ ตามรูปแบบการพูดมีอยู 3 รูปแบบ 
คือ  
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 1. การพูดเพ่ือใหความรู (To inform , informative speech)  
 การพูดเพ่ือใหความรู มีความมุงหมายท่ีจะใหความรูความเขาใจแกผูฟง และผูพูด

คาดหวังวาเม่ือเสร็จส้ินการพูดหรือจบการพูดแบบนี้แลว ผูฟงจะไดเรียนรูถึงบางส่ิงบางอยางท่ียังไม
เคยรูมากอน (Having learned something they did not know before) หรือมีความเขาใจในเรื่องท่ีพูด
นั้นดียิ่งขึ้น 

 หลักสําคัญในการพูดเพ่ือใหความรู  
 1. ตองมีความชัดเจน ซ่ึงเกิดจากการคนควาและเรียบเรียงจัดระเบียบในเรื่องท่ีพูด ไม

ควรพูดหลายประเด็น ควรมีความคิดหลักสําคัญสัก 3 - 4 ขอ ความคิดรอง และรายละเอียด
ขอปลีกยอยตาง ๆ ใชเสริมความคิดหลัก พูดไปตามลําดับของเนื้อหาสาระ  

 2. มีลักษณะเปนรูปธรรม การพูดในลักษณะเปนรูปธรรม ยอมทําใหผูฟงเขาใจไดงาย  

 3. มีการเช่ือมโยงความคิดใหมโดยอาศัยความคิดเดิมท่ีผูฟงคุนเคยอยูกอนแลว ผูพูดตอง
พยายามเสนอความคิดใหมนั้นใหเช่ือมโยงกับความคิดเดิม (To connect the new with the old) 
เพ่ือใหผูฟงเกิดการเรียนรูไดชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 4. ดึงดูดความสนใจของผูฟง การท่ีผูพูดสามารถดึงดูดความสนใจของผูฟงได ยอมทํา
ใหผูฟงเขาใจเรื่องท่ีกําลังฟงไดงาย เชน การพูดส่ิงใหม การเสนอแนวความคิดใหม ๆ หรือการย้ํา
เตือน ก็ยอมเปนท่ีสนใจของผูฟง 

 5. มีการขึ้นคํานําท่ีนาสนใจ ผูพูดจะตองทําหนาท่ีเปนผูนํา (Lead) ความคิดของผูฟงให
ติดตามเรื่องท่ีตนกําลังพูดตอไปดวยด ี 

 เนื้อหาสาระในบทพระธรรมเทศนานั้น เปนการนําเสนอสารแบบเทศนาโวหาร คือ พูด
ใหผูฟงไดเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระของธรรมะโดยตรง แบงเนื้อหาของหลักธรรมออกเปน 3 
ประเภท คือ  

 1. ทานมัย คือทําบุญดวยการใหปนส่ิงของ 
 2. ศีลมัย คือ ทําบุญดวยการรักษาศีล 
 3. ภาวนามัย คือ ทําบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรมจิตใจ 

 หลักสําคัญในการแสดงเนื้อหาสาระของธรรมะ เพ่ือใหผูฟงเกิดการเรียนรูนี้ ตองแสดง
อยางชัดเจนแจมแจง ใหผูฟงเกิดการสนใจ และเขาใจในความหมายของธรรมะไดอยางถูกตอง 
เรียนรูวิธีนําไปปฏิบัติและผลของการปฏิบัติ  
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 2. การพูดเพ่ือโนมนาวชักจูงใจ (To persuade, persuasive speech) 

 รูปแบบการพูดเพ่ือโนมนาวชักจูงใจ มีวัตถุประสงคท่ีจะพยายามมีอิทธิพลชักจูงตอ
ความคิดเห็น และการประพฤติปฏิบัติของผูฟงใหเปล่ียนแปลง ความคิดเห็น ทัศนคติ ความเช่ือและ
การประพฤติปฏิบัติของผูรับสารในดานตาง ๆ ดังนี้  

 1. ใหผูฟงเช่ือ หรือกระทําในบางส่ิงบางอยางซ่ึงผูฟงไมเคยเช่ือ หรือประพฤติปฏิบัติมา
กอน  

 2. เพ่ือเปล่ียนแปลง ทัศนคติ ความเช่ือ หรือการกระทําบางอยาง  

 3. เพ่ือย้ําและเสริมความเช่ือถือ หรือการกระทําบางส่ิงบางอยางท่ีเคยทํา อยูแลวให       
แนนแฟนม่ันคงยิ่งขึ้น 

 4. เพ่ือใหผูฟงเลิกเช่ือ หรือเลิกประพฤติปฏิบัติในบางส่ิงบางอยาง ท่ีเคยประพฤติปฏิบัติ
มาแลว 

 การแสดงพระธรรมเทศนาในแตละครั้ง ยอมมีจุดประสงคเพ่ือใหผูฟงไดรับประโยชน 
และความสุขความเจริญในชีวิตประจําวัน การแสดงธรรมเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรม ท่ีไมพึงประสงคให
มาเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค เปล่ียนแปลงทัศนคต ิความเช่ือ หรือการกระทําบางส่ิงบางอยางให
ถูกตองเกิดเปนประโยชนสูงสุดแกผูฟง จึงจําเปนตองใชศิลปะในการโนมนาวใจ รูจักวิธีการพูดให
ถูกกาละเทศะ ทําใหผูฟงเกิดศรัทธาเช่ือในเนื้อหาท่ีไดรับฟง ในการแสดงพระธรรมเทศนาทาง
สถานีวิทยุชุมชน นักบวชไดใชรูปแบบการพูดการโนมนาวใจ เพ่ือกระตุนใหผูฟงเกิดความเช่ือถือ 
และปฏิบัติตามในส่ิงท่ี ผูพูดตองการ ดวยวิธีการดังนี้ คือ  

 1. การใหรางวัล เชนการใหพรหลังจบการแสดงพระธรรมเทศนาแลว ทําใหผูฟงเกิด
ความปล้ืมปติใจ ในการไดบําเพ็ญกุศลอันจะมีผลตอการส่ังสมบุญบารมีสืบไป  

 2. การลงโทษ หรือผลของการปฏิบัติช่ัว แสดงใหผูฟงไดเห็นโทษของการทําความช่ัว       
มีการตกนรก เปนตน และอานิสงสของการทําคุณงามความด ีซ่ึงส่ือเหลานี้ มีปรากฏอยูท่ัวไปในบท
พระธรรมเทศนาอยูแลว  

 3. ยกตัวอยางบุคคลท่ีนาเช่ือถือท่ีประสบผลสําเร็จในการทําความด ี 

 4. ยกเนื้อหาสาระในบทพระธรรมเทศนาในบางเรื่อง เชน พุทธศาสนสุภาษิต คําคม         
คําพังเพย กลอน หรือนิทาน เพ่ือปลุกเราใหผูฟงเกิดความวิริยะอุตสาหะ ในการทําความด ี 

DPU



 158 

 3. พูดเพ่ือความเพลิดเพลินจรรโลงใจ (To entertain, entertaining speech)  
 รูปแบบการพูดเพ่ือเพลิดเพลินจรรโลงใจ มีความมุงหมายท่ีจะใหผูฟง เกิดความ

สนุกสนาน หรือความสําราญใจ อันเปนการชวยผอนคลายความตึงเครียดหรือ ความเบ่ือหนาย 
ทอแทใหแกผูฟง การพูดเพ่ือความเพลิดเพลิน จะตองเปนการพูด ท่ีแสดงออก ซ่ึงรสนิยมท่ีดีของ    
ผูพูด ไมใชเปนเรื่องหยาบโลนสกปรก หรือเส่ือมเสียศีลธรรม ท่ีฉุดดึงทําลายคุณคาและความนา
ศรัทธาของผูพูดใหต่ําลงไป 

 รูปแบบการพูดเพ่ือเพลิดเพลินจรรโลงใจนี้ พระสงฆไดสอดแทรกเนื้อหาสาระท่ีทําให
การแสดงธรรมมีความเพลิดเพลิน โดยการยกนิทาน โคลง กลอน และประสบการณตรงของผูพูด
เอง สอดแทรกคติธรรมในเรื่องท่ีพูด เพ่ือใหเกิดความการเพลิดเพลิน ทําใหผูฟงเกิดความรูสึกสบาย
ใจในการฟง ไมเครียดจนเกินไป 

สํานวนภาษาในพระธรรมเทศนา 
 
 การรับรูขาวสารของผูฟงยอมแตกตางกันไป บางคนชอบสํานวนในรูปแบบการให
ขอมูลขาวสารความรูความเขาใจ บางคนชอบรูปแบบการโนมนาวใจ ชอบการยกยองการท่ีตนเอง
ไดรางวัล หรือบางคนก็ชอบรูปแบบในดานความบันเทิง ท่ีเรียกวา ธรรมบันเทิง ผูวิจัยไดจัดสํานวน
ภาษาลงในรูปแบบการเผยแผธรรมะ 3 ประการ คือ 

1. รูปแบบใหความรู 
2. รูปแบบโนมนาวใจ 
3. รูปแบบบันเทิง 

 การวิจัยสํานวนบทพระธรรมเทศนา พบวามีการใชสํานวนภาษาในจุดประสงคตางกัน
ตามรูปแบบ ผูวิจัยจะจัดสํานวนภาษาลงในรูปแบบการเผยแผธรรมะทางวิทยุชุมชน ดังนี้ 

 1. พุทธศาสนสุภาษิต และอุปมา จัดลงในรูปแบบใหความรู 
 2. สุภาษิต คําพังเพย และคําคม จัดลงในรูปแบบโนมนาวใจ 
 3. กลอน และนิทาน  จัดลงในรูปแบบบันเทิง 
 การใชสํานวนภาษาในบทพระธรรมเทศนา ท่ีพระสงฆไดนําเสนอนั้น เปนสํานวน

ภาษาท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีแตกตางกันในรูปแบบตาง ๆ ตามความชอบความถนัดของนักบวชแตละรูป 
โดยมีวิธีการนําเสนอไปตามหัวขอธรรมะในพระไตรปฎกบาง แสดงไปตามอัตโนมัติบาง            
ซ่ึงบางครั้งเม่ือพูดเรื่องเดียวกัน แตมีเนื้อหาสาระการนําเสนอท่ีตางกัน 
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พุทธศาสนสุภาษิต 
 สุภาษิต คือ คํากลาวท่ีด ีคําสอนท่ีกลาวตามหลักความจริงและเปนคติสอนใจ สุภาษิตท่ี

เปนคําสอนในทางพระพุทธศาสนา  เรียกวา  พุทธศาสนสุภาษิต  ลักษณะสุภาษิตในทาง
พระพุทธศาสนา ตองประกอบดวยองค 5 ประการ 

1. วาจาท่ีกลาวถูกกาล 
2. วาจาท่ีกลาวเปนสัจ 
3. วาจาท่ีกลาวออนหวาน 
4. วาจาท่ีกลาวประกอบดวยประโยชน 
5. วาจาท่ีกลาวดวยเมตา 

 สุภาษิต ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน ใหความหมายวา ถอยคําหรือขอความสืบตอ
กันมาชานานแลว  มีความหมายเปนคติสอนใจ สุภาษิต คือ คําท่ีกลาวดี คําพูดท่ีถือเปนคต ิ           
เปนสํานวนท่ีวางหลักความจริง (พรพรรณ ธารานุมาศ , 2540 : น.104) คําท่ีผูรูไดกลาวไวมี
ความหมายท่ีด ีอาจเปนคําตักเตือน คําส่ังสอน หรือคําแนะนําในทางท่ีดีมี 2 อยาง คือ 

 1. คําสุภาษิตนัยตรง หมายถึง คําพูดท่ีนํามาส่ือสารแลว ผูฟงสามารถเขาใจเนื้อความ
แหงสุภาษิตนั้นทันที โดยไมตองแปลหรือตีความหมาย เชน 

 เพ่ือนกินหางาย เพ่ือตายหายาก 
 ทําดีไดด ีทําช่ัวไดช่ัว 
 จงรักษาความด ีดุจเกลือรักษาความเค็ม 
 2. คําสุภาษิตนัยแฝง หมายถึง คําพูดท่ีนํามาส่ือสารแลว ผูฟงยังไมสามารถเขาใจ

เนื้อความแหงความนั้นไดทันทีทันใด จะตองแปลหรือตีความหมายเสียกอน สุภาษิตบางคําตองตรึก
ตรองนึกคิดเปนเวลานาน จึงจะแปลหรือเขาใจความหมายของคําเหลานั้น 

 
 จึงพอจะสรุปไดวา สุภาษิต คือ คําท่ีกลาวดี เปนคําตักเตือนส่ังสอน เปนคําสอนท่ีวาง

หลักความจริง เปนคติสอนใจ การแสดงพระธรรมเทศนาเพ่ือเผยแผคําสอน นักบวชมักจะนําคํา
สุภาษิต ท่ีมีเนื้อหาสาระเขากับบทธรรมะท่ีกําลังแสดงอยู เพ่ือเนนย้ําหลักคําสอนใหหนักแนน และ
เกิดความเขาใจงาย จาการวิจัยบทพระธรรมเทศนาพบวา มีคําสุภาษิตท่ีปรากฏอยูในบทพระธรรม
เทศนาปะปนกับเนื้อหาสาระท่ีกลาวเนนถึงเรื่องทาน ศีล และภาวนา เชน 

 คบคนพาล คนพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล 
 อยาไวใจทาง อยาวางใจคน จะจนใจเอง 
 ตอนตนสูทนทุกข จะไดสุขเม่ือตอนปลาย ตอนตนชอบสบาย จะไดรายเม่ือปลายมือ 
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คําพังเพย 
 คําพังเพย หมายถึง ถอยคํา หรือขอความท่ีกลาวมาชานานแลว โดยกลาวเปนกลาง ๆ 
เพ่ือใหตีความเขากับเรื่อง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 2525 : 591) สวนมากเปนคํากลาว
ขึ้นลอย ๆ ในเรื่องท่ัว ๆ ไป ซ่ึงเปนคําท่ีมีคติสอนใจ สวนมากมักจะยกมาประกอบกับเรื่องท่ีอธิบาย
อยูในบทพระธรรมเทศนานั้น เชน 
 ลับหลังเปนกา ตอหนาเปนหงส 
 ปดทองหลังพระ 
 เห็นกงจักร เปนดอกบัว 

 การท่ีนักบวชนําคําพังเพยมาประกอบในเนื้อหาสาระ ในบทพระธรรมเทศนานั้น     ทํา
ใหเนื้อหามีความไพเราะ นาฟงมากยิ่งขึ้น 

 
คําคม 
 คําคม หมายถึง ถอยคําท่ีหลักแหลม ชวนใหคิด (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 
2525 : 186) สมควรท่ีนักบวชจะไดพยายามคิดหาคําคมท่ีชวนคิด หรือฟงแลวสะดุดหู สะดุดใจ     
มาใสในบทพระธรรมเทศนา เชน 

 ความดีไมมีขาย อยากไดตองทําเอง 
 อยานอนตื่นสาย อยาอายทํากิน อยาหม่ืนเงินนอย อยาคอยวาสนา 
 บานเมืองทุกวันนี ้มีท้ังคนดีและคนไมด ีไมมีใครทําใหทุกคนเปนคนดีไดท้ังหมด หาก
จะตองชวยกันสงเสริมคนดี ใหคนดีปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอ
ความไมด ี
 คําคมก็เปนสํานวนอีกประเภทหนึ่ง ท่ีสมควรนํามาประกอบในบทพระธรรมเทศนา 
เพราะเปนขอคิด คติเตือนใจ ทําใหเนื้อหาของบทพระธรรมเทศนา มีคุณคา และนารับฟงมากยิ่งขึ้น 
 
คํากลอน 

 การแสดงพระธรรมเทศนาเพ่ือเผยแผคําสอน นักบวชนิยมนําคํากลอนหรือโคลง ท่ีมี
เนื้อหาท่ีเขากับบทพระธรรมเทศนาท่ีกําลังแสดงอยู จุดมุงหมายเพ่ือโนมนาวจิตใจของผูฟงใหเกิด
ศรัทธา ทําใหมีความสนใจในการรับฟงธรรมะ เพ่ือใหเกิดความบันเทิง และเพ่ือใหเกิดความไพเราะ
และความหลากหลายในการใชภาษา จาการวิจัยพบวามีคํากลอนท่ีปรากฏอยูในบทพระธรรมเทศนา 
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 1. คํากลอนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับทาน เชน 
 คนจะงาม งานน้ําใจ ใชใบหนา 
 คนจะสวย สวยจรรยา ใชตาหวาน 
 คนจะแก แกความรู ใชอยูนาน 
 คนจะรวย รวยศีลทาน ใชบานโต 
  
 2. คํากลอนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับศีล เชน 
 ถาผูนําท้ังมวลทุกถวนหนา ตางรักษาศีลม่ันไมหวั่นไหว 
 สํารวมกายอินทรียวจีใจ เปนธงชัยชูเชิดเจิดจําเริญ 
 
 2. คํากลอนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวนา เชน 
 การเขาวัด เห็นดิน  และตนไม 
 นั่นมิใช เขาวัด  ดังคําขาน 
 การเขาวัด ตองเห็นธรรม สัมมาญาณ 
 เพงสังขาร เขาวัด  รูชัดเจน 
 โคลงกลอนท่ีปรากฏอยูในบทพระธรรมเทศนา สวนมากไดนํามาสอดแทรกไดอยาง
เหมาะสมไมมากไมนอยจนเกินไป จะมีบทพระธรรมเทศนาเพียงบางสวนเทานั้น ท่ีไดนําโคลง
กลอนมาแสดงมากจนเกินความจําเปน อันเปนการลดเนื้อหาสาระของธรรมะท่ีพึงแสดงใหลด
นอยลง จึงตองระมัดระวังในการนําบทโคลงกลอนมาสอดแทรกในบทพระธรรมเทศนา 
 
นิทาน 
  การแสดงพระธรรมเทศนาท่ีทําใหผูฟงเกิดความเขาใจงายและรวดเร็ว ก็คือการ
ยกตัวอยางประกอบ ตัวอยางท่ีนักบวชนิยมยกขึ้นมาอางอยูเสมอก็คือนิทานชาดก ในคัมภีรตาง ๆ 
ขึ้นประกอบเปนบุคลาธิษฐานส้ันบางยาวบาง มีบทพระธรรมเทศนาบางสํานวนยกนิทานมาก
เกินไป บางสํานวนแมยกนิทานเพียงเรื่องเดียว แตก็เปนการเลานิทานตลอดท้ังเรื่อง มีเนื้อหาสาระ
เพียงนิดเดียว การยกนิทานมาประกอบมากเกินไป อาจทําใหเกิดผลเสีย คือ ทําใหเนื้อหาสาระของ
ธรรมะนอยลง จึงควรท่ีจะยกขึ้นมาประกอบตามความเหมาะสม 
  นิทานท่ีนักบวชนํามาแสดงในบทพระธรรมเทศนา มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือเปนตัวอยางในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
2. เพ่ือทําใหเนื้อหาสาระของบทพระธรรมเทศนาใหเขาใจงาย 
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3. เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลิน 
4. เพ่ือใหเกิดความมีวิริยะอุตสาหะ ในการนําไปปฏิบัติของญาติโยม 

  ผูวิจัยจะขอยกตัวอยางนิทานในบทพระธรรมเทศนาท่ีมีเนื้อหาความสนับสนุนในเรื่อง
ของบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทาน ศีล และภาวนา นิทานท่ีนักบวชยกขึ้นประกอบ ในเรื่องของการภาวนา
หรือเรื่องท่ีสนับสนุนใหกุศลธรรมเกิดขึ้น โดยไดยกตัวอยางพระอัตตทัตเถระเปนผูไมประมาท
ปรารภความเพียร บําเพ็ญสมณธรรม ไดบรรลุเปน พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนารูปหนึ่ง โดยมี
เนื้อเรื่องยอ ดังนี้ 
  พระบรมศาสดาตรัสกับพระภิกษุท้ังหลายกอนจะปรินิพพานวา ภิกษุท้ังหลายอีก 4 
เดือนตอจากนี้ไปเราจะปรินิพพาน พระเถระท่ีเปนปุถุชนหลายรอยรูปเกิดความสังเวชใจ ไมหางจะ    
พระบรมศาสนาเลย เท่ียวปรึกษาวาจะทําอยางไรกันในสถานการณเชนนี้ สวนพระอัตตทัตเถระ
กลับคิดวา แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูเปนพระบรมศาสนาก็ยังจะปรินิพพาน แลวเรา
เปนใครจะหนีไดพน โดยมิรอชาทานพระเถระตั้งหนาตั้งตาปรารภความเพียร นั่งปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐานอยูในหองของทาน โดยไมไปสังคมกับพระภิกษุอ่ืนอีกเลย 
  ฝายพระภิกษุสวนใหญในสํานัก สังเกตเห็นวาพระเถระเก็บตัวอยูแตในหอง จึงนําเรื่อง
ไปทูลพระบรมศาสนา ขางพระองคปรารภความเพียรเพ่ือหวังจะบรรลุพระอรหันตโดยเร็ว เพราะ
เห็นวาชีวิตไมเท่ียง ความตายเปนของไมเท่ียงขาพระองคจึงรีบทําความเพียรโดยไมชักชา เนื่องจาก
กาลเวลาไมรอคอย พระพุทธองคทรงประธานสาธุการพระเถระนั้นแลว ตรัสสอนพระภิกษุท้ังหลาย
ไดถือเอาเปนตัวอยาง 
 
อุปมา 
  การอุปมา หมายถึง ส่ิงหรือขอความท่ียกมาเปรียบเทียบ มักใชเขาคูกับอุปไมยใน
ประโยค เชน เรื่องนี้มีอุปมาฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 2525 : 
957) การใชสํานวนอุปมาอุปไมยนั้น ก็เพ่ือเปรียบเทียบส่ิงของสองส่ิงใหเกิดความชัดเจน ทําใหผูฟง
มองเห็นภาพ เขาใจงาย เกิดความซาบซ้ึงในธรรมะ พระสงฆผูนําเสนอเนื้อหาสาระในเชิง
เปรียบเทียบอุปมาอุปไมย จะตองมีกุศโลบายท่ีฉลาด หยิบยกส่ิงท่ีใกลตัว เปนท่ีรูจักคุนเคยเปนอยางดี
ของผูฟง และเปนปจจุบัน อธิบายใหกลมกลืนกับเนื้อหาสาระของธรรม ซ่ึงเปนการเสริมธรรมะให
ผูฟงเขาใจงายยิ่งขึ้น 
  “การเปรียบเทียบระหวางของสองส่ิง ซ่ึงมีธรรมชาติเหมือนกัน เปรียบเทียบระหวางวัตถุ
อันเปนตัวเทียบ และวัตถุสําหรับเปรียบเทียบ มีธรรมชาติเหมือนกัน” (พระมหาสามีสังฆรักขิต , 
สุโพธาลังการ , แปลโดย น.อ. แยม ประพัฒนทอง , 2512 : 137-140) 
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  “การอธิบายเรื่องศาสนา มักเล่ียงการเปรียบเทียบไดยาก ยิ่งตองอธิบายใหคนท่ีมีความรู
ศาสนานอย และตองอธิบายเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันดวยแลว ก็ยิ่งตองเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีคนท่ัวไป
รูจักใหเขาใจมากยิ่งขึ้น” (ปรีชา ชางขวัญยืน , 2517 : 100) 
  จากคํานิยามท้ังหลาย พอจะสรุปไดวา การใชสํานวนอุปมานั้น เพ่ือเปรียบเทียบส่ิงของ
สองส่ิงใหผูฟงเกิดความเขาใจแจมแจง นํานามธรรมท่ีเขาใจไดยากไปเปรียบเทียบกับรูปธรรม ซ่ึง
เปนส่ิงท่ีคนท่ัวไปคุนเคย ยอมเปนการงายตอการอธิบายธรรมะเพ่ือนํามาใชในชีวิตประจําวัน และ
เกิดความประทับใจ เพ่ิมความเช่ือความเล่ือมใสแกผูรับฟงมากขึ้น การเปรียบเทียบอาจเปนส่ิงท่ีถูก
หรือผิดก็ได ความสําคัญของการเปรียบเทียบไมไดอยูท่ีถูกหรือผิด แตอยูท่ีลักษณะ 3 ประการ คือ 

1. ทําใหความคิดของเราสะดุด โดยเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งกับส่ิงท่ีเราไมไดคิดมากอนวา
จะเอามาเปรียบเทียบกันได 

2. ทําใหเกิดจินตภาพอยางแจมชัดขึ้นในใจของผูฟง ทําใหเกิดอารมณคลอยตามไปดวย 
3. เปนเครื่องมือในการกลาวถึงบางส่ิง เชน  ลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุ 

เหตุการณ อยางหนึ่งอยางใด โดยนําเอาสวนท่ีเหมือนกันกับส่ิงท่ีเรารูจักอยูแลวมาพูด (ปรีชา       
ชางขวัญยืน , 2517 : 100) 
  การท่ีจะเปรียบเทียบไดอยางแจมแจง มีหลัก 3 ประการ คือ 

1. กําหนดส่ิงท่ีจะนํามาเปรียบเทียบใหแนนอน 
2. ดูความเหมือนและความแตกตางท่ีสําคัญของส่ิงท้ังสองนั้น 

  3. ดูบริบทของส่ิงท้ังสองนั้นวา ถาอยูในท่ีอยางนั้นจะมีความหมายอยางไร (2517 : 100) 
 การใชอุปมาท่ีผิดความหมาย ผิดจุดประสงค ยอมทําใหคุณคาของเนื้อหาสาระลด
นอยลง ในอลังการศาสตรภาษาบาลี ไดกลาวถึงอุปมาท่ีเปนโทษไว 7 ประการ คือ 

1. อุปมาตางลิงค คือ อุปมากับอุปไมยตางเพศกัน 
2. อุปมาตางพจน คือ อุปมากับอุปไมยตางพจนกัน 
3. อุปมาเกินความจริง 
4. อุปมาทราม คือ เอาส่ิงท่ีต่ําทรามมาอุปมา 
5. อุปมาไมเดน 

6. อุปมาเพงเล็ง คือ ขอความท่ีนํามาเปรียบเทียบจะเขาใจไดจะตองดูความท่ีนําเขามา
ประกอบดวย จะดูเฉพาะศัพทท่ีนํามาอุปมาไมได 

7. อุปมากระทอนกระแทน คือ อุปมาไมเต็มความหรือจบความ 
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ตามปกติคนท่ัวไปจะรูจักและสัมผัสส่ิงท่ีเปนรูปธรรมไดมากกวานามธรรม เพราะ
นามธรรมเปนส่ิงท่ีผูฟงเขาใจไดยาก ฉะนั้น ในการแสดงธรรมเทศนาของนักบวช จึงไดยกสภาวะ
ส่ิงแวดลอมใกลตัว และเปนส่ิงท่ีคนท่ัวไปรูจักขึ้นแสดง เพ่ือเปรียบเทียบกับธรรมะท่ีเขาใจยากให
เขาใจไดงาย จึงนับวาการอุปมาเปนวิธีประการหนึ่งท่ีนักบวชใชเปนส่ือในการสอนท่ีสําคัญยิ่ง 
 
หลักคําสอนที่นําเสนอตรงกับสภาพเหตุการณปจจุบัน 
 
 การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุนั้น ส่ิงหนึ่งท่ีควรคํานึงถึง ก็คือการนําหลักคําสอน
มาแสดงใหตรงกับสภาพเหตุการณปจจุบันหรือวันสําคัญท่ีไดเวียนรอบมาถึงในแตละป ซ่ึงผูวิจัยได
แยกออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
 1. สภาพเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน เชน พฤติกรรมของเด็กนักเรียนวัยรุนท่ียก
พวกตีกัน การรณรงคเพ่ือปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม เปนตน ซ่ึงในสวนนี้นักบวช   
ผูแสดงธรรมใหความสําคัญนอยมาก 
 2. วันสําคัญตาง ๆ ท่ีเวียนมาถึงในรอบป เชน เชน วันเขาพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
เปนตน ซ่ึงในสวนนี้นักบวชผูแสดงธรรมใหความสําคัญมากพอสมควร 
  จากการศึกษาพระธรรมเทศนา พระสงฆไดหยิบยกเหตุการณท่ีไดเกิดขึ้นเฉพาะหนา 
หรือเรื่องท่ีเกิดขึ้นในสังคมปจจุบันมีนอยมาก ผูวิจัยเห็นวาการแสดงธรรมเทศนาแตละครั้ง 
จุดมุงหมายท่ีสําคัญก็เพ่ือจะนําหลักคําสอนมาใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน เม่ือสังคมมีปญหาใน
ดานตาง ๆ  เปนตนวา ปญหาเยาวชนยกพวกตีกัน นักบวชก็สมควรท่ีจะนํามาวิเคราะหถึงเหตุจูงใจท่ี
ทําใหเกิดการยกพวกตีกัน ผลท่ีติดตามมา และเสนอแนะวิธีทางปองกันแกไขเพ่ือกําหนดหลักธรรม
ในการนําไปช้ีแนะใหสังคมไดรับทราบ และสามารถนําไปแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สวนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ผูวิจัยเสนอวาสมควรมีบทความส้ัน ๆ เพ่ือรณรงค หรือปลุก
กระแสใหสังคมไดตื่นตัวในการทําความด ีโดยอิงกระแสไปตามส่ือหนังสือพิมพ หรือโทรทัศน เชน 
งดเหลาเขาพรรษา ทําความดีไมตองเดี๋ยว เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเผยแผธรรมะเชิงรุกท่ีทันสมัยตอ
เหตุการณในยุคปจจุบัน 
 
ความสอดคลองของการส่ือสารในการเผยแผธรรมะ 
 
  ในปจจุบันนักบวชไดนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการเผยแผธรรมะ เชน การเผย
แผธรรมะทางสถานีวิทยุชุมชน เปนตน ทําใหการเผยแผธรรมะมีความสะดวก รวดเร็ว และกวางไกล
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กวาเดมิ การพูดเพ่ือแสดงธรรมของนักบวชทางสถานีวิทยุชุมชน มีความสอดคลองกับการเผยแผ
ธรรมะของพระพุทธเจา ผูวิจัยขอเปรียบเทียบความสอดคลองกับรูปแบบวิธีการเผยแผธรรมะในอดีต
กับปจจุบัน ดังนี้ 

ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบความสอดคลองรูปแบบการส่ือสารในการเผยแผธรรมะโดยการพูด 
การเผยแผธรรมะในอดีต การเผยแผธรรมะในปจจุบัน 

1. สันทัสสนา อธิบายใหเห็นชัดเจนแจมแจง 
2. สมาทปทา ชักจูงใจใหเห็นจริง 
3. สมุตเตชนา เราใจใหแกลวกลา 
4. สัมปหังสนา ชโลมใจใหแชมช่ืน ราเริง 

1. เพ่ือใหขอมูลความรู 
2. เพ่ือโนมนาวชักจูงใจ 
3. เพ่ือความบันเทิง 

  จากตางรางท่ี 4.5 แสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบความสอดคลองรูปแบบการส่ือสารใน
การเผยแผธรรมะโดยการพูด จะเห็นไดวาการแสดงธรรมเทศนาของนักบวชทางสถานีวิทยุชุมชนมี
รูปแบบการเผยแผเปนเทศนาโวหาร เพ่ือใหขอมูลความรู เพ่ือโนมนาวชักจูงใจ หรือเพ่ือความบันเทิง 
ซ่ึงมีความสอดคลองกับรูปแบบการแสดงธรรมของพระพุทธเจา คือ ทรงแสดงแบบเทศนาโวหาร 
เพ่ือส่ังสอนใหประชาชนไดรับรับขอมูลขาวสารธรรมะ ชักจูงใจใหเห็นจริง และทําใหแกลวกลาใน
รสแหงพระธรรมเชนกัน 
 
  สวนการเผยแผธรรมะในครั้งพุทธกาล จะใชส่ือบุคคลเปนหลัก โดยพระพุทธเจาไดเสร็จ
เท่ียวจาริกไปตามนิคมนอยใหญ ในขณะเดียวกันก็ไดสงพระสาวกออกเผยแผดวย วิธีการดังกลาวนี้
ไดมีอิทธิพลมาถึงปจจุบัน การเผยแผธรรมทางสถานีวิทยุชุมชนก็เชนเดียวกัน มีส่ือบุคคลคือ
พระสงฆทําหนาท่ีในการเผยแผ โดยไดนําอุปกรณการส่ือสารสมัยใหมมาชวยในการเผยแผ ทําใหมี
ความสะดวกรวดเร็ว และกวางไกลยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอเปรียบเทียบความสอดคลองกับรูปแบบวิธีการเผย
แผธรรมะในอดีตกับปจจุบัน ดังนี้ 

ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบความสอดคลองวิธีการส่ือสารในการเผยแผธรรมะ 
การเผยแผธรรมะในอดีต การเผยแผธรรมะในปจจุบัน 

ส่ือบุคคล คือ พระพุทธเจาและพระสาวก 
ส่ือธรรมชาต ิคือ ซากศพ 

ส่ือบุคคล คือ นักบวช 
ส่ือมวลชน คือ วิทยุกระจายเสียง 

  จากตางรางท่ี 4.6 แสดงใหเห็นถึงวิธีการส่ือสารท้ังในอดีตและปจจุบัน ส่ือบุคคลใน
ฐานะผูสงสารเพ่ือเผยแผธรรมะยังมีความสําคัญอยูมาก จะเห็นไดจากในสมัยอดีตพระพุทธเจาก็ทรง
ใชส่ือบุคคลเปนหลัก ซ่ึงมีความสอดคลองกับการพระธรรมเทศนาทางวิทยุชุมชน โดยนักบวชใชส่ือ
บุคคลเปนหลักในการเผยแผเชนกัน นอกจากนี้พระพุทธเจาไดใชส่ือธรรมชาติ เชน ใหพิจารณา
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ซากศพ เพ่ือใหเกิดอสุภกัมมัฏฐาน เปนอุปกรณในการส่ือสารใหประชาชนไดเรียนรู การแสดงพระ
ธรรมเทศนาท่ีสถานีวิทยุชุมชน แมนักบวชจะใชส่ือสมัยใหมท่ีทันสมัยและมีคุณภาพกวา สามารถ
ส่ือสารไดรวดเร็วและกวางไกลกวาวิธีการเผยแผในครั้งพุทธกาล ท่ีจะตองเดินเขาหาประชาชนอยาง
ใกลชิด แตก็มีวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับการเผยแผธรรมะของพระพุทธเจา คือ ตองการให
ประชาชนไดเรียนรูธรรมะ และนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันเหมือนกัน ซ่ึงจากการ
เปรียบเทียบขางตนทําใหเห็นวา การแสดงธรรมของนักบวชทางสถานีวิทยุชุมชน มีความสอดคลอง
กับรูปแบบและวิธีการสอนของพระพุทธเจาอยางแทจริง 
 
  กลาวโดยสรุป รายการธรรมะทางสถานีวิทยุชุมชนท่ีนาสนใจ อันดับแรกผูสงสาร ตองมี
ความพรอมในทุก ๆ ดาน คือ ตองประกอบไปดวยวิชาความรู และจรณะ คือ ความประพฤติด ี      
เปนตัวอยางท่ีดีของผูฟง ผูสงสารตองมีพลังในการใชเสียงอยางเต็มท่ี มีความชัดถอยชัดคํา ใชภาษา
มาตรฐาน เสนอเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนตอผูฟง สามารถประยุกตธรรมะใหเขากับเหตุการณใน
ปจจุบัน อันจะเปนประโยชนตอผูฟงในการท่ีจะนําไปใชแกไขปญหาชีวิตประจําวัน มีการกําหนด
เนื้อหาไมมากจนเกินไปใหพอเหมาะกับเวลา แสดงเนื้อหาสาระไปตามลําดับจากงายไปหายาก เชน 
ศีล สมาธิ ปญญา หรือทาน ศีล ภาวนา เปนตน ใหแสดงไปตามลําดับหัวขอธรรมะ และท่ีสําคัญตอง
มุงประโยชนและความสุขแกผูฟงดวยความจริงใจ ระมัดระวังไมกระทบใหผูอ่ืนเกิดความเสียหาย 
และปรับปรุงแกไขส่ิงท่ีบกพรองอยูเสมอ ก็จะทําใหรายการธรรมะทางวิทยุเปนท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่ง 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบล     
พระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)        
ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) วิธีการสํารวจขอมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) วิ ธีการสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant Observation) โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 22 คน อันประกอบไปดวย 
คณะกรรมการฝายบริหารการจัดรายการวิทยุชุมชน อาสาสมัครจัดรายการวิทยุชุมชน ชาวบานใน
พ้ืนท่ี และนักบวชชาวปฐมอโศก โดยผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประ
โทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชนของ
นักบวชในปฐมอโศก 
  ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยออกมาเปน 3 ตอนดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 รูปแบบและเนื้อหาของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 
 ตอนท่ี 2 บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประ
โทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 ตอนท่ี 3 แนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชนของนักบวช
ในปฐมอโศก  
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
รูปแบบและเนื้อหาของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 
  สถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนส่ือใน
เครือขายหนึ่งของชาวอโศก เริ่มจากการนําของสมณะโพธิรักษ และสมณะบินกาว อิทธิภาโว จัดตั้ง
สถานีวิทยุชุมชนและดําเนินการกระจายเสียงเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2544 ออกอากาศท่ีคล่ืนความถ่ี 
F.M. 87.00 MHz ในระยะแรกรายการท่ีออกอากาศจะเปนรายการธรรมะ ซ่ึงไมคอยไดรับความ
สนใจจากผูฟงเทาท่ีควร จึงทดลองจัดรายการนวนิยายออกอากาศ รายการเพลงสอดแทรกธรรมะ  
จึงเริ่มมีผูฟงสนใจมากขึ้น จึงเริ่มชักชวนบุคคลภายนอกใหเขามาชวยดําเนินการ เชน ทนายความ 
ขาราชการ ทําใหมีจํานวนคนชวยสนับสนุนมากขึ้น จึงทําใหมีรายการหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 
การจัดวางผังรายการในการออกอากาศ 
 
 ในการจัดวางผังรายการในการออกอากาศ พบวา จะมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานของทางสถานี เพ่ือท่ีจะกําหนดรายการกับเวลาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน 
โดยลักษณะของการจัดวางผังรายการในการออกอากาศเบ้ืองตนจะจัดแบงเปน 3 ชวงเวลา คือ 
 ชวงที่ 1 เวลา 05.00 – 09.00 น. (กอนเวลาทํางาน) จะเปนรายการธรรมะ 
 ชวงที่ 2 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เวลาทํางาน) จะเปนรายการเกี่ยวกับทองถ่ิน ปญหาใน
ชุมชน ชีวิตและความเปนอยู เหตุการณขาวสารตาง ๆ ในชุมชน ขาวสารความรูจากภาครัฐ และ
ความรูท่ัวไปท่ีตองการถายทอดใหชุมชน 
  ชวงที่ 3 เวลา 16.00 – 20.00 น. (หลังเวลาทํางาน) จะเปนรายการบันเทิง รายการวัยรุน 
และเกร็ดความรูตาง ๆ 
  แตท้ังนี้ในการจัดวางผังรายการในการออกอากาศ อาจไมสามารถจะกําหนดใหอยูตาม
ชวงเวลาท่ีไดกําหนดไวขางตนได อาจมีการยืดหยุนและเปล่ียนแปลงไปบางตามความเหมาะสม
เพราะจะตองคํานึงถึงความสะดวกของอาสาสมัครจัดรายการดวย 
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สัดสวนของรายการ 
 
  รายการท่ีออกอากาศมีท้ังหมด 31 รายการ พบวา มีจํานวนรายการประเภทบันเทิงวัยรุน
มากท่ีสุด เนื่องจากมีจํานวนอาสาสมัครจัดรายการท่ีเปนเยาวชนมากท่ีสุด แตกลับพบวารายการ
ประเภทธรรมะมีช่ัวโมงในการออกอากาศมากท่ีสุด เนื่องจากชวงเวลาในการออกอากาศจะเปนชวง
กอนเวลาทํางานและเวลาทํางาน ซ่ึงเปนชวงท่ีอาสาสมัครจัดรายการสวนใหญไมสามารถมาจัด
รายการไดเพราะตองประกอบอาชีพ ประกอบกับสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้ตั้งอยูในเขตพุทธสถาน
ปฐมอโศก  ซ่ึงเปนหนึ่งในเครือขายส่ือของชาวอโศก และยังเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรมและมี
วัตถุประสงคในการเผยแผหลักธรรมตามแนวคิดระบบบุญนิยมของชาวอโศก จึงทําใหอาสาสมัคร
จัดรายการท่ีเปนนักบวชและผูปฏิบัติธรรมใชชวงเวลาดังกลาวจัดรายการ สวนในชวงท่ีมีรายการ
ประจําแตอาสาสมัครจัดรายการไมสามารถมาจัดรายการได ทางผูดูแลสถานีจะพิจารณาออกอากาศ
รายการเบ็ดเตล็ดแทนตามความเหมาะสม 
 
วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาของรายการ 
 
 จากรายการท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศกท้ังหมด 31 รายการ สามารถ
วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาของรายการไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. แบงตามรูปแบบรายการ มีดวยกันทั้งส้ิน 10 ประเภทรายการ ไดแก 

 1. ประเภทรายการธรรมะ เปนรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักคติธรรม คําส่ังสอนตาม
หลักธรรม ความเช่ือตามแนวคิดระบบบุญนิยมของชาวอโศก มีดวยกันท้ังหมด 5 รายการ 
ประกอบดวย รายการธรรมะรับอรุณ รายการเสนทางแหงความสุข รายการนิยายอิงธรรมะ รายการ
เพ่ือชวยเพ่ือน และรายการตามประสา 

 
 2. ประเภทรายการสําหรับเด็กและเยาวชน เปนรายการสําหรับเด็กและเยาวชน ท้ังใน

เรื่องสุขภาพ จิตวิทยา และการศึกษามีดวยกันท้ังหมด 5 รายการ ประกอบดวย รายการโลกนิทาน 
รายการคุยสบายสไตลครูกับศิษย รายการดรุณนอยสรางสรรค รายการโลกวิทยาศาสตร และ
รายการเพ่ือนชุมชน 

 
3. ประเภทรายการกฎหมาย เปนรายการท่ีมีเนื้อหาใหความรูเกี่ยวกับขอกฎหมาย          

มี 1 รายการ คือ รายการทนายพบชาวบาน 
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 4. ประเภทรายการการเมือง เปนรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับขาวความเคล่ือนไหวทาง
การเมือง ตลอดจนขอมูลท่ีมาจากทางภาครัฐ มีดวยกันท้ังหมด 2 รายการ ประกอบดวย รายการ
เช่ือม่ันประเทศไทยกับนายกอภิสิทธ์ิ และรายการอบต. เพ่ือประชาชน 

 
  5. ประเภทรายการขาวสารทองถิ่น เปนรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถ่ิน ท้ังขาวสาร  
ความเคล่ือนไหว ภูมิปญญาทองถ่ิน หมูบาน กิจกรรมตาง ๆ ในจังหวัดนครปฐม มีดวยกันท้ังหมด  
2 รายการ ประกอบดวย รายการชาวบานพบชาวบาน และรายการรักชาติรักแผนดิน 

 
  6. ประเภทรายการเพลงลูกทุง เปนรายการเพลงแตเนนไปในทางเพลงทองถ่ิน เพลง
ลูกทุง มีดวยกันท้ังหมด 2 รายการ ประกอบดวยรายการชุมชนมนตเพลงรักแดนปฐม และรายการ
เพลงดีมีสาระ 

 
 7. ประเภทรายการบันเทิงวัยรุน เปนรายการท่ีมีเนื้อหาเกร็ดความรูสําหรับวัยรุน 

เยาวชน แตจะเนนไปในทางบันเทิงดานเปดเพลงมากกวา มีดวยกันท้ังหมด 7 รายการ ประกอบดวย 
รายการรวมพลังเพ่ือเยาวชน รายการเพ่ือนกัน 107.9 รายการหลายสไตลหลายสาระ รายการเพ่ือน
กันเรดิโอ รายการวัยมันสวัยทีน รายการลองฟงดูซิเออ และรายการช่ืนชีวัน 
 

 8. ประเภทรายการเพ่ือสุขภาพ เปนรายการท่ีใหขอมูล ขาวสาร ความรูเกี่ยวกับดาน
สาธารณสุข และโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ  มีดวยกันท้ังหมด 2 รายการ ประกอบดวย รายการรวมพลัง
สรางสุข และรายการขวัญดาว 

 
  9. ประเภทรายการความรูทั่วไป เปนรายการท่ีมุงใหความรู ขาวสารท่ัวไป มีดวยกัน
ท้ังหมด 4 รายการ ประกอบดวย รายการอานหนังสือใหผูฟง รายการบินกาวเลาสูกันฟง รายการ
อาหารใจ และรายการเสียงคนสรางชาติ 

 
 10 ประเภทรายการเบ็ดเตล็ด เปนรายการท่ีจัดแทนชวงเวลาท่ีอาสาสมัครจัดรายการไม

สามารถมาจัดรายการได ซ่ึงสวนใหญจะเปนรายการประเภทเปดเทปเพลงธรรมะ รายการท่ีบันทึก
เทปจากสถานีวิทยุกระแสหลักในดานขาวสาร เหตุการณท่ัวไป หรือรายการท่ีมีประโยชน 
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2. แบงตามเนื้อหารายการ มีดวยกันทั้งส้ิน 3 ประเภทรายการ ไดแก 
 1. เนื้อหารายการสงเสริมใหเกิดความรูและความบันเทิง เปนรายการท่ีมุงใหขอมูล 

ความรู เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพใจ กฎหมาย การศึกษา และประวัติศาสตรความเปนมา
ของทองถ่ินและประเทศ มีดวยกันท้ังหมด 18 รายการ ประกอบดวย รายการขวัญดาว รายการรวม
พลังสรางสุข รายการคุยสบายสไตลครูกับศิษย รายการเพ่ือนชุมชน รายการโลกวิทยาศาสตร 
รายการรักชาติรักแผนดิน รายการชุมชนมนตเพลงรักแดนปฐม รายการทนายพบชาวบาน รายการ
ช่ืนชีวัน รายการรวมพลังเพ่ือเยาวชน รายการวัยมันสวัยทีน รายการเพ่ือนกัน 107.9 รายการลองฟง
ดูซิเออ รายการหลากสไตลหลายสาระ รายการเพ่ือนกันเรดิโอ รายการดรุณนอยสรางสรรค รายการ
เพลงดีมีสาระ และรายการโลกนิทาน 

 
 2. เนื้อหารายการสงเสริมใหเกิดความบันเทิงและใหขาวสาร เปนรายการท่ีเลาเกี่ยวกับ

เหตุการณท่ัว ๆ ไป ท้ังขาวสารในสังคม ขาวสารในทองถ่ินขาวสารจากภาครัฐท่ีตองการถายทอด
และเผยแพรในชุมชน มีดวยกันท้ังหมด 5 รายการ ประกอบดวย รายการบินเกาเลาสูกันฟง รายการ
อานหนังสือใหผูฟง รายการชาวบานพบชาวบาน รายการอบต.เพ่ือประชาชน และรายการเช่ือม่ัน
ประเทศไทยกับนายกอภิสิทธ์ิ 

 
 3. เนื้อหารายการสงเสริมใหเกิดจิตสํานึก ทัศนคติดานคุณธรรมและจริยธรรม         

เปนรายการท่ีมุงสรางจิตสํานึก ทัศนคติ เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมท่ีดี โดยอาศัยธรรมะทางพุทธศาสนา
เปนหลักธรรมคําสอน มีดวยกันท้ังหมด 7 รายการ ประกอบดวย รายการอาหารใจ รายการเสียงคน
สรางชาต ิรายการตามประสา รายการเสนทางแหงความสุข รายการธรรมะรับอรุณ รายการนิยายอิง
ธรรมะ และรายการเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 
  จากการฟงรายการของทางสถานีท่ีออกอากาศ พบวา ทุกรายการอาสาสมัครจัดรายการ
สามารถกําหนดเนื้อหาของรายการสําหรับออกอากาศไดดวยตนเอง แตตองใหทานสมณะบินกาว 
อิทธิภาโว ท่ีปรึกษาสถานีวิทยุชุมชนพิจารณากอน ซ่ึงเม่ือผานการพิจารณาและเห็นชอบตาม
หลักการในการจัดรายการท่ีไดกําหนดไว จึงจะสามารถเริ่มจัดรายการได ในสวนรูปแบบของแตละ
รายการนั้น ไมตองกําหนดตายตัวสามารถปรับเปล่ียนไดเองตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจเปน
เพราะวาสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศกนี้ไมมุงหวังท่ีจะใชวิทยุชุมชนดําเนินการทางดานธุรกิจ จึงทําให
การบริหารงานในสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้ มีกฎระเบียบอยางชัดเจนวาตองดําเนินการเพ่ือ
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ผลประโยชนของชุมชนอยางแทจริง และตองไมประกอบกิจการหรือดําเนินการทางธุรกิจหรือหา
ผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพวง จึงทําใหสถานีแหงนี้ไมมีการโฆษณาใด ๆ  ในรายการท้ังส้ิน 
 
รายการธรรมะที่มีเนื้อหาในการเผยแผแนวคิดระบบบุญนิยม 
 
  การเทศนาของนักบวชในปจจุบันเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงถือไดวาการเทศนเปน
หนาท่ีหลักของนักบวชท่ีจะชวยเผยแผพระพุทธศาสนา อันหมายถึง หลักธรรมคําส่ังสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปสูประชาชน อีกท้ังยังเปนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไดในอีกทางหนึ่ง
ดวย และเปนสวนสําคัญท่ีจะนําไปสูการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการไดนํา
หลักพุทธธรรมไปถายทอดไดอยางเหมาะสมและเปนท่ียอมรับของประชาชน  การเผยแผ
หลักธรรมคําสอนไปสูประชาชนในสังคมปจจุบันถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะสภาพของสังคมใน
ปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลก ซ่ึงไดเกิดแนวคิดใหมหนึ่งในนั้นกค็ือแนวคิดระบบบุญ
นิยม ดังนั้นการเทศนจําเปนท่ีจะตองมีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย กลาวคือ การปรับกลยุทธ
การเทศนใหเขากับสังคมในยุคปจจุบัน และท่ีสําคัญตองเปนท่ียอมรับของประชาชน เพราะนั่น
หมายถึงการสรางศรัทธา และนําไปสูการนอมนําเอาหลักธรรมคําสอนไปเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ พรอมท้ังเปนแนวทางสําหรับการแกปญหาท่ีตองเผชิญอีกดวย 
  จากการศึกษารายการธรรมะท่ีมีเนื้อหาในการเผยแผแนวคิดระบบบุญนิยม จะมีดวยกัน
ท้ังหมด 5 รายการ ประกอบดวย 

 1. รายการธรรมะรับอรุณ 
 2. รายการเสนทางแหงความสุข 

1. รายการนิยายอิงธรรมะ 
2. รายการเพ่ือนชวยเพ่ือน 
3. รายการตามประสา 

  โดยแนวคิดระบบบุญนิยมจะถูกสอดแทรกเขาไปในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ของการ
เทศนาท่ีจะนําเสนอ เชน การนําเสนอโดยการยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ โดยวิธีการ
เปรียบเทียบ อุปมา อุปมัย โดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต คําคม คํากลอน โดยวิธีการพูด
เช่ือมโยงสถานการณและยกเหตุการณประกอบ และโดยวิธีการยกบุคคลมาเปนตัวอยางประกอบ 
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บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 
 
กระบวนการสรางการมีสวนรวม 
 
  นักบวชและผูปฏิบัติธรรมชาวอโศกจะทําการชักชวนบุคคลภายนอก ซ่ึงถาเปนนักบวช
จะทําการพูดคุยกับประชาชนจากการออกบิณฑบาตร หรือพบปะตามงานตาง ๆ โดยจะเนนท่ีกลุม
เยาวชนเปนหลัก สําหรับผูปฏิบัติธรรมจะมีบทบาทในการเปนตัวแทนของชาวอโศกเขาประชุม 
อบรม สัมมนากับหนวยงานและองคกรภายนอก จึงทําการชักชวนบุคคลจากหนวยงานภายนอก 
เชน สภาทนายความ องคการบริหารสวนตําบล หนวยงาน ใหเขารวมดําเนินการ ประกอบกับ
อาสาสมัครจัดรายการจะประกาศเชิญชวนใหประชาชนเขามาทดลองจัดรายการ เยี่ยมชมสถานี ซ่ึงมี
กลุมผูฟงรายการไดฟงจึงเกิดความสนใจสมัครเขามารวมดําเนินการ จนทําใหประชาชนเขามามี
สวนรวมมากขึ้น โดยมีจํานวนคณะกรรมการท่ีเขามารวมดําเนินงานเพราะไดรับการชักชวนมี
จํานวน 10 คน และสนใจอาสาสมัครเขามาทํางานเองมีจํานวน 9 คน สําหรับจํานวนอาสาสมัครจัด
รายการท่ีเขามารวมดําเนินงานเพราะไดรับการชักชวนมีจํานวน 29 คน และอาสาสมัครเขามาจัด
รายการเองมีจํานวน 22 คน 
 
บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร ผูสงสาร และผูวางแผนและกําหนดนโยบาย 
 
บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร 
 
  พิจารณาประเภทรายการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน เนื้อหาท่ีนํามาพูดใน
รายการ และประโยชนท่ีประชาชนในชุมชนไดรับ สรุปไดดังนี ้
  1. ประเภทรายการ สวนใหญตอบสนองความตองการของผูฟง กลาวคือ อาสาสมัครจัด
รายการนิยมจัดรายการวัยรุนมากท่ีสุด สวนรายการธรรมะกลับมีเวลาในการออกอากาศมากท่ีสุด     
แตท้ังสองประเภทรายการก็สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี 
  2. เนื้อหาที่นํามาพูดในรายการ มีจุดเดน คือ นอกจากเปนการสงขาวสารภายในชุมชน
และหาฟงไมไดจากสถานีวิทยุกระแสหลักแลว ยังใชภาษาท่ีคนฟงคุนเคยอีกดวย โดยเนื้อหาท่ีพูด
ถึงในรายการสวนใหญมักเลาเรื่องเกี่ยวกับขาวสาร วัฒนธรรมทองถ่ิน ประเพณี จะเห็นไดวาสถานี
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วิทยุชุมชนมุงตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินมากกวาจะสงถายขอมูลขาวสาร
จากภายนอก ท้ังนี้ก็เนื่องจากขาวสารภายนอกประชาชนสามารถรับรูไดจากส่ือประเภทอ่ืน 
  3. ประโยชนที่ประชาชนในชุมชนไดรับ วิทยุชุมชนเปนประโยชนกับประชาชนใน
ชุมชนหลายแงมุมดวยกัน คือ 
  1. วิทยุชุมชนใหโอกาสประชาชนในฐานะผูฟงไดมีสิทธิแสดงความคิดเห็นผาน
สาธารณะ ไดพูดในส่ิงท่ีอยากพูด 
  2. ชวยใหประชาชนไดรับทราบขาวสารของทองถ่ินท่ีตองการทราบ 
  3. ชวยใหประชาชนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัหนวยงานราชการ 
  4. ประชาชนสามารถใชวิทยุชุมชนติดตามและตรวจสอบการทํางานสาธารณะได 
  5. ประชาชนสามารถใชวิทยุชุมชนเปนชองทางในการยกระดับชีวิตไดในหลาย ๆ ดาน 
เชน การทํามาหากิน สุขภาพอนามัย ศิลปวัฒนธรรม การปกครอง เปนตน 
  6. วิทยุชุมชนเปนชองทางใหประชาชนไดแสดงความตองการใหสังคมภายนอกไดรับรู 
  7. วิทยุชุมชนชวยใหประชาชนไดรับทราบสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการเขาถึงและเปน
เจาของส่ือ 
  8. เนื่องจากวิทยุชุมชนไดนําเอาเรื่องราวท่ีเปนความภูมิใจและขาวสารของประชาชนใน
ทองถ่ินมาเลาสูกันฟง ทําใหชุมชนเห็นคุณคาของชุมชนตนเอง 
 
บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร 
 
  มีกระบวนการในการเขามามีสวนรวม 2 วิธี คือ 1. ถูกชักชวนใหเขามารวมดําเนินการ 
และ 2. อาสาสมัครเขามา อาสาสมัครจัดรายการของทางสถานีวิทยุชุมชนมีท้ังกลุมบุคคลท่ีเคยฟง
รายการมากอนและไมเคยฟงรายการมากอนเขามาเปนอาสาสมัครจัดรายการ 
  อาสาสมัครจัดรายการท่ีอาสาสมัครเขามารวมดําเนินงานทุกคน เคยฟงรายการของทาง
สถานีวิทยุชุมชน จึงเกิดความสนใจและอยากเขามามีสวนรวมในการทํางาน สวนอาสาสมัครจัด
รายการท่ีไดรับการชักชวนเขามารวมดําเนินงาน มีท้ังกลุมบุคคลท่ีเคยฟงรายการของทางสถานีวิทยุ
ชุมชนและไมเคยฟงรายการมากอน 
  ลักษณะการมีสวนรวมเปนอาสาสมัครจัดรายการ สามารถท่ีจะกําหนดรูปแบบ เนื้อหา   
การดําเนินรายการ เขียนบท และการใชอุปกรณไดดวยตนเอง นอกจากนี้อาสาสมัครรายการในแต
ละรายการสามารถไปเปนผูบอกเลาขอมูลขาวสาร และมีบทบาทในการสรรหาบุคลากรมาเปน
อาสาสมัครจัดรายการได 
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บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย 
 
  มีกระบวนการในการเขามามีสวนรวม 2 วิธี คือ 1. ถูกชักชวนใหเขามารวมดําเนินการ 
และ 2. อาสาสมัครเขามา คณะกรรมการของทางสถานีวิทยุชุมชนมีท้ังกลุมบุคคลท่ีเคยฟงรายการมา
กอนและไมเคยฟงรายการมากอนเขามาเปนคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการท่ีอาสาสมัครเขามารวมดําเนินงานทุกคน เคยฟงรายการของทางสถานี
วิทยุชุมชน จึงเกิดความสนใจและอยากเขามามีสวนรวมในการทํางาน สวนคณะกรรมการท่ีไดรับ
การชักชวนเขามารวมดําเนินงาน มีท้ังกลุมบุคคลท่ีเคยฟงรายการของทางสถานีวิทยุชุมชนและไม
เคยฟงรายการมากอน 
  มีลักษณะการมีสวนรวมในการรวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน วางผังรายการ สรรหาบุคลากร จัดหาอุปกรณ งบประมาณ และเปนอาสาสมัครจัด
รายการดวย แตโดยสวนใหญมีภาระในการประกอบอาชีพ ทําใหไมมีเวลาใหกับทางสถานีวิทยุ
ชุมชนเปนประจําได จึงใหสมณะบินกาว อิทธิภาโว ประธานท่ีปรึกษา เปนผูตัดสินใจเบ้ืองตน   
แลวนําเรื่องเขา ท่ีประชุมซ่ึงกําหนดใหมีวาระการประชุมเดือนละ  1 ครั้ง  และจากการท่ี
คณะกรรมการไมสามารถใหเวลากับการดําเนินงานของทางสถานีไดอยางสมํ่าเสมอเพราะตอง
ประกอบอาชีพ จึงตองทําใหคณะกรรมการบางทานตองรับผิดชอบหนาท่ีในตําแหนงนั้น ๆ แทน 
  สําหรับในเรื่องการบริหารงาน คณะกรรมการมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น        
แนวทางการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน แตตองอยูภายใตนโยบาย
หลักของทางปฐมอโศก คณะกรรมการสามารถมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น ระดมความคิด      
แนวทางการปฏิบัติ เพ่ือหาขอตกลงภายใตหลักการดําเนินงาน กฏเกณฑ วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
อันนํามาสูการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการเขามามีสวนรวม 
 
1. ปญหาดานจํานวนของสถานีวิทยุชุมชน 
   จากการท่ียังไมมีการกําหนด กฏเกณฑ ระเบียบการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน ทําใหเกิด
สถานีวิทยุชุมชนเปนจํานวนมาก ทําใหมีปญหาเกี่ยวกับคล่ืนท่ีออกอากาศ สงผลใหเกิดการกระจาย
เสียงไมชัดเจน รวมไปถึงยังไมมีการควบคุมคุณภาพของทางสถานีวิทยุชุมชน ทําใหมีบางสถานี
ดําเนินงานมุงไปในทางธุรกิจมากกวาเพ่ือประโยชนของประชาชน 
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2. ปญหาดานความเขาใจและการยอมรับของชุมชน 
   ยังไมสามารถท่ีจะใหขอมูล ความรู ทําความเขาใจเกี่ยวกับวิทยุชุมชนแกคนในชุมชน
พ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึง สงผลใหชุมชนยังไมมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการมีวิทยุ
ชุมชน 
 
3. ปญหาดานการดําเนินงานของภาครัฐ 
  ทางประชาชนท่ีเขามารวมดําเนินการ เห็นวาภาครัฐไมไดใหความสําคัญกับการปฏิรูป
ส่ือ มีแนวโนมการดําเนินการไปในทางดานธุรกิจมากกวาเพ่ือประชาชนอยางแทจริง รวมถึงไมมี
ความโปรงใสในการทํางาน รวมถึงเลือกปฏิบัติกับบางสถานี จึงทําใหไมไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐอยางจริงจัง 
 
4. ปญหาดานบุคลากร 
  ประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมไมมีเวลาใหกับการดําเนินงานของทางสถานีวิทยุชุมชน
เพราะตองประกอบอาชีพ ประกอบกับทางสถานีวิทยุชุมชนไมมีการจายคาตอบแทน จึงทําใหขาด
บุคลากรในการทํางาน 
 
5. ปญหาดานงบประมาณ 
   เนื่องจากไมมีการดําเนินงานทางดานธุรกิจ ทําใหรายไดหลักมาจากทางปฐมอโศก          
ทางผูบริจาค และจากทางภาครัฐบางสวน แตเปนรายไดท่ีไมแนนอนท้ังจํานวนและระยะเวลา 
 
6. ปญหาดานการจัดเก็บขอมูล 
   ไมมีระบบการจัดเก็บ ทําใหขอมูล อุปกรณตาง ๆ กระจัดกระจาย และเม่ือตองการท่ีจะ
ใชงาน ก็ทําใหคนหาไมพบ 
7. ปญหาดานลิขสิทธิ์ผลงานเพลง 
  มีกระแสเกี่ยวกับการท่ีคายเพลงบางคายตองการท่ีจะเก็บคาลิขสิทธ์ิในการเปดเพลงของ
คายตามคล่ืนวิทยุตาง ๆ ซ่ึงการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนไมมีรายไดมากมาย คงไมสามารถ
หางบประมาณมาจายคาลิขสิทธ์ิเพลงได ซ่ึงถามีการประกาศเก็บคาลิขสิทธ์ิเพลงก็มีแนวโนมท่ีจะไม
เปดเพลงคายเพลงนั้น ๆ 
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แนวทางการใชส่ือเพ่ือเผยแผแนวคิดระบบบุญนิยม 
 
ยุคสมัยของการส่ือสาร 

ส่ือสาระของชาวอโศก แบงออกเปน 3 ยุค คือ 
 1. ยุควจนภาษา เปนยุคท่ีเนนการส่ือสารแบบภายในบุคคล ไปสูการส่ือสารระหวางบุคคล 
 2. ยุคอนาล็อค เนนการส่ือสารระหวางบุคคล ไปสูการส่ือสารภายในบุคคล 
 3. ยุคดิจิตอล เปนยุคการเลือกสรรในการบริโภคส่ือ เนนการส่ือสารระหวางบุคคล 
ไปสูการส่ือสารระหวางองคกร 
 
การบริหารจัดการองคกรส่ือ 

 กระบวนการสรางวัฒนธรรมทวนกระแส ก็คือกระบวนการส่ือสารท้ังระบบ มีลักษณะ
เปนองครวม เพราะองคประกอบทุกภาคสวน ตางก็เปนสวนหนึ่งขององคประกอบการส่ือสาร คือ 
มีส่ือบุคคล ส่ือวัตถุสถานท่ี ส่ือกิจกรรม ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือสารมวลชน และส่ือ
ปราศรัย เปนปจจัยใหการส่ือสารดําเนินไปครบวงจร จากผูสงสาร (นักบวช) สรางสาร (ธรรมะ) 
สงผาน (ส่ือสารบุญนิยม 7 ประเภท) ไปยังผูรับสาร (ฆราวาส) จากนั้นก็รอดูผลวาส่ิงท่ีสงไปนั้น ผูรับ
มีปฏิกิริยาตอบกลับอยางไร 
 
หนวยงานขององคกรผลิตส่ือบุญนิยม 
โครงสรางองคกรผูผลิตส่ือ และการบริหารส่ือ 

 องคกรผูผลิตส่ือของชาวอโศก  จะมีรูปแบบของโครงสรางแบบงาย ๆ ไมมีกลไก
ซับซอนเพราะมิไดดําเนินธุรกิจแสวงกําไร แตมีเปาหมายและวัตถุประสงคอยูภายใตขอบเขตของ
ระบบบุญนิยม แบงออกเปน  

 1. สํานกัพิมพ มี 2 สํานักพิมพ 3 โรงพิมพ (โรงพิมพมูลนิธิธรรมสันติ โรงพิมพกองทัพ
ธรรม บริษัท ฟาอภัย จํากัด สํานักพิมพกล่ันแกน กลุมสุดฝงฝน-สะพานดาว) 

 2. สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุชุมชน 10 แหง (10 ชุมชน) และส่ือวิทยุ-โทรทัศน 
 3. เทป - วีดิทัศน ประกอบดวย หนวยงานผลิตเทป วีดิทัศน 
 4. นิทรรศการ กองธรรมรูป (ภาพถาย) 
 5. ปฏิสันถาร กองธรรมปฏิสันถาร (ตอบจดหมาย) 
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 6. กองปฏิสันถาร (ติดตอ –สอบถาม) 
 7. กองธรรมปฏิกรรม (สงหนังสือธรรมะ) 
 8. เว็บไซต เครือขายอินเทอรเน็ตอโศก http://www.asoke.info , http://www.prajan.com 
 

การส่ือสารบุญนิยม 
หลักการส่ือสารมวลชน 

 คณะกรรมการราชบัญฑิตยสถาน แยกความหมายของการส่ือสารมวลชน ดังตอไปนี ้ 
 1. ส่ือมวลชน (Mass media) หมายถึง ตัวส่ือชนิดของส่ือท่ีใชทําหนาท่ีติดตอ อาทิ 
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ดาวเทียม โทรศัพท โทรเลข ภาพยนตร  
 2. ส่ือสารมวลชน (Mass communication) หมายถึง วิธีการท่ีใชในการติดตอหรือถายทอด
ขาวสารไปสูมวลชน  
 3. นักส่ือมวลชน คือตัวบุคคลผูทําหนาท่ีในการติดตอหรือหาขอมูลขาวสาร  
  วัฒนธรรม คือ ส่ิงท่ีกําหนดบทบาทในการส่ือสาร ในขณะท่ีการส่ือสารก็คือ ส่ิงท่ี
กําหนดแนวทางและมีบทบาทในการถายทอดวัฒนธรรม ทําใหวัฒนธรรมและการส่ือสาร          
มีความหมายท่ีสัมพันธกันเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน ในทองถ่ินใดก็ยอมมีลักษณะของการ
ส่ือสารเปนการเฉพาะ ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีไมเหมือนทองถ่ินอ่ืน ๆ และตางก็มีรูปแบบของ
วัฒนธรรมเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเองดวย และดูเหมือนวาจะเกิดขึ้นมาพรอมกับการกําเนิด
ของชุมชนหรือสัตวสังคมแรกของโลกเลยทีเดียว 

 หนาท่ีหลักของการส่ือสารท่ีมีตอสังคม 3 ประการ คือ  
 1. สํารวจส่ิงแวดลอม  
 2. สรางความสัมพันธรวมกันในสังคม  
 3. ทําหนาท่ีถายทอดมรดกสังคมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  

 จะเห็นไดวา หนาท่ีในขอ 3 นั้นไมเพียงแตเปนหนาท่ีโดยธรรมชาติท่ีมีมาคูกับสังคมเดิม 
หากแตยังเปนหนาท่ีหลักหรือภารกิจสําคัญของการส่ือสารมวลชนในปจจุบันดวย และไมเพียงแต
ผูทําหนาท่ีส่ือสารจะตองเขาใจวิธีในการส่ือความหมายตอกันเทานั้น แตหากวาผูท่ีเปนคนกลางใน
การทําหนาท่ีติดตอจําตองมีจิตสํานึกท่ีดีดวย จิตสํานึกท่ีดีทําใหเกิดความรับผิดชอบขึ้นมา และความ
รับผิดชอบนี้เองท่ีทําใหการส่ือสารสมบูรณและมีคุณคาเปนการส่ือสารท่ีสรางสรรคเกิดขึ้นในสังคมใด
สังคมนั้นมีแตความเจริญ 
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 ดังนั้น  การส่ือสารมวลชน  จึงเปนหัวใจของการพัฒนาสังคม  ท่ีจําเปนตองมี
องคประกอบครบ 3 ประการคือ 

1. มีเสรีภาพในการส่ือสาร 
2. มีจิตสํานึกท่ีดีในการเปนผูถายทอด 

 3.    มีความรับผิดชอบ และนักส่ือสารมวลชนตองเปนบุคคลท่ีมีจิตวิญญาณ มีความรูสึก   
นึกคิด และมีความรับผิดชอบตอผลงานท่ีไดส่ือสารออกไป ไมวาจะดวยการส่ือสารแบบใดก็ตาม 
จึงจะไดรับการยอมวา คือบุคคลท่ีเปนนักขาว นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน นักหนังสือพิมพ            
ผูประกาศขาว หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทําหนาท่ีในการประสานการถายทอดหรือติดตอส่ือสาร           
เพ่ือเผยแพรขาวสารไปยังมวลชนกลุมกวาง ในปจจุบัน ส่ือทุกชนิดมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา
กันเลย  สวนท่ีวา ส่ือใดจะมีอิทธิพลมากหรือนอยเปนท่ีนิยมของสังคมนั้น  ๆ นอกจากนี้ 
ส่ือสารมวลชนยังมีบทบาทตอการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และดานบันเทิง และมี
บทบาทตอชีวิตและส่ิงแวดลอม เสมือนเปนองคประกอบหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษย 

 การส่ือสารมวลชนในระบบบุญนิยม เปนการส่ือสารท่ีนอกจากอิงหลักกฎหมายแลว   
ยังอาศัยแกนหลักทางศาสนาเปนแนวปฏิบัติ อีกดวย  เพราะบุคคลท่ีเกี่ยวกับของกับการ
ส่ือสารมวลชนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหวิถีของการส่ือสารเปล่ียนแปลงไป คนดี ยอมสรางระบบท่ีด ี
ใชระบบการส่ือสารเพ่ือสันติภาพ คนดีท่ีอยูในวัฏจักรของการส่ือสารมวลชน ตองเปนคนท่ีมี
พ้ืนฐานทางคุณธรรมสูง มีความรูเทาทันโลกและการฉอฉล มีพลังและศักยภาพเพียงพอท่ีจะไมตก
อยูในอํานาจการครอบงําของการมอมเมาตาง ๆ จึงจะสามารถยืนอยูไดในแวดวงของส่ือมวลชนใน
ปจจุบัน 

 ดังนั้นการส่ือสารบุญนิยม คือ กระบวนการพัฒนาคนภายใตหลักการทางพุทธศาสนา    
โดยอาศัยหลักการส่ือสารมาเปนกรอบคิดและเปนแบบจําลอง เพ่ือใหการจัดการพัฒนาคนดําเนิน
ไปจนบรรลุวัตถุประสงคสําคัญ คือ 

 1. ผูปฏิบัติธรรมท่ีผานกระบวนการแลวจะถูกถายเทออกไปรับใชสังคม 
 2. เพ่ือพิสูจนความจรงิ 
 3. เพ่ือคืนทุนทางสังคม 
 ภารกิจหรือหนาที่พ้ืนฐานที่มีตอสังคม 4 ดาน คือ 

 1. ดานสารสนเทศ (Information) 
 2. ดานความสัมพันธเกี่ยวโยงในสังคม (Correlation) 
 3. ดานความตอเนื่อง (Continuity) ทางวัฒนธรรม 
 4. ดานความบันเทิง (Entertainment) 
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  ปรากฏการณของการส่ือสารบุญนิยม 
 ปรากฏการณของการส่ือสาร เกิดจากความสัมพันธระหวางแนวคิดทฤษฎีและ         

หลักปฏิบัติของระบบบุญนิยม กับระบบสุขภาพและการสรางทุนทางสังคม โดยมีหนวยองคกรของ
ชาวอโศก กับส่ือบุญนิยม เปนปจจัยใหเกิดปรากฏการณการส่ือสาร ทําใหเกิดการแบงประเภทของ
การส่ือสารบุญนิยม ออกเปน 4 กลุม คือ 
  1. การส่ือสารองคการ 

 2. การส่ือสารมวลชนบุญนิยม 
 3. การส่ือสารระหวางบุคคล 
 4. การส่ือสารภายในบุคคล 
 ส่ือมวลชนที่ชาวอโศกดําเนินการอยู แบงออกไดเปน 3 ระดับ 

  1. ระดับส่ือสารชุมชน 
  2. ระดับส่ือสารมวลชน 
  3. ระดับส่ือสารสนเทศ คือการเผยแผหลักธรรม กิจกรรม ของชุมชน ตลอดจนกิจการ
ตาง ๆ ขององคกรบุญนิยม ออกไปสูสังคมในระดับกวาง 
 

การส่ือสารบุญนิยม จัดเปนการส่ือสารที่อยูในแนวคิดนิเทศศาสตรทั้ง 2 แนวทาง คือ 

 1. แนวทางวาดวยผลของการส่ือสาร (Effect approach) 
 ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร จะมีขั้นตอนของการตรวจสอบ และการประเมินสาร 

(Message & information) และส่ือ (Media) โดยสมณะและสิกขมาตุ และผูนําองคกรกอน เพราะ 
โดยเฉพาะขอมูลท่ีเปนคําสอน หรือธรรมะ สวนใหญจะมาจากนักบวช แมแตขอมูลขาวสารจาก
ภายนอกชุมชน ก็จะผานการตรวจสอบและประเมิน ท้ังโดยตรงและโดยออม โดยตรงก็คือ           
ใหขอมูลขาวสารเหลานั้นผานทางสมณะ (ผูนําทางความคิด หรือ Opinion leader) กอนไปถึงญาติธรรม 
โดยออม เชน การประกาศช้ีแจงใหญาติธรรมทราบวาส่ือประเภทใด หรือขอมูลขาวสารใดท่ีไมควร
บริโภค หรือออกเปนขอหามไปเลย เชน หามนักเรียนสัมมาสิกขาใชบริการขอมูลในอินเทอรเน็ต
โดยลําพัง เพราะเส่ียงตอการเสพขอมูลท่ีละเมิดศีลธรรม หามผูปฏิบัติธรรมดูหนังละครโดยไมได
ผานการคัดเลือกกอน ทุกชุมชนท่ีมีพุทธสถาน จะมีกิจกรรมวิปสสนาจอแกว ในชวงค่ํา เวลา 18.00 - 
20.00 น. โดยฉายวีดีทัศนภาพยนตรชุด ภาพยนตรเรื่อง สารคดีตาง ๆ ใหสมาชิกในชุมชนรับชม 
โดยใหเปนเครื่องมือในการเรยีนรูและปฏิบัติธรรม 
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ในการผลิตส่ือส่ิงพิมพก็เชนกัน สมณะจะเปนผูดูแลความถูกตองท้ังดานเนื้อหา และบริบท
อ่ืน ๆ วาเหมาะสมเพียงไรกอนท่ีจะตีพิมพเผยแพรออกไป มิใชวาส่ือมวลชนของชาวอโศกจะไมมี
อิสรภาพ แตทุกคนเขาใจดีวา อิสรภาพ นั้นตองอยูบนพ้ืนฐานของหลักศีลธรรม แตเนื่องจากวาแตละ
คนมีพ้ืนฐานการบรรลุธรรมไมเทาเทียมกัน และมีความเฉลียวฉลาดไมเทากัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน 
ยอมทําใหเกิดขอผิดพลาดไดในการนําเสนอขอมูลขาวสารใด ๆ ออกไปสูภายนอก ซ่ึงทุกก็ยอมรับ
วานี่คือธรรมชาติของผูปฏิบัติธรรม ท่ียังมีกิเลสอยู จึงตองยินยอมใหสมณะตักเตือน ตรวจสอบ 
ตรวจทาน ในผลการทําของแตละคนได 

 แหลงท่ีมาของขอมูลขาวสาร มาจากแหลงภายในของชาวอโศกเองจากนักบวช และ
ผูนําองคกร กับมาจากแหลงภายนอกชุมชน ไดแก ส่ือสารมวลชนท่ัวไป เชน หนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน เหลานี้สวนใหญจะผานการอนุญาตจากสมณะ 

 2. แนวทางวาดวยอรรถประโยชนที่จะไดรับของผูบริโภค (Uses gratification 
approaches) 

 การบริโภคส่ือ และขอมูลขาวสารของชาวอโศก สวนหนึ่งมาจากส่ือท่ีผลิตจากองคกร
ชาวอโศกเอง และสวนหนึ่งมาจากส่ือสารมวลชนท่ัวไป เนื่องจากพฤติประเพณีของชาวอโศก ผาน
การฝกอบรมจิตใจมาไดระดับหนึ่ง ยอมตัดสินเองไดระดับหนึ่งวาส่ือใดควรบริโภค ส่ือใดไมควร
บริโภค เพราะการบริโภคส่ือท่ีมอมเมา เปนตนเหตุใหเกิดการละเมิดศีล ดังนั้นการเลือกรับขาวสาร
ของผูปฏิบัติธรรมแตละคนจะหิริ โอตตัปปะ มากนอยแตกตางกัน ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดความซ่ือสัตย 
ความม่ันคงของสมาธิ 
 
โครงสรางหนาที่ของการส่ือสารมวลชนบุญนิยม (Structural functionalist approach) 
  โดยหลักการ การส่ือสารมวลชน มีบทบาทและภาระหนาท่ี ตลอดจนความรับผิดชอบ
ตอสังคมอยูแลว การส่ือสารมวลชนมีความเปล่ียนแปลงและพัฒนาตัวเองมาตลอด ดังนี ้
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ตารางที่ 5.1 พัฒนาการของการส่ือสารมวลชนตามโครงสรางหนาที ่
นักการส่ือสารมวลชน 

Laswell (1948) Wright (1960) Schramm (1964) Kaviya (2005) Sudin (2006) 
Surveillance Surveillance Watchman Verify Virify 
Correlation Correlation Forum Information Information 
Transmission of 
social heritage 

Transmission of 
social heritage Teacher Education Education 

 Entertainment  Warning Warning 
    Self Protection 

หน
าที่

รับ
ผิด

ชอ
บ 

     
 1. ภารกิจหรือหนาที่พ้ืนฐานที่มีตอสังคม (Principle functions of  mass media for society) 

 1. ดานสารสนเทศ (Information) ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ สภาพ เ ง่ือนไข 
สถานการณของโลก และสังคม ความเกี่ยวของเช่ือมโยงของอํานาจตาง ๆ การเผยแพรนวัตกรรม 
คุณภาพชีวิตเปนภารกิจหนึ่งของส่ือบุญนิยมในการนําเสนอเรื่องราวท่ีเปนการเรียนรูโลก (โลกะวิทู) 
 2. ดานความสัมพันธเกี่ยวโยงในสังคม (Correlation) โดยการอธิบาย ตีความ เสนอแนะ 
วิพากษวิจารณ เหตุการณ สถานการณ ขาวสารตาง ๆ ใหการสนับสนุนองคการตาง ๆ ภายใตบรรทัด
ฐานและศีลธรรมของสังคม มีการอบรมศีลธรรมอันดี เปนตัวเช่ือมรอยกิจกรรมตาง ๆ ในสังคม ชุมชน 
สรางความสามัคค ีสรางประชามต ิจัดลําดับความสําคัญทางชนช้ัน และสถานการณตาง ๆ ภารกิจ
ดานนี้ เชน การเสนอขาวสารของหนังสือพิมพขาวอโศกรายปกษ หนังสือพิมพรายปกษเราคิดอะไร 
 3. ดานความตอเนื่อง (Continuity) ทางวัฒนธรรม ใหเกิดการยอมรับวัฒนธรรมยอยท่ี
แตกตาง และพัฒนาวัฒนธรรมใหมท่ีดี สงเสริมการรักษาคานิยมท่ีด ีเปนภารกิจในการสรางทุนทาง
สังคม ถือเปนภารกิจสําคัญของส่ือบุญนิยม ในการเผยแพรสัจจะและหลักการบุญนิยมแกชาวอโศก
เอง และประชาชนท่ัวไป ซ่ึงทําติดตอกันมาตั้งแตเริ่มตนมาจนถึงปจจุบัน 
 4. ดานความบันเทิง (Entertainment) ความสนุกสนาน เปนการผอนคลายความตึงเครียด
ตาง ๆ ภารกิจดานนี้ ชาวอโศกก็ใหความสําคัญเชนกัน โดยจัดเปนกิจกรรมผอนคลายในยามค่ํา มัก
จัดเปนกิจกรรมท่ีเรียกวาสาระบันเทิง ในการจัดงานประเพณีตาง ๆ นอกจากนี้ สมณะโพธิรักษได
แตงเพลง ชุด สัจจะชีวิต ตอมาก็เกิดวงดนตรีฆราวาส ซ่ึงเปนดนตรีแนวชีวิตของชาวอโศก และมี
การแตงเพลงออกมาอีกหลายชุด ตอมาสรางภาพยนตรธรรมะ ความบันเทิงท่ีเสนอออกไปในรูปของส่ือ
กิจกรรม และส่ืออ่ืน ๆ  นอกจากจะเปนการผอนคลายแลว ยังเปนขอทดสอบภูมิธรรมของนักปฏิบัติธรรม
ชาวอโศกดวย  
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 5. ดานการเคล่ือนไหวผลักดันทางวัฒนธรรม (Mobilization) โดยการณรงคในรูปแบบ
ตาง ๆ มักจะกระทําในรูปของส่ือกิจกรรม พิธีกรรม เชน การรวมคัดคานการขึ้นเงินเดือนตัวเองของ
สมาชิกวุฒิสภา เม่ือป 2547 การประทวงคัดคานการนําธุรกิจน้ําเมาเขาตลาดหลักทรัพย เม่ือ 16-24 
มกราคม 2549 ท้ังนี้เพ่ือถวงดุลวัฒนธรรมบริโภคนิยม อํานาจนิยม ซ่ึงกอความไมเปนธรรมให
เกิดขึ้นในสังคม  

 2. บทบาทหนาที่การเปนผูเฝาประตูขาวสาร (Gatekeeper) 
 1. สารสนเทศ (Informational technology) ใหสาระเกี่ยวกับจุดมุงหมาย และเกี่ยวกับ
กิจกรรมขององคกรตาง ๆ ใหสาระเกี่ยวกับเหตุการณ และสถานการณภายนอกท่ีเกี่ยวของ           
ใหการศึกษาและการรณรงคดานขาวสาร 
 2. การตีความดานสาระ เหตุการณ ใหเกิดประโยชนตอจุดมุงหมายของหลักการบุญนิยม 
สรางความคิดเห็น ประชาสัมพันธ สรางและรักษาภาพลักษณท่ีดีของการเปนผูปฏิบัติธรรม เปน
องคกรเพ่ือมนุษยชาติ สงผลใหการดําเนินกิจการตาง ๆ ขององคกรบุญนิยม ตั้งอยูในอุดมการณมา
ตลอด ภาระการตีความหากเปนเรื่องนโยบาย หรือกรณีขัดแยง หรือความเห็นในประเด็นสําคัญ 
สมณะโพธิรักษจะเปนผูตีความและตัดสินตามธรรม สมควรแกธรรม แตถาเปนเรื่องท่ัวไป สมณะ
และสิกขมาตุจะรวมกันตีความและตัดสิน เพราะเปนผูท่ีมีฐานะทางภูมิธรรมสูงกวา 
 3. การแสดงออกและนําเสนอในเรื่องเกี่ยวกับความเช่ือ คานิยม อุดมการณและหลักการ
ของระบบบุญนิยม ทําใหเกิดการพัฒนาจิตสํานึก ความรกัตอมวลมนุษย อันเปนคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ของการเปนสมาชิกองคกรบุญนิยมทุกระดับ 
 4. การผลักดันใหเกิดการเคล่ือนไหวทางสังคม ดวยการกระตุนความสนใจ กระตุนให
เกิดการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชน ในฐานะนักปฏิบัติธรรม ท้ังในดานการ
สนับสนุนทําความด ีและคัดคานส่ิงท่ีเลวราย ดวยวิธีการอหิสาธรรม (อหิสา อโหสิ) 

 3. บทบาทหนาที่ที่มีตอภารกิจของส่ือบุญนิยม 
 คือ การทําหนาท่ีของส่ือมวลชนบุญนิยม ใหบริบูรณพรอมดวยภาระหนาท่ีและความ

รับผิดชอบตอสังคมและมนุษยชาติ เปนอุปกรณทางปญญาดานสารสนเทศท่ีสรางสรรค (Right 
view information) ดานการตีความภายใตกรอบศีลธรรม (Right correlation) ดานการแสดงออก การ
พัฒนา และการรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมบุญนิยม (Continual right culture)  และดานการผลักดัน
ใหเกิดการเคล่ือนไหวทางสังคม (Right mobilization) นําพาสังคมไปสูอิสระและเสรีภาพ ภราดร
ภาพ สมรรถภาพ บูรณภาพ และสันติภาพ 
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4. บทบาทหนาท่ีท่ีมีตอสมาชิกญาติธรรมชาวอโศก 
 เปนภารกิจขององคกรผูผลิตส่ือ และส่ือบุญนิยม เชน การสงหนังสือ วารสารตาง ๆ ของ

ฝายธรรมปฏิกรรมไปยังมวลสมาชิกใหไดรับขาวสาร สารสนเทศ เพ่ือเปนการเพ่ิมคุณภาพ และ
เสริมแรงศักยภาพในการปฏิบัติธรรม ท้ังในชุมชนและนอกชุมชน และเพ่ือสรางขายใยใหแกมวล
สมาชิกผูปฏิบัติธรรมท่ัวประเทศ ใหไดรับธรรมะอยางท่ัวถึง และเผ่ือแผไปยังประชาชนท่ีมา
รวมงานดวย 

 
แนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชน 
 

 ศาสนา เปนท้ัง 3 ส่ิง คือ เปนท้ังส่ือ (Media) เปนท้ังเนื้อสาร (Message) เปนท้ังชอง
ทางเดินของสาร (Channel) โดยมีนักบวชเปนผูสงสาร (Sender) และประชาชนผูเล่ือมใสเปนผูรับสาร 
(Receiver) 

 แนวทางของพุทธศาสนา คือ มุงกําจัดความอยาก กิเลส ตัณหา อุปาทาน อันเปนตนเหตุ
ของปญหาท้ังปวง ดวยการศึกษาเรียนรู ศีล สมาธิ ปญญา และปฏิบัติตามหลักอริยมรรค มีองค 8 ศีล 
สมาธิ ปญญา มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อาศัยซ่ึงกันและกัน จะแบงแยกไมได การศึกษาศีลท่ี
สูงขึ้น หรือการปฏิบัติเครงขึ้น (อธิศีล) ก็จะสงผลใหเกิดสมาธิท่ีสูงขึ้น (อธิจิต) และเปนปญญาท่ี
เฉลียวฉลาดรูเทาทันกิเลสยิ่งขึ้น (อธิปญญา) 
 
ความสอดคลองในองคประกอบการนําเสนอธรรมะทางสถานีวิทยุชุมชนตามหลักนิเทศศาสตร 
 
  การแสดงธรรมเทศนาของนักบวชใชส่ือบุคคลเปนหลัก มีขบวนการในการส่ือสาร            
ซ่ึงสอดคลองกับกระบวนการในการส่ือสารตามหลักการส่ือสารทางนิ เทศศาสตร  คือ                    
เปนกระบวนการส่ือสารทางเดียว (One – way communication) มีนักบวชเปนผูสงสาร โดยใชธรรมะ
เรียบเรียงเปนบทพระธรรมเทศนาเปนขอมูลขาวสาร ใชส่ือชองทางผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
และมีประชาชนเปนผูรับฟงทางวิทยุชุมชน ซ่ึงสอดคลองตามหลักนิเทศศาสตรท่ีมีองคประกอบท่ี
สําคัญ 4 ประการ คือ 
  1. ผูสงสาร (Source) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีตองการจะทําการส่ือสารความคิด 
ความรูสึก ความตองการ ขาวสาร ไปตามวัตถุประสงคของตน ผูสงสารในทางพระพุทธศาสนา คือ 
นักบวชท่ีแสดงธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 
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  2. สาร (Message) หมายถึง ผลผลิตของผูสงสารท่ีถายทอดความคิด ความรูสึก ความ
ตองการ ขาวสาร และตามวัตถุประสงคของตนท่ีปรากฏออกมาในรูปของรหัส (Code) คือ ธรรมะ
ของพระพุทธเจาท่ีทรงเทศนาส่ังสอนประชาชนท่ีปรากฏอยูในพระไตรปฎกผสมผสานกับแนวคิด
ระบบบุญนิยม ซ่ึงในแตละสํานวนไดอธิบายธรรมะซ่ึงมีเนื้อหาสาระท่ีแตกตางกันออกไป 
  3. ชองทาง (Channel) หมายถึง ส่ิงท่ีขนสาร ซ่ึงหมายถึง สถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก 
ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 
  - เครื่องสง (Transmitter) หมายถึง อุปกรณการส่ือสารท้ังท่ีเคล่ือนท่ีไดและเคล่ือนท่ี
ไมได ของสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ครอบคลุมพ้ืนท่ีการสงสัญญาณตําบลพระประโทน อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 
  - สัญญาณ (Signal) หมายถึง สัญญาณในการกระจายเสียงการแสดงธรรมเทศนา ระบบ 
F.M. ออกอากาศท่ีคล่ืนความถ่ี 107.9 Mhz จากสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
  4.  ผูรับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีรับสารของผูสงสาร 
ประกอบดวย 
  - เครื่องรับ (Receiver) หมายถึง เครื่องวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงมีรูปแบบ และราคาม่ีแตกตาง
กันไปตามขีดความสามารถ ประสิทธิภาพในการรับคล่ืนเสียง ปจจุบันมีการรับฟงทางอินเทอรเน็ต
ได 
  - ผูฟง (Destiation) หมายถึง พุทธศาสนิกชนและมวลชน ท่ีรับฟงการถายทอดกระจาย
เสียงของสถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
  จะเห็นไดวา การเผยแผธรรมะในปจจุบันท่ีนักบวชนําเสนอทางสถานีวิทยุชุมชนปฐม
อโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีองคประกอบและขบวนการส่ือสารท่ี
สอดคลองตามหลักนิเทศศาสตร ท่ีมีท้ังผูสงสาร สาร ชองทาง และผูรับสารครบทุกประการ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
  ผลจากการศึกษาสามารถวิเคราะหประเด็นและนําเสนอขอมูล โดยอธิบาย ดังนี้ 
 
รูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุชุมชนปฐมอโศก 
 
 สามารถแบงรูปแบบและเนื้อหารายการออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 
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  1. บันเทิง 
  เปนรายการท่ีจัดขึ้นเพ่ือผอนคลาย ใหความบันเทิง สวนใหญจะเปนรูปแบบของการเปด
เพลง 
  2. ธรรมะ 
  เปนรายการท่ีเนนดานพุทธศาสนา เพ่ือขัดเกลาจิตใจใหปฏิบัติตามหลักธรรม 
  3. ขาว 
  สวนใหญเปนขาวสารหรือเหตุการณท่ัวไปในชุมชน เชน ขาวชาวบาน ซ่ึงจะเปน
ลักษณะท่ีอาสาสมัครจัดรายการมาเลา หรือแจงใหทราบ นอกเหนือจากนี้จะเปนขาวท่ีมาจากรายการ
กระแสหลักโดยอาสาสมัครจัดรายการตองการใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบขาวคราวความ
เคล่ือนไหวของประเทศเทานั้น ตองไมเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจแตอยางใด 
  4. ความรู  
  เปนการใหสาระความรูตาง ๆ ในหลาย ๆ ดาน เชน ดานสาธารณสุข  กฎหมาย 
การศึกษา ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ท่ีสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตได 
 
  การจัดรายการจะจัดตามความถนัดและความสนใจของอาสาสมัครจัดรายการ และกับ
การท่ีคณะกรรมการมาประชุมรวมกันเกี่ยวกับรายการท่ีประชาชนตองการใหมีเพ่ิมเติม โดยได
ขอมูลมาจากการพบปะพูดคุยกับผูฟงตามสถานท่ีตาง ๆ การโทรศัพท หรือการเขียนจดหมายเขามา
แสดงความคิดเห็นในรายการ จากนั้นจะทําการสรรหา ชักชวนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถใน
การจัดรายการประเภทนั้น ๆ และพบวาการกําหนดใหเพ่ิมรายการไมไดมาจากการประเมินความ
ตองการของชุมชนท้ังหมด 
 
  ในสวนการคัดเลือกเนื้อหาเพ่ือนําเสนอนั้น อาสาสมัครจัดรายการท่ีมีภูมิลําเนาตางกัน 
จะมีลักษณะการคัดเลือกเนื้อหาเพ่ือนําเสนอท่ีแตกตางกันดวย โดยอาสาสมัครจัดรายการท่ีอาศัยอยู
ในทองถ่ิน การคัดเลือกเนื้อหาเพ่ือนําเสนอจะพิจารณาจากประเด็นในเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
ปญหาท่ีพบในชุมชน และจากความรูและประสบการณของอาสาสมัครจัดรายการท่ีไดอาศัยอยูใน
ทองถ่ินนั้น ในขณะท่ีอาสาสมัครจัดรายการท่ีอาศัยอยูตางถ่ิน จะคัดเลือกเนื้อหาเพ่ือนําเสนอจาก
ความสนใจของตนเองเปนหลัก โดยจะเปนเนื้อหาท่ีใหความรูท่ีไดมาจากการคนควาขอมูลรวมกับ
ประสบการณของอาสาสมัครจัดรายการเอง 
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  นอกจากนี้พบวารายการท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด ไดแก  รายการบันเทิงวัยรุน  ซ่ึงมี
ความสัมพันธกับจํานวนอาสาสมัครจัดรายการท่ีเปนเยาวชนท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด แตกลับพบวา
รายการธรรมะมีระยะเวลาในการออกอากาศตอสัปดาหมากท่ีสุด ซ่ึงมีความสัมพันธกับสถานีวิทยุ
ชุมชนแหงนี้ท่ีอยูในเขตความรับผิดชอบของพุทธสถานปฐมอโศก และมีวัตถุประสงคหลักในการ
ดําเนินงานเพ่ือมุงเผยแผหลักธรรมตามแนวคิดระบบบุญนิยมใหกับชุมชน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีแตกตางไป
จากสถานีวิทยุชุมชนแหงอ่ืน ๆ และประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวอาสาสมัครจัดรายการสวน
ใหญตองไปประกอบอาชีพการงานจึงไมสามารถมาจัดรายการในชวงเวลาดังกลาวได จึงทําให
อาสาสมัครจัดรายการท่ีเปนนักบวชและผูปฏิบัติธรรมของปฐมอโศกจัดรายการในชวงเวลา        
ดังกลาวแทน 
 

 ลักษณะสําคัญของรูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุชุมชน จะเปนมาตรวัดวาวิทยุ
ชุมชนนั้นไดทําหนาท่ีของวิทยุชุมชนอยางแทจริงหรือไม คือ เปนรูปแบบและเนื้อหาท่ีตอบสนอง
ความตองการของชุมชน มีรูปแบบและเนื้อหาท่ีหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจ ความตองการ
และผลประโยชนของคนทุกกลุม และเพ่ือใหสอดรับกับสภาพความเปนจริงของชุมชนท่ีมี
หลากหลายมิติ เชน เรื่องการศึกษา  การทํามาหากิน  การอยูรวมกัน การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม มรดกดาน
ภูมิปญญาของชุมชน สงเสริมศีลธรรมศาสนา การพักผอนความบันเทิงและการละเลน ประเพณี
พิธีกรรม ปญหาตาง ๆ ของชุมชน เนื่องจากการส่ือสารเปนสิทธิอยางหนึ่งของชุมชน ดังนั้นเนื้อหา
วิธีการนําเสนอ และรูปแบบรายการ จึงควรใหสิทธิแกชุมชนในการดําเนินการใหสอดคลองกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมหรือรสนิยมของชุมชน 

 
บทบาทการมีสวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุชุมชน 
 
  จุดเริ่มตนของการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนแหงนี ้คือ กลุมนักบวชของปฐมอโศก โดยเกิด
จากความสนใจเกี่ยวกับส่ือวิทยุและการใหความสนใจเกี่ยวกับกระแสการปฏิรูปส่ือ โดยมี
วัตถุประสงคการดําเนินงานเพ่ือเผยแผหลักธรรมแนวคิดระบบบุญนิยมตามหลักการดํารงชีวิตของ
ชาวอโศก แตตอมาไดเกิดแนวความคิดท่ีจะใหประชาชนเขามามีสวนรวมและไดมีการกําหนด
วัตถุประสงคในการดําเนินงานรวมกันซ่ึงมีลักษณะเหมือนวิทยุชุมชนท่ัวไป คือ ตองการแลกเปล่ียน
ขอมูล ความรู ขาวสาร เพ่ือตอบสนองความตองการของคนในชุมชน แตท่ีแตกตางกับสถานีวิทยุ
ชุมชนแหงอ่ืน ๆ ก็คือ มีเปาหมายเพ่ือตองการเผยแผหลักธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมท่ีมีผลตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชน ท้ังนี้เพราะวิทยุชุมชนแหงนี้ตั้งอยูในเขตความรับผิดชอบของพุทธสถาน
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ปฐมอโศก มีแนวทางการดํารงชีวิตโดยใชศาสนาเปนแกน จึงทําใหไมมีนโยบายท่ีเกี่ยวของกับดาน
ธุรกิจใด ๆ ท้ังส้ิน ตอจากนั้นจึงไดทําการชักชวนประชาชนในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการ ท้ังในระดับอาสาสมัครจัดรายการและระดับคณะกรรมการ โดยแยกพิจารณาวาถาเปน
ระดับอาสาสมัครจัดรายการจะเปดโอกาสใหกับประชาชนในทุกกลุมสามารถเขามารวมดําเนินการได
แตถาเปนในระดับคณะกรรมการจะมุงเนนไปท่ีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ มีความเปนผูนํา และมีบทบาท
ทางสังคม ซ่ึงการเกิดกระบวนการส่ือสารแบบมีสวนรวมของสถานีวิทยุชุมชน พบวามีสาเหต ุดังนี้ 
  1. จุดเร่ิมตนของการกอตั้งสถานีวิทยุชุมชนเกิดมาจากความตองการของชุมชนเอง 
 ซ่ึงมีความสัมพันธกับจุดเริ่มตนของการเกิดวิทยุชุมชนจะมีกระบวนการอยู 3 รูปแบบ 
ไดแก 1. เริ่มจากแกนนํา 2. เริ่มจากเครือขาย และ 3. เริ่มจากชุมชน ในสวนของสถานีวิทยุชุมชน
แหงนี้เริ่มจากกลุมนักบวช และขยายผลออกไปสูองคการท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  2. สาเหตุที่ประชาชนเขามามีสวนรวมแบงออกเปน 2 ประการ คือ 
  1. มีความสนใจอยากรวมดําเนินการหรือรวมจัดรายการ อยากแลกเปล่ียนความรู 
ทัศนคต ิจึงอาสาสมัครเขามารวมจัดรายการ ซ่ึงบุคคลกลุมนี้โดยสวนใหญจะเปนคนในพ้ืนท่ีและ
เคยรับฟงรายการของทางสถานีมากอน 
  2. ไดรับการชักชวน กลุมบุคคลนี้จะเปนผูท่ีมีความสนใจในการดําเนินงานวิทยุชุมชน
อยูแลว จะมีท้ังบุคคลท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี เคยรับฟงรายการมาบางจึงอยากเปล่ียนสถานะ
จากผูรับสารมาเปนผูสงสาร แตยังไมกลาและไมคอยแนใจในความรู ความสามารถของตนเอง แต
เม่ือไดรับการชักชวนจึงเกิดความสนใจ อยากเรียนรู และอยากหาประสบการณ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของพัชราภรณ สายรัดเงิน (2548 : บทคัดยอ) ผลจากการศึกษาพบวาประชาชนท่ีเขามารวม
ดําเนินงานนั้นมีกระบวนการในการเขามามีสวนรวม 2 วิธี คือ ถูกชักชวนมาและอาสาสมัครเขามา 
เพราะทางสถานีวิทยุชุมชนตองการตัวแทนชุมชนในทุกระดับ ซ่ึงมีท้ังตัวแทนจากชุมชน ตัวแทน
ขาราชการ และตัวแทนจากกลุมศาสนา  
  3. กลุมผูนําชุมชน 
  จากการท่ีสถานีวิทยุชุมชนมีนโยบายใหผูนําชุมชนในกลุมตาง ๆ เขามามีสวนรวมใน
การดําเนินการได จึงทําใหเกิดการชักชวนบุคคลท่ีมีบทบาทเปนผูนําในกลุมของตน ซ่ึงเม่ือบุคคล
เหลานี้กลับไปทําการชักชวนบุคคลอ่ืน ๆ ในกลุมของตนเองใหเขามารวมดําเนินการ โดยสวนใหญ
บุคคลท่ีถูกชักชวนจะใหความรวมมือกับผูนําของตน จึงถือไดวาผูนําชุมชนมีบทบาทอยางมากใน
การมีสวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุชุมชน 
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4. ทัศนคติที่ชุมชนมีตอสถาบันสงฆ 
  การท่ีประชาชนมีความเช่ือถือ ไวใจ และเล่ือมใสในนักบวชและผูปฏิบัติธรรม รวมไป
ถึงหลักการดําเนินชีวิตตามแนวคิดระบบบุญนิยมของชาวอโศก จึงทําใหประชาชนสวนใหญมี
ความคุนเคย รวมทํากิจกรรมกับทางปฐมอโศกอยูบอย ๆ จึงถือไดวาผูนําความคิดมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมของประชาชน  
  ตามหลักการทางทฤษฎีเรื่องการมีสวนรวมในวิทยุชุมชนนั้น มักจะแบงระดับการมี
สวนรวมของประชาชนเอาไว 3 ระดับดังนี้คือ 
 1. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร (Audience) 
 2. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร (Sender/Producer) 
 3. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy Planner) 
  การมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนนั้นมีรูปแบบท่ีละเอียดมากกวาตามหลักการ 
รูปแบบของการเขามามีสวนรวมในแตละระดับช้ันนั้น จะมีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียมปรามิด 
กลาวคือ จํานวนคนท่ีเขาไปมีสวนรวมในระดับผูรับสารจะมีไดมากท่ีสุด ถัดมาในระดับผูสงสารจะ
มีไดนอย และสุดทายในระดับผูวางแผนและกําหนดนโยบายจะเปนเพียงกลุมเล็ก ๆ เทานั้น 
 
 
 
 
 
     
 

ภาพที่ 5.1 การมีสวนรวมในระดับตาง  ๆของวิทยุชุมชน 
  การมีสวนรวมของประชาชนในแตละระดับนั้น ยังคงเปดกวางตอการริเริ่มสรางสรรค
ของวิทยุชุมชนในแตละแหงท่ีจะสามารถพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในแตละระดับ ซ่ึงสถานีวิทยุ
ชุมชนปฐมอโศกนั้น ระดับการมีสวนรวมของประชาชนอาจจะแตกตางหรือตอยอดไปจากหลักการ
ทางทฤษฎีท่ีไดกลาวไวขางตน กลาวคือ ประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมนั้นมักจะมีบทบาทการมีสวน
มากกวา 1 ฐานะ ซ่ึงหมายถึงการปฏิบัติหลายหนาท่ีในเวลาเดียวกัน เชน เปนอาสาสมัครจัดรายการ
และเปนคณะกรรมการดําเนินงาน หรือเปนท้ังผูฟงและอาสาสมัครจัดรายการ เปนตน ซ่ึงลักษณะ
เชนนี้นั้นมักเกิดกับสถานีวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการโดยไมมุงหวังผลประโยชนทางธุรกิจ  
 

ระดับผูวางแผนและกําหนดนโยบาย 

   ระดับผูสงสาร 

ระดับผูรับสาร 
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 วิทยุชุมชน เปนส่ือหนึ่งตามแนวทางการส่ือสารภาคประชาชน เพ่ือตองการใหสิทธิ
เสรีภาพทางการแสดงออกของประชาชนไดรับการเผยแพรระหวางคนในชุมชนมากขึ้น               
แตเนื่องจากส่ือมวลชนประเภทอ่ืน ๆ อาทิ หนังสือพิมพ โทรทัศน อินเทอรเน็ต มีคาใชจายในการ
ลงทุนสูง ชุมชนจึงไมอาจจะอาศัยชองทางดังกลาวไดอยางเต็มท่ี ส่ือวิทยุชุมชนจึงเปนประเด็น
สําคัญท่ีถูกพยายามนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการสรางความเช่ือมโยง และสรางความ
เขมแข็งในระดับชุมชน หากแตสถานการณของการใชและการจัดการส่ือนั้น มีความแตกตางกันใน              
เชิงโครงสรางของความสัมพันธในระดับชุมชน ดวยเหตุท่ีชุมชนมีความหลากหลายในแตละกลุม 
ส่ือวิทยุชุมชนท่ีนําไปเปนชองทางในการส่ือสารระหวางชุมชน จึงมีความแตกตางกันไปตามบริบท
ของวัฒนธรรม 

 
  วิทยุชุมชนจึงเปนการส่ือสารสาธารณะท่ีเปนเครื่องหมายของการการพัฒนาโดยใช
กระบวนการมีสวนรวมดําเนินการโดยประชาชน และดําเนินการเพ่ือประชาชนอยางแทจริง       
ตามหลักการสําคัญท้ัง 2 ประการขางตน แตอยางไรก็ตาม การยึดถือหลักการวิทยุชุมชนอยาง
เครงครัดเพียงอยางเดียว ยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหวิทยุชุมชนเกิดคุณประโยชนขั้นสูงสุดหรือบรรลุ
ตามวัตถุประสงคไดจริง หากแตยังตองอาศัยกลวิธีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถเกิด
ผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีชุมชนตองการไดอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ชุมชนโดยแกนนําของชุมชน
เองจะตองรวมมือกันวางแผนการดําเนินกิจการวิทยุชุมชนใหเปนของสาธารณะ โดยสาธารณะ และ
เพ่ือสาธารณะอยางแทจริง การดําเนินกิจการวิทยุชุมชนจะตองเปนกระบวนการ เปนระบบของ
ชุมชน และเขาถึงหัวใจของการดําเนินกิจการวิทยุชุมชน คือ การทําใหคนในชุมชนเปนท้ังผูผลิต
และผูฟง ดวยกลวิธีหลัก 6 ประการคือ 

 1. เขาถึงงาย 
 2. ใชภาษาถ่ิน 
 3. กินตนทุนต่ํา 
 4. นําเครื่องมือ อุปกรณท่ีไมซับซอนมาใชงาน 
 5. เสนอสถานการณใกลบาน เรื่องใกลตัว 
 6. รวมอาสาสมัครดําเนินการทําเพ่ือสวนรวม 

 และการดําเนินกิจการวิทยุชุมชนตองพึงตระหนักอยู 2 ประการ คือ 
 1. ตองไมแสวงหากําไร แตสรางทุนทางสังคม 
 2. ตองใหคนในชุมชนรวมกันจัดตั้ง และรวมเปนเจาของคล่ืนความถ่ี 
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 เม่ือวิทยุชุมชนเปนเรื่องราวของชุมชนท่ีตองมีสวนรวมในการรางวัตถุประสงค        
การจัดการ การกําหนดเปาหมายทิศทางรวมกัน ใหสามารถนําเสนอไดครอบคลุมพ้ืนท่ี เนื้อหา   
ตามสภาพของวิถีทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และอาชีพของทองถ่ินนั้น ๆ บน
พ้ืนฐานท่ีสังคมไทยเช่ือเหมือนกันวาคล่ืนความถ่ีคือทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมมีวัดหมดส้ิน และคล่ืน
ความถ่ีไมมีขอจํากัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพียงแตมีตนทุนในการถือครองและใชความ
ชํานาญการเปนพิเศษ ในการทําประโยชน และเม่ือคล่ืนความถ่ีไมมีลักษณะทางกายภาพ ดังนั้น 
แนวความคิดในการบริหารจัดการสรรหาคล่ืนความถ่ี จึงไมอาจใชวิธีคิดเชนเดียวกับการใชในการ
บริหารจัดการทรัพยากรชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณสมบัติทางกายภาพได มันจึงสามารถถูกนําไปใชในฐานะ
ของการสรางคุณประโยชนสูประชาชนไดอยางไมมีขีดจํากัด 

 ดังนั้นหัวใจของส่ือภาคประชาชน ก็คือกระจายอํานาจการส่ือสาร สรางกระบวนการ
เรียนรูและเพ่ิมชองทางการนําเสนอ พลังความคิดของประชาชนไปสูประชาชน ส่ือทางเลือก
รูปแบบใหมหรือส่ือภาคประชาชนอยางวิทยุชุมชน จึงตองการมากกวารูปแบบท่ีอยางท่ีผาน ๆ มา 
ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีสามารถปฏิบัติออกมาอยางมีผลสะทอน ตอสังคม ตอชุมชน และเปนผลสะทอนท่ี
สังคมยอมรับวาดีมีประโยชน เหลานี้คือภารกิจหลัก และภารกิจเรงดวน เพ่ือมาสูการยอมรับและ
เช่ือม่ันจากสังคม 
 
แนวทางการเผยแผพุทธศาสนา 
 

 ส่ือในความหมายของชาวอโศก มีความครอบคลุมไปถึงตัวส่ือและชองทางการส่ือสารดวย 
โดยแบงส่ือออกเปน 7 ประเภท คือ 

1. ส่ือบุคคล 
2. ส่ือวัตถุ-สถานท่ี 
3. ส่ือกิจกรรม-พิธีกรรม 
4. ส่ือส่ิงพิมพ 
5. ส่ือมัลติมีเดีย 
6. ส่ือวิทยุกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน-วีดีทัศน และอินเทอรเน็ต 
7. ส่ือปราศรัย 
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และจากการเขาไปสังเกตและอยูรวมกิจกรรมกับองคกรชุมชนชาวอโศก พบวาสวนใหญจะมี
สวนเกี่ยวของกับการส่ือสารท้ังส้ิน เพราะสวนประกอบและพฤติการณตาง ๆ ขององคกร ไมวาจะ
เปนตัวอาคาร สถานท่ีตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ การบริหารองคการ และกิจกรรม-ธุรกรรม ลวน
เกี่ยวของทําหนาท่ีส่ือ หรือเปนตัวส่ือเสียเองไมประเภทใดก็ประเภทหนึ่ง ดวยเหตุผลท่ีวากิจกรรม
ตาง ๆ ของชาวอโศก เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องมาจากการเผยแผศาสนา ดังนั้น โดยพฤตินัยยอม
ปรากฏแจงชัดแลววากิจกรรมเหลานั้นเกี่ยวของกับการส่ือสารอยางแยกไมออก ครอบคลุมไปถึง
การเผยแพรประชาสัมพันธ การใชกลยุทธการส่ือสารตาง ๆ เชน กลยุทธการส่ือสารการตลาดอาริยะ 
กลยุทธการส่ือสารการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพชีวิต ซ่ึงตองใชเครื่องมือการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
  หนวยในการวิเคราะหท่ีจะนํามาใชกับแนวทางการเผยแผพุทธศาสนา ไดแก 
 1. คน (Human) 
 2. สังคม (Social) 
 3. วัฒนธรรม (Culture) 
 4. ระบบ (System) 

 ผลปรากฏวา มีความสอดคลองกันอยางลุมลึก เพราะเหตุวาการเผยแผพุทธศาสนาเกี่ยว
โยงกับคน และการพัฒนาคน ใหเปนคนดี เพ่ือคนดีจะไดไปสรางระบบท่ีดี ท่ีเอ้ือตอการสราง
วัฒนธรรมท่ีด ีสงผลใหสังคมเกิดความผาสุก คนดียอมสรางระบบดี ระบบท่ีดี จะสงเสริมใหคนดี
ทําดีไดงาย ในขณะเดียวกันก็จะปองปรามคนเลว ใหทําเลวไดยากขึ้น หรือไมมีโอกาสทําเลว คนเลว
ยอมสรางระบบเลว ระบบเลว จะสงเสริมคนเลวใหทําเลวไดงายและสะดวกขึ้น ในขณะเดียวกันก็
จะกีดกัดคนดีใหทําดีไดยาก หรือไมมีโอกาสทําดีเลย 

 ดังนั้น หนวยในการวิเคราะห จึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
 1. ตองมีความสอดคลองสัมพันธกันระหวางกันและกัน  
 2. ตองมีการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต 
 4. ตองมีการประยุกตใชนวัตกรรมทางสังคม เชน วิทยุชุมชน 
  ศาสนา มีสถานภาพเปนท้ัง 3 ลักษณะ คือ เปนท้ังส่ือ (Media) เปนท้ังเนื้อสาร 
(Message) เปนท้ังชองทางเดินของสาร (Channel) โดยมีนักบวชเปนผูสงสาร (Sender) และ
ประชาชน หรือศาสนิกเปนผูรับสาร (Receiver) 

 ศาสนา คือ ส่ือท่ีถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการขจัดความทุกขของคน แกไขปญหาของ
สังคม รวมท้ังหยุดยั้งความลมเหลวของระบบท่ีเปดชองทางใหคนเกงคนฉลาดเอารัดเอาเปรียบคนท่ี
ดอยกวาหรือโงกวา ในสังคมก็ไมม่ันคง เพราะคนกับระบบมีความสัมพันธเกี่ยวโยงกันอยางแยกไมออก 
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คนดียอมสรรหาแตส่ิงท่ีด ีๆ ปอนเขาไปในระบบ สังคมก็รอรับผลท่ีดีท่ีเปนประโยชน เปนระบบท่ีดี 
สวนคนไมดีกทํ็าในส่ิงท่ีตรงกันขาม สังคมก็จะมีแตปญหาตาง ๆ 

 ศาสตรอ่ืนใดในโลกตางกับพุทธศาสตร ตรงท่ีพุทธศาสตรทําใหคนพนทุกขไปสูสันติภาพ
ได เพราะคนหาสาเหตุของปญหา แลวแกท่ีตนเหตุ ถามนุษยหันมาเรียนรูสัจจะของศาสนา รูจัก
แยกแยะดี และช่ัว ถูกและผิด ประโยชนและโทษ ควรและไมควร ก็จะเปนผูรูจักเลือกสาร 
(Message) และเลือกสรางแตสารท่ีเปนศาสตรแหงสัจจะ และเลือกท่ีจะประยุกตใชวิทยาศาสตร 
มนุษยศาสตร ภาษาศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีมีในโลกอยางชาญฉลาด 

 
 ส่ือ (Media) เปนปจจัยหนึ่งท่ีใชในการแกไขปญหาหรือความทุกขของคนและสังคมท่ี

ประกอบกันเปนระบบศาสนา คือ ตัวสาระ (Message) หรือแกนสาร ท่ีจะปอนเขาไปในระบบ 
(Input) เพ่ือใหเกิดกระบวนการ (Process) สรางใหม คิดใหม ตลอดจนการบํารุงรักษาและการ
พัฒนาในดานตาง ๆ ท้ังท่ีเกี่ยวของกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม เพ่ือให
เกิดสันติสุขของสังคมโลก ถาบุคคลใดหรือสังคมใดไมมีศาสนา ก็คงจะขาดปจจัยท่ีสําคัญไป 

 
 หลักศาสนาเปนท้ังส่ือ (Media) และชองทาง (Channel) ใหปญหาหรือความทุกขของ

มนุษยไหลออก เพราะถาคนเราขาดซ่ึงศาสนาเสียแลว ก็จะมองไมเห็นหนทางหรือเปาหมายสุดทาย
ของชีวิต หลักคําสอนท่ีลึกซ้ึงเปรียบเสมือนสาระ (Message) ถาไมมีผูสอนหรือประยุกตคําสอนให
คนฟงรูเรื่องหรือขาดผูช้ีนํา (Opinion leader) ธรรมะเหลานั้นก็ไรประโยชน และถาปลอยใหผูฉลาด
ดวยปญญาท่ีไรธรรมะ ตีความไปตามกิเลสของตน แลวส่ือออกไปแบบผิด ๆ นอกจากไมสามารถ
แกปญหาชีวิตได กลับจะเปนผลรายตอสังคม อาจสรางความแตกแยกทางศาสนาไปเลยก็ได  

 
 หลักศาสนาเปนตัวตนหรือปรากฏการณของความจริง (Fact) ท่ีมนุษยผูฉลาดสามารถ

หยิบฉวยเอาไปใชได ดวยการเลือกศึกษาและปฏิบัติในสวนท่ีตนสามารถ เล่ือมใส ศรัทธา สวน
มนุษยผูโงเขลากลับมองขาม เห็นวาเปนส่ิงมอมเมาหรือไรสาระไปอยางนาเสียดาย เพราะท่ีสุดแลว
มนุษยทุกคนก็ตองตาย เม่ือถึงวาระนั้นตางก็เรียกรองหาความความสุขในโลกหนา ซ่ึงไมมี
ประโยชนอะไร 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยสถานีวิทยุชุมชนในตําบล อําเภอ จังหวัดเดียวกัน หรือจังหวัด
ใกลเคียง ท่ีมีลักษณะของการมีสวนรวมเพ่ิมเติม เพ่ือใหเห็นขอแตกตางของการเขามามีสวนรวมใน
มิติชุมชนท่ีหลากหลาย 
 
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยสํารวจประชาชนในชุมชน เพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ
ตองการ ความพึงพอใจ และทัศนคติของชุมชนท่ีมีตอการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน เพ่ือนํา
ขอมูลดานผูรับสารกับขอมูลการดําเนินงานของสถานีมาวิเคราะหรวมกัน เพ่ือปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานของทางสถานีวิทยุชุมชนตอไป 
 
  3. สถานีวิทยุชุมชนควรมีการอบรม ใหความรู และสรางทัศนคติท่ีด ีใหแกประชาชนใน
ชุมชนเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานี เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญในฐานะเปนส่ือของชุมชน      
อันนําไปสูการมีสวนรวมอยางยั่งยืน 
 
  4. สถานีวิทยุชุมชนควรกระตุนและสรางความตระหนักในสิทธิทางการส่ือสารแบบมี
สวนรวมของวิทยุชุมชนใหกับประชาชนในชุมชน ในขอบเขตท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน 
โดยเฉพาะการแจงขาวสาร การรับรูปญหา ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชนผาน
ทางรายการของสถานีวิทยุชุมชน 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 
  1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางท่ีชัดเจน ประโยชน ขอไดเปรียบ 
เสียเปรียบระหวางวิทยุชุมชนกับวิทยุกระแสหลัก 
 
  2. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับวิทยุชุมชนโดยเฉพาะ ดังนั้นผลการวิจัยจึงเปน
การเจาะลึกเฉพาะส่ือวิทยุเทานั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยในส่ืออ่ืน ๆ พิจารณาเปรียบเทียบกัน 
 

 3. ควรนําผลท่ีเกิดขึ้นไปพิสูจนตอ และยืนยันปรากฏการณท่ีเปนจริง ผูรูควรมีการนําขอ
พิสูจนไปประยุกตใชกับสังคมอ่ืน โดยจัดเง่ือนไขและบริบททางสังคมใหเขากับเนื้อหาและแนวคิด
ระบบบุญนิยม  
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 4. ในการศึกษาวิถีชีวิต แนวคิด ปรัชญาของกลุมชาวอโศก ยังมีประเด็นท่ีทาทายนักวิจัย
อยูหลายประเด็น จึงเปนประเด็นท่ีนาศึกษาตอไปวา หัวขอวิจัยทางการส่ือสารท่ีควรทําตอไป คือ 
ศึกษาเปรียบเทียบระหวางวัดพระธรรมกาย วัดสวนแกว และชาวอโศก DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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ธรรมนูญวิทยุชุมชนบุญนิยม 
พ.ศ. 2547 

 
หมวด 1 ทั่วไป 
ขอ 1. ใหใชธรรมนูญนี ้นับตั้งแตวันท่ี…. เดือน……. พ.ศ. 2547 เปนตนไป 
ขอ 2. ธรรมนูญฉบับนี้ ใหช่ือวา ธรรมนูญวิทยุชุมชนบุญนิยม พ.ศ. 2547 โดยอนุมัติของท่ีประชุม
สมณะชาวอโศกไมนอยกวาสิบหารูป 
ขอ 3. ในธรรมนูญนี ้
(1) วิทยุชุมชนบุญนิยม หมายถึง การใชคล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียง ภายใตบทบัญญัติ มาตรา 40 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เพ่ือการเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลท่ีเกี่ยวกับ
การสรางเสริมสัจธรรมชีวิต การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ท่ีอยูในรัศมีการ
กระจายเสียง ภายใตบริบทของระบบบุญนิยม ซ่ึงประกอบดวยศีลธรรม หรือหลักธรรมทางศาสนา 
สัมมาอาชีพ สุขภาวะ เศรษฐกิจพ่ึงตน และทุนทางสังคม 
(2) คณะกรรมการวิทยุชุมชนบุญนิยม หมายถึง องคคณะบุคคลซ่ึงประกอบดวยนักบวช และ          
ผูปฏิบัติธรรมชาวอโศก หนาท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหกิจการของวิทยุกระจายเสียงดําเนินไปตาม
นโยบาย และบรรลุวัตถุประสงคตามธรรมนูญ 
(3) องคกรสมาชิก หมายถึง จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนซ่ึงเรียกวา สถานีวิทยุชุมชนท่ีเปนสมาชิกของ
วิทยุชุมชนบุญนิยม 
(4) สมาชิกองคกร หมายถึง บุคคลผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับขององคกร 
(5) อาสาสมัครบุญนิยม หมายถึง บุคคลผูทําหนาท่ีบริหาร จัดการ รับใช ภายในองคกร ท่ีไมรับ
คาตอบแทน หรือเงินเดือน เปนของตน 
(6) องคกร หมายถึง องคกรท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 
หมวด 2 คุณสมบัติของวิทยุชุมชนบุญนิยม 
ขอ 4. วิทยุชุมชนบุญนิยม มีลักษณะและขอบเขตสาระ ดังตอไปนี ้
(1) เปนแหลงเผยแพร ประชาสัมพันธ กิจกรรม พิธีกรรม ดานศาสนา การศึกษาวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม สุขภาวะ เทคโนโลยี และการเมืองของชุมชนบุญนิยม และ
ชุมชนในเครือขายเศรษฐกิจพ่ึงตน ชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงมีคุณสมบัติตามลักษณะของชุมชนบุญนิยม 14 
ประการ 
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(2) เปนแหลงสงเสริมและประสานงาน การฝกอบรม สัมมนา ดานศักยภาพและคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพ่ึงตน ชุมชนเขมแข็ง วัฒนธรรมยั่งยืน และประชาธิปไตยภายใตการเมืองบุญนิยม 
(3) การดําเนินการ อยูภายใตบริบทของระบบบุญนิยม คือ ไมแสวงกําไรทางธุรกิจเปนสมบัต ิ       
สาธารณโภคี บุคคลากรมีสถานภาพเปนอาสาสมัคร 
(4) เปนการส่ือสารสองทาง โดยองคกรสมาชิก ซ่ึงเปนกลุมผูจัด และสมาชิกองคกรซ่ึงเปนกลุมผูฟง 
เปนบุคคลกลุมเดียวกัน 
(5) เปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรู และบูรณาการ องคความรูท้ังดานจิตภาพ และกายภาพของ
ประชาชนในรัศมีการกระจายเสียง เพ่ือสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน ตามมาตรา 
15(3) มาตรา 18(3) และมาตรา 29 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
(6) เปนสถานศึกษาตามอัธยาศัยซ่ึงเรียกวา ศูนยการเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 
 
หมวด 3 คณะกรรมการวิทยุชุมชนบุญนิยม 
ขอ 5. คณะกรรมการวิทยุชุมชนบุญนิยม ประกอบดวยนักบวชชาวอโศก จํานวนหกรูป และผูปฏิบัติ
ธรรม ระดับศีลหาขึ้นไป จํานวนไมเกินสิบสามคน คัดเลือกจากท่ีประชุมใหญองคกรบุญนิยม      
ใหดํารงตําแหนงคราวละส่ีปกอนครบวาระส่ีป หากจํานวนคณะกรรมการในวรรคกอน มีจํานวน
รวมกันไมถึงเกาคนใหคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญองคกรบุญนิยม ใหดํารงตําแหนงแทนตําแหนงท่ี
วางไปจนกวาจะครบวาระ 
ขอ 6. คณะกรรมการวิทยุชุมชนบุญนิยม มีหนาท่ีดังตอไปนี ้
(1) ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน มาตรฐานอุปกรณและส่ือท่ีใชในการกระจายเสียงตามขอ 9. และ
ตอบรับการเปนองคกรสมาชิก 
(2) สนับสนุน และสงเสริมใหสถานีวิทยุท่ีเปนองคกรสมาชิก ดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวในขอบังคับของแตละองคกร 
(3) ประเมินผล และจัดทํารายงาน การดําเนินกิจการขององคกรสมาชิก ทุกวาระสามเดือนและทุก
วันส้ินป 
(4) สงเสริมความรู ทักษะในการดําเนินกิจการวิทยุชุมชน ใหแกองคกรตาง ๆ ท่ีมีความประสงค
จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน 
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(5) ส่ังเพิกถอนการเปนสมาชิกขององคกรท่ีดําเนินกิจการผิดวัตถุประสงค ตามขอ10.(1) หรือ        
มีคุณสมบัติผิดเพ้ียนไปจากบทบัญญัติธรรมนูญ ขอ 8.(2) (3) หรือ ละเวนไมปฏิบัติตามธรรมนูญ 
ขอ 11. 
(6) อนุมัติงบประมาณจากกองบุญสวัสดิการวิทยุชุมชนบุญนิยม ในการสนับสนุนโครงการ และ
การดําเนินกิจการขององคกรสมาชิก 
ขอ 7. คณะกรรมการวิทยุชุมชนบุญนิยม ส้ินสุดสมาชิกภาพเม่ือ 
(1) ตาย หรือ มรณภาพ 
(2) ลาออก หรือ ลาสิกขาบท 
(3) ดํารงตําแหนงครบวาระ 
(4) ขาดคุณสมบัติตาม ขอ 5. 
 
หมวด 4 การมีสวนรวม 
ขอ 8. การมีสวนรวมวิทยุชุมชนบุญนิยม มีหลักการดังนี ้
(1) ประชาชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีกระจายเสียง สามารถรับฟง และขอมีสวนรวมในการแลกเปล่ียน
เรียนรูอยางเทาเทียม 
(2) บุคลากรของวิทยุชุมชนบุญนิยมทุกคน มีสถานภาพเปนอาสาสมัครบุญนิยม 
(3) คณะกรรมการบริหารสถานี เปนผูรักษาศีล 5 เปนอยางนอย และอาสาสมัครบุญนิยมทุก
ตําแหนง ตองเปนผูท่ีลด ละ เลิกอบายมุขไดแลว 
 
หมวด 5 องคกรสมาชิก 
ขอ 9. องคกรสมาชิก ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง ภายใตองคประกอบ 6 ประการ คือ 
(1) ขอบังคับขององคกร ซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญ ตามขอ 10. 
(2) บุคลากร ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการบริหารสถานี อาสาสมัครบุญนิยม และกลุมผูฟง 
(3) การบริหาร การจัดการ การผลิต และการนําเสนอรายการ 
(4) อุปกรณและส่ือท่ีใชในการกระจายเสียง ไดแก คล่ืนความถ่ี รัศมีการกระจายเสียง สถานท่ีตั้ง
สถานี วัสด ุอุปกรณและเครื่องมือ 
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 (5) องคความรู ไดแก การแลกเปล่ียนเรียนรู การมีสวนรวม และ การประเมินผล สรุปบทเรียน   
โดยมีขอบเขตสาระตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับขององคกร 
ขอ 10. ใหกิจการของวิทยุชุมชนในเครือขายชุมชนชาวอโศกทุกแหง รวมกันเปน องคกรวิทยุชุมชน
บุญนิยม มีสถานภาพเปนองคกรนิติบุคคล และใหมี ขอบังคับขององคกร เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติแก
องคกรสมาชิก และสมาชิกองคกร ซ่ึงกําหนดสาระสําคัญดังนี้ 
(1) วัตถุประสงคในการดําเนินการ 
(2) การดําเนินกิจการของสถานี ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการ การประชุมอาสาสมัครบุญนิยม
การออกแบบและเผยแพรองคความรู และการประเมินผล สรุปบทเรียน 
(3) สมาชิกองคกร ซ่ึงประกอบดวย ประเภทสมาชิก คุณสมบัต ิการรับสมัคร การส้ินสุดสมาชิกภาพ 
สิทธิ หนาท่ี และการมีสวนรวม 
(4) การเงินและทรัพยสิน 
(5) การเปล่ียนแปลงแกไขขอบังคับ 
ขอ 11. องคกรสมาชิกของวิทยุชุมชนบุญนิยม ไดแก สถานีวิทยุชุมชน มีหนาท่ีดังตอไปนี ้
(1) จัดทําขอบังคับ และสงบัญชีรายช่ือคณะกรรมการบริหารสถานี อาสาสมัครบุญนิยม และขอมูล
พ้ืนฐานของกลุมผูฟง แกคณะกรรมการวิทยุชุมชนบุญนิยม ตามขอ 9.(1) (2) 
(2) เปดเผย และจัดทํารายงานเกี่ยวกับอุปกรณ และส่ือท่ีใชในการกระจายเสียง ตามขอ 9.(4) (5) 
เพ่ือใหคณะกรรมการวิทยุชุมชนบุญนิยมตรวจสอบมาตรฐาน และพิจารณารับเปนสมาชิก 
(3) จัดทํารายงานการบริหารจัดการ การผลิต และการนําเสนอรายการ ตามขอ 9.(3) ตามท่ี
คณะกรรมการวิทยุชุมชนบุญนิยมกําหนด 
ขอ 12. องคกรสมาชิกท่ีดําเนินการผลิต และกระจายเสียง โดยอาศัยชองทางจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ และหนวยงานราชการอ่ืน สามารถสมัครเปนสมาชิกวิทยุ
ชุมชนบุญนิยมได ตองผานการตรวจสอบ และความเห็นชอบของคณะกรรมการวิทยุชุมชนบุญนิยม
เปนรายกรณี 
 
หมวด 6 ทรัพยสิน และทุนดําเนินการ 
ขอ 13. ใหจัดตั้ง กองบุญสวัสดิการวิทยุชุมชนบุญนิยม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนทุน
ดําเนินการ แกองคกรสมาชิก 
ขอ 14. องคกรสมาชิกวิทยุชุมชนบุญนิยม มีสิทธิและหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสิน ดังนี้ 
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(1) มีสิทธิครอบครอง และจําหนายทรัพยสินท่ีไดมาระหวางเปนสมาชิก หากสมาชิกภาพส้ินสุดลง 
ใหทรัพยสินดังกลาว ตกเปนของกองบุญสวัสดิการวิทยุชุมชน 
(2) ทรัพยสินทุกรายการ ท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณของรัฐ หรือองคกรเอกชน ใหกอง
บุญสวัสดิการวิทยุชุมชนบุญนิยม เปนผูเก็บรักษา ดูแล 
(3) มีหนาท่ีในการซอมบํารุง ดูแลรักษา ทรัพยสินท่ีไดมาระหวางเปนสมาชิก โดยขออนุญาตใช
งบประมาณจากกองบุญสวัสดิการ 
(4) นิติกรรมใด ๆ ท่ีกอใหเกิดหนี้สิน ในระหวางเปนสมาชิก ใหกองบุญสวัสดิการวิทยุชุมชน      
บุญนิยมเปนผูรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ หากสมาชิกภาพขององคกรส้ินสุดลง ใหคณะกรรมการ
บริหารขององคกรนั้น เปนผูรับผิดชอบแทนในฐานะลูกหนี้ 
ขอ 15. ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองบุญสวัสดิการวิทยุชุมชนบุญนิยม             
ใหองคกรสมาชิกจัดทําเปนโครงการ หรือแผนงานประจําป 
 
หมวด 7 การแกไข เพิ่มเติม 
ขอ 16. ในการแกไข เพ่ิมเติม หรือยกเลิก บทบัญญัติของธรรมนูญวิทยุชุมชนบุญนิยม บางสวนหรือ
ท้ังหมด ตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ขององคกรบุญนิยม 
 
บทเฉพาะกาล 
ขอ 17. ใหคณะผูกอตั้งวิทยุชุมชน ตามรายช่ือทายธรรมนูญนี้ เปนผูรางขอบังคับองคกรวิทยุชุมชน
บุญนิยม และประกาศทดลองใชช่ัวคราวเปนระยะเวลาหนึ่งป เม่ือครบกําหนดระยะเวลา ใหองคกร
สมาชิก สงผูแทนจํานวนสองคน เขารวมประชุมกับคณะกรรมการวิทยุชุมชนบุญนิยม เพ่ือพิจารณา
แกไข เพ่ิมเติม และประกาศใชเปนขอ บังคับฉบับถาวรตอไป 
 
คณะกรรมการผูกอต้ังวิทยุชุมชนบุญนิยม 
สมณะเสียงศีล ชาตวโร 
สมณะบินกาว อิทธิภาโว 
สมณะฟาไท สมชาติโก 
สมณะเพ่ือพุทธ ชินธโร 
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สมณะหินกล่ัน 
นายสูดิน ชาวหินฟา 
นายสมภาร บุญทะจิต 
นางสาวชวยบุญ จันทรรักษา 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
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ประวัติผูเขียน 
ชื่อ-สกุล  นายชัยชนะ ขุนสูงเนิน 
การศึกษา  ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ) มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย รุนท่ี 29 
การทํางาน  ป พ.ศ. 2545 - ปจจุบัน เจาหนาท่ีของรัฐ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
  กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล 
รางวัลที่ไดรับ - ทุนศิลปนและส่ือมวลชนดีเดน ปการศึกษา 2550 หลักสูตรนิเทศศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
- ตําแหนงอัจฉริยะขามคืน คนท่ี 32 พรอมเงินรางวัล 1,000,000 บาท จากการเปน 
ผูชนะเลิศประจําสัปดาห ในการแขงขันเรียลลิตี้ควิซโชวรายการแรกของเมืองไทย
รายการ อัจฉริยะขามคืน (ONE NIGHT GENIUS) ออกอากาศทางชอง 3 

  โดยบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
  - รางวัลชนะเลิศการแขงขันครอสเวิรด ในงานแขงขันชิงแชมปประเทศไทยและ

นานาชาต ิโดยชมรมครอสเวิรดแหงประเทศไทย 
  - รางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาต ิจากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถัมภ 
 - รางวัลชมเชยระดับประเทศ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ(สํานักงาน กปร.) 

  - ไดรับคัดเลือกใหเปนศิษยเกาท่ีเราภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 - ไดรับคัดเลือกใหเปนศิษยเกาดีเดน ของคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

การฝกอบรม - อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการฝกทักษะการเตรียมความพรอม
เปนผูประกาศ รุนท่ี 1 โดยคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 - อบรมหลักสูตร เทคนิคการสรางภาวะผูนํา โดยรศ. สุขุม นวลสกุล จากสถาบัน
ฝกอบรม เทรน แอนด มีเดีย 
 - อบรมหลักสูตร ผูชวยผูบริหารมืออาชีพ โดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - อบรมหลักสูตร ผูประกอบการฝกหัด รุนท่ี 2 โดยโครงการบันไดเศรษฐี     
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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