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คำนำ
 

จากกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสื่อในประเทศไทยหลังเกิด

เหตุการณ์ พฤษภาคม 2535 และนำมาสู่การเกิดมาตรา 40 ของกฎหมาย

รฐัธรรมนญูป ี 2540 ทีก่ำหนดใหค้ลืน่ความถีเ่ปน็ทรพัยส์มบตัสิาธารณะ 

หมายถงึการทีป่ระชาชนทกุคนมสีทิธใิชค้ลืน่ความถีไ่ด ้ และนำไปสูก่ารเกดิ

วิทยุชุมชนเมื่อป ี พศ. 2544 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการ

ปฏิรูปสื่อ นั่นคือการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของการถือสิทธิในวิทยุกระจาย

เสยีง จากมอืของรฐัและนายทนุมาเปน็ของประชาชน 10 ปขีองการเกดิ

วิทยุชุมชนในประเทศไทย สังคมไทยได้เรียนรู้อะไรบ้างและสังคมไทยได้

ประโยชน์อะไรจากการเกิดของวิทยุชุมชน ทุกวันนี้เมื่อพูดถึงวิทยุชุมชน

บางคนอาจจะชืน่ชม แตบ่างคนกอ็าจจะสา่ยหนา้หน ีมมุมองตอ่วทิยชุมุชน

ทีแ่ตกตา่งกนัเชน่นีเ้กดิจากอะไร หลายเหตผุลทีค่นในสงัคมอาจจะไมเ่ขา้ใจ

วทิยชุมุชน เชน่ มองวา่เปน็วทิยกุารเมอืงปลกุระดม สรา้งความแตกแยก

ใหก้บัสงัคม ขาดการควบคมุ หรอืเปน็วทิยทุีโ่ฆษณาขายของหลอกลวงชาว

บา้น เปน็ตน้ เกดิอะไรขึน้กบัวทิยชุมุชนในประเทศไทย เจตนารมณเ์ดมิที่

ทุกคนอยากเห็นที่ชาวบ้านจะมีเครื่องมือสื่อสารเป็นของตนเอง เป็นกระ

บอกเสยีงของคนทกุขค์นยากวนันีม้นัยงัดำรงอยูห่รอืไม ่ 

หนงัสอืเลม่นี ้ พยายามทีจ่ะรวบรวมบทความ องคค์วามรูต้า่งๆ ที่

เกดิขึน้จากการทำงานของภาคประชาชนทีร่ว่มกนัผลกัดนั งานวทิยชุมุชน 

ในชว่ง 10 ปทีีผ่า่นมา วา่ไดส้รา้งคณุปูการ ใหก้บัสงัคมไทยอะไรบา้ง และ

ยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ต้องร่วมกันผลักดันต่อ รวมทั้งต้องการสร้าง

ความชดัเจนและใหเ้หน็ถงึความแตกตา่งระหวา่งวยิชุมุชนกบัวทิยขุนาดเลก็

ทัว่ไป ซึง่มรีว่ม 8,000 สถาน ี ในตอนนี ้ ซึง่นัน่กเ็ปน็สาเหตหุนึง่ทีท่ำให้
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คนในสงัคมเขา้ใจวทิยชุมุชนในทางทีไ่มถ่กูตอ้ง และทำใหภ้าพลกัษณว์ทิยุ

ชมุชนตกตำ่ลง ทางสหพนัธว์ทิยชุมุชนแหง่ชาตหิวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ หนงัสอื

เล่มนี้คงสร้างความเข้าใจ เรื่องวิทยุชุมชน ให้กับสังคม ได้อีกระดับหนึ่ง 

และพลงัแหง่ความเขา้ใจเหลา่นี ้ จะรว่มกนัเปน็แรงผลกัดนัให ้ การปฏริปู

สื่อภาคประชาชนเดินหน้าไปอีกหนึ่งก้าว เพื่อไปถึงก้าวที่ทุกคนฝันอยาก

เหน็รว่มกนั นัน่คอื การทีภ่าคประชาชนไดไ้ดส้ทิธใินคลืน่ความถีอ่ยา่งนอ้ย 

20 เปอรเ์ซน็ต ์ของคลืน่ทัง้หมด ทัง้วทิย ุโทรทศัน ์และตอ้งครอบคลมุทกุ

ระดบัพืน้ทีก่ารสือ่สารดว้ย ซึง่เปน็ตวัชีว้ดัทีส่ำคญัของการผลกัดนัเรือ่งการ

ปฏริปูสือ่ ทีจ่ะทำใหท้กุกลุม่คนในสงัคมไทยไดใ้ชส้ือ่อยา่ง ทัว่ถงึ เทา่เทยีม 

และเปน็ธรรม 

                                                                                                                     

ดว้ยจติคารวะ 

สหพนัธว์ทิยชุมุชนแหง่ชาต ิ
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เส้นทางวิทยุชุมชนไทย
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กระบวนการ วทิยชุมุชนไทย เริม่กอ่รา่งสรา้งตวัหลงัจากการมกีาร

ประกาศใชข้องกฎหมายรฐัธรรมนญู ปพีศ.2540 โดยการรว่มผลกัดนัของ

เครือข่าย นักวิชาการ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายประชา

สงัคม และเครอืขา่ยองคก์รชมุชน โดยในชว่งนัน้ทางสำนกังานกองทนุเพือ่

การลงทนุทางสงัคม (sif) ไดด้ำเนนิการผา่น “โครงการนำรอ่งทดลองจดุ

ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน” รับสมัครชุมชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

จงัหวดัละ 2 สถานทีัว่ประเทศ เขา้รว่มกระบวนการเรยีนรูเ้รือ่งวทิยชุมุชน 

อนัเปน็ทีม่าของการดำเนนิการวทิยชุมุชนของประชาชน โดยใชช้ือ่วา่ จดุ

ปฏบิตักิารเรยีนรูว้ทิยชุมุชน จำนวน 145 จดุ ทัว่ประเทศ 

กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย การบอกสิทธ ิ การค้นหาผู้ร่วม

ดำเนนิการวทิยชุมุชน การบรหิารจดัการสถาน ีการผลติรายการวทิย ุและ

ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งเทคนคิในการดำเนนิการวทิยชุมุชน มกีารคน้หาระยะ

กระจายเสยีงสำหรบัวทิยชุมุชนในชว่งทดลองออกอากาศ เพือ่นำไปกำหนด
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ลกัษณะทางเทคนคิ เชน่ กำลงัสง่ของเครือ่งสง่ และความสงูเสาทีใ่ชใ้นการ

ทดลองออกอากาศ โดยรศัมพีืน้ทีก่ระจายเสยีงวทิยชุมุชน ไดม้าจากการ

ค้นหาจากระยะทางที่คนในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในดำเนินการ-

ผลติรายการไดจ้รงิ โดยไมเ่ปน็ภาระจนเกนิไป เนือ่งจากวทิยชุมุชนดำเนนิ

การโดยไมม่โีฆษณา ไมม่คีา่จา้งใหผู้จ้ดัรายการ แตใ่ชร้ะบบอาสาสมคัรใน

การดำเนนิการ ซึง่มขีอ้สรปุรว่มกนัในชว่งเวลานัน้วา่ ระยะทางหรอืระยะ

กระจายเสียงที่ชุมชนมีส่วนร่วมได้จริงอยู่ที่ประมาณ 10-15 กิโลเมตร (

รัศมี) นำมาสู่การกำหนดกำลังส่งและความสูงของสายอากาศ ในช่วงทดลอง

ออกอากาศวทิยชุมุชนที ่30 วตัต ์และ 30 เมตร ตามลำดบั  

เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้และการค้นหาคลื่นความถี่แล้ว ชุมชน

จึงจะเริ่มทำการทดลองออกอากาศ โดยภายหลังการทดลองออกอากาศ

ครัง้แรก ชมุชนตอ้งทำการสำรวจระยะกระจายเสยีงทีร่บัฟงัไดจ้รงิ ความ

ชัดเจนของเสียงในการออกอากาศ รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขเพื่อ

ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการความถีข่องสถานวีทิย-ุโทรทศันใ์นพืน้ที ่
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ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในการเกิดวิทยุชุมชน
 

ตลุาคม 2540 ประกาศใช ้ กฎหมายรฐัธรรมนญู ซึง่ในมาตราที ่

40 ท่ีกำหนดให้ คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ 

และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

ซึง่เปน็บทบญัญตัทิีส่ำคญั ทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิ วทิยชุมุชน 

มนีาคม 2543 พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบั

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

2543 ประกาศใช ้โดยมาตรา 26 ของกฎหมายดงักลา่วใหส้ทิธปิระชาชน

ในการเข้าถึงและได้ใช้คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ 

โดยภาคประชาชนดงักลา่วตอ้งดำเนนิการโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประโยชน์

สาธารณะและไมแ่สวงหากำไรในทางธรุกจิ เกดิการเตรยีมความชมุชนตา่ง

ๆ ในการจดัตัง้จดุปฏบิตักิารวทิยชุมุชน ทัว่ทัง้ประเทศ 

19 เดอืนธนัวาคม 2544 เกดิจดุปฏบิตักิารเตรยีมความพรอ้มวทิยุ

ชุมชนกาญจนบุรี คล่ืนความถ่ี 100.75 Mhz โดยกลุ่มปฎิรูปส่ือภาคประชาชน

จงัหวดักาญจนบรุ ีเปน็สถานแีรก 

กมุภาพนัธ ์2545 กรมประชาสมัพนัธม์หีนงัสอืสัง่ระงบัการทดลอง

ออกอากาศจดุปฏบิตักิารเรยีนรูว้ทิยชุมุชนที ่ จ.กาญจนบรุ ี และ จ.สงิหบ์รุ ี

โดยอา้งวา่ขดัตอ่พระราชบญัญตัวิทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน ์ พ.ศ. 

2498 

16 กรกฎาคม 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติต่อเรื่องการดำเนินการ

วทิยชุมุชนของภาคประชาชน มเีนือ้หาโดยสรปุวา่ “... หากจะหา้มไมใ่ห้

ประชาชนดำเนินการวิทยุชุมชน ก็อาจเป็นการขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ..

...” และใหส้ำนกังานปลดัสำนกันายกรฐัมนตรเีปน็หนว่ยงานประสานการ

จดัทำรา่งมาตรการและหลกัเกณฑช์ัว่คราววทิยชุมุชน  
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10 ตลุาคม 2545 เครอืขา่ยวทิยชุมุชนทัว่ประเทศ รวมตวักนัเปน็ 

“สหพนัธว์ทิยชุมุชนแหง่ชาต”ิ 

30 ตุลาคม 2545 กรมไปรษณีย์โทรเลข นำหมายค้นและยึดเคร่ือง

จากจากจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนอ่างทอง และดำเนินคดีกับผู้ประสาน

งานวิทยุชุมชนอ่างทอง ในข้อหามีและใช้เครื่องส่งวิทยุคมนาคมและ

ออกอากาศวิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำผิดตามพระราช

บญัญตัวิทิยคุมนาคม พ.ศ. 2498  

มกราคม 2546 กรมประชาสมัพนัธเ์สนอโครงการวทิย ุอบต. แต่

ไดร้บัการคดัคา้นจากสงัคมเปน็อยา่งมาก ทำใหโ้ครงการดงักลา่วตกไป 

24 มถินุายน 2546 คณะรฐัมนตรมีมีตติอ่เรือ่งการดำเนนิการวทิยุ

ชมุชนของภาคประชาชน โดยมอบหมายใหก้รมประชาสมัพนัธเ์ปน็ผูจ้ดัทำ

รา่งมาตรการและหลกัเกณฑช์ัว่คราววทิยชุมุชน แทนสำนกังานปลดัสำนกั

นายกรฐัมนตร ี

พฤศจิกายน 2547 กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินโครงการเตรียมความ

พรอ้มวทิยชุมุชน อนญุาตใหว้ทิยชุมุชนทีเ่ขา้รว่มโครงการดำเนนิการแบบมี

โฆษณาได ้ ภายใตก้รอบเกณฑท์างเทคนคิทีก่ำหนด (30-30-15) นำไปสู่
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การเกดิของวทิยชุมุชนทีม่โีฆษณาได ้

16 สงิหาคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติต่อเรื่องการดำเนินการวิทยุ

ชุมชนของภาคประชาชน ผ่อนผันให้ดำเนินการต่อไปได้โดยยึดกรอบเกณฑ์

การดำเนินการวิทยุชุมชนขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และให้วิทยุชุมชนมีโฆษณาได้ไม่เกินช่ัวโมงละ 

6 นาท ี 

ธันวาคม 2548 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (

กทช.) ได้มีหนังสือปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้ระงับการจัดตั้ง

และดำเนนิการสถานวีทิยชุมุชนโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย โดยระบวุา่ วทิยุ

ชมุชนเปน็การดำเนนิการทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย และหา้มมใิหเ้จา้หนา้ทีร่ฐั

เขา้ไปเกีย่วขอ้งหรอืสนบัสนนุสถานวีทิยชุมุชนไมว่า่กรณใีดๆ  

2549-2550 เกิดความขัดแย้งทางการเมือง มีการปิดกั้นสื่อ 

นักการเมืองบางกลุ่มไม่สามารถเข้าไปใช้สื่อสาธารณะที่มีอยู่ได ้ ก็มีการ

จดัตัง้วทิยขุึน้มาเอง เพือ่ตอ้งการทำความเขา้ใจในอดุมการณท์างการเมอืง

ของตน ให้กับสมาชิกกลุ่ม และก็เรียก สถานีวิทยุนั้นว่าเป็นวิทยุชุมชน 

เชน่กนั 

2551 เกดิ พระราชบญัญตัปิระกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงและ

วทิยโุทรทศัน ์ พศ. 2551 ซึง่ไดแ้บง่ประเภทการของการประกอบการเปน็ 

3 ประเภท คอื การประกอบการประเภทบรกิารสาธารณะ การประกอบ

การประเภทบริการธุรกิจ และการประกอบการประเภทชุมชน ทำให้สถานะ

ภาพของวทิยชุมุชนมคีวามชดัเจนขึน้ วา่เปน็ผูป้ระกอบการประเภทชมุชน

โดยมกีฎหมายรองรบั 

2552 ทางสำนกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ ( 

กทช. )ไดเ้ปดิใหม้กีารขึน้ทะเบยีนวทิยชุมุชน ไดม้วีทิยขุนาดเลก็ทัง้หมดมา

ข้ึนทะเบียน(ทดลองออกอากาศ) จำนวน 6,629 สถานี และทางสำนักงาน
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ ได้ระบุว่ามีสถานีวิทยุขนาด

เลก็ทีย่งัไมเ่ขา้สูก่ารลงทะเบยีนมากกวา่ 1,080 สถาน ี

2553 เกดิพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการ

ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์ และกจิการโทรคมนาคม 

และยังยืนยันที่จะให้กำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับภาคประชาชน 

อยา่งนอ้ย 20 เปอรเ์ซน็ต ์เหมอืนเดมิ ซึง่ระบไุวใ้นมาตราที ่49 

2554 เกดิองคก์รอสิระดานการสือ่สาร คอื คณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช) 

2555 กสทช. จดัใหม้กีารมาขึน้ทะเบยีน(ทดลองออกอากาศ) ครัง้

ที ่ 3 โดยมวีทิยขุนาดเลก็ มาขอสทิธิท์ดลองออกอากาศตอ่ 6,000 กวา่ 

สถาน ีและไมย่อมมาขึน้ทะเบยีนอกี ประมาณ 700 สถาน ี

2555 กสทช. ผา่นหลกัเกณฑก์ารอนญุาตทดลองประกอบกจิการ

วทิยกุระจายเสยีง ซึง่สาระสำคญัคอืการแบง่ผูป้ระกอบการวทิยขุนาดเลก็

เป็น 3 ประเภท คือ ผู้ประกอบการประเภทสาธารณะ ผู้ประกอบการ

ประเภทธุรกิจ และผู้ประกอบการประเภทชุมชน โดยผู้ที่สามารถมาขอ

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้นั้น ต้องเคยผ่านการทดลอง

ออกอากาศมากอ่นเทา่นัน้(เคยขึน้ทะเบยีนมา)   
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จุดเปลี่ยนสำคัญที่นำปัญหามาสู่วิทยุชุมชน
 

• จดุเปลีย่นที ่1 พศ. 2547 กรมประชาสมัพนัธไ์ดอ้อกประกาศ

ใหว้ทิยชุมุชน สามารถโฆษณาได ้ 6นาท ี ตอ่ 1 ชัว่โมง ซึง่

เปน็การผดิหลกัเกณฑข์องการทำวทิยชุมุชนทีก่ฎหมายไดร้ะบุ

ไว ้ และผลจากประกาศฉบับนี้ทำให้เกิดวิทยุขนาดเล็กที่เรียก

ว่าวิทยุชุมชนเกิดข้ึนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดและท่ีสำคัญบริษัท

ยักษ์ใหญ่ต่างๆทั้งค่ายเทป และบริษัทขายสินค้าใหญ่ๆก็ยอม

ลงทนุตัง้สถานวีทิยเุปน็ของตนเองเพือ่ไมต่อ้งไปเสยีคา่โฆษณา

แพงๆในสถานหีลกั และเรยีกวา่ตวัเองวา่ วทิยชุมุชนเหมอืน

กันสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติได้มีการสำรวจข้อมูลเมื่อป ี

2548 พบวา่มสีถานทีีเ่รยีกวา่วทิยชุมุชนทัว่ประเทศประมาณ 

4,000 กวา่ สถานซีึง่จากเดมิมแีค ่ 145 สถาน ี ในครัง้ทีว่ทิยุ

ชมุชนหา้มโฆษณา 

• จุดเปลี่ยนสำคัญครั้งที ่ 2 ในช่วงป ี พศ.2549 เกิดความ

ขดัแยง้ทางการเมอืงในสงัคม นำมาสูก่ารแบง่ฝกัแบง่ฝา่ยของ

คนในชาต ิมกีารใชอ้ำนาจทางการเมอืงในการคกุคามสือ่ การ

ทำหนา้ทีข่องสือ่โดยเฉพาะสือ่กระแสหลกักท็ำหนา้ทีไ่ดล้ำบาก

ไมเ่ปน็กลางจรงิๆ ฝัง่ไหนชว่งชงิอำนาจทางการเมอืงไดก้จ็ะใช้

สือ่เปน็เครือ่งมอืของกลุม่ตวัเองและกโ็จมตอีกีฝา่ยหนึง่ ในเมือ่

อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถนำเสนอความคิดของตัวเองผ่านสื่อ

สาธารณะท่ีมีอยู่ได้การใช้วิทยุชุมชนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอด

อุดมการณ์และความเชื่อของตนเองก็เกิดขึ้นหรือบางครั้งอาจ

จะถึงขั้นปลุกระดมก็ม ี ในช่วงนี้ก็จะมีวิทยุที่ถูกตั้งเพื่อเป็น

เครื่องมือทางการเมืองเกิดขึ้นเยอะและก็เรียกว่า วิทยุชุมชน
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

เชน่กนั จากสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ทีใ่ครกส็ามารถตัง้วทิยชุมุชน

ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใคร ก็ทำให้กลุ่มอื่นๆก็อยากมีวิทยุ

ชมุชนบา้ง เชน่ วดั โรงเรยีน วทิยาลยัตา่งๆ หรอืแมแ้ตห่นว่ย

งานดา้นความมัน่คง กย็งัมวีทิยชุมุชนเปน็ของตนเอง จาขอ้มลู

ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ ( 

กทช. )เมือ่ป ี เมือ่ พศ. 2553 จะเหน็ไดว้า่ มวีทิยขุนาดเลก็

ทีม่าขึน้ทะเบยีนทัง้หมด จำนวน 6,629 สถาน ี และมสีถานี

วิทยุขนาดเล็กที่ยังไม่เข้าสู่การลงทะเบียนมากกว่า 1,080 

สถาน ี ซึง่สามารถแยกประเภทวทิยขุนาดเลก็ทีม่าขึน้ทะเบยีน

ไดด้งันี ้

1. วิทยุขนาดเล็กที่ใช้ชื่อในลักษณะเชิงพานิช มีจำนวน ๕,

๓๗๕ สถาน ีหรอืรอ้ยละ 82 

2. วิทยุขนาดเล็กที่ใช้ชื่อในเชิงศาสนา มีประมาณมีจำนวน 

416 สถาน ีหรอืรอ้ยละ 6  

3. วิทยุขนาดเล็กที่ใช้ชื่อในลักษณะที่เกี่ยวกับความมั่นคง 

จำนวน 406 สถาน ีหรอืรอ้ย 6  

4. กลุ่มวิทยุขนาดเล็กที่ใช้ชื่อในสถาบันการศึกษา มีจำนวน 

296 สถาน ีหรอืรอ้ยละ 4  

5. กลุม่วทิยขุนาดเลก็ในลกัษณะชมุชน มจีำนวน 133 สถาน ี

หรอืรอ้ยละ 2 

สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัวทิยชุมุชน 

1. ความเข้าใจของคนในสังคมที่มีต่อวิทยุชุมชนเปลี่ยนไป โดย

เข้าใจว่าวิทยุชุมชนสามารถโฆษณาขายสินค้าได ้ สามารถหา

รายได้ด้วยตนเอง ไม่มีความจำเป็นท่ีคนในชุมชนต้องร่วมสมทบ

หรอืบรจิาคทำใหก้ารระดมทนุของวทิยชุมุชนทำไดล้ำบากขึน้ 
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2. เมื่อธุรกิจเข้ามาซื้อรายการในวิทยุชุมชนหรือมาตั้งสถานีด้วย

ตนเองแต่ใช้ชื่อว่าวิทยุชุมชน การผลิตรายการหรือเนื้อหาที่

ออกมาก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน แต่

กลับตอบสนองให้กับธุรกิจเหล่านั้นที่สนับสนุนวิทยุชุมชนอยู ่

นำไปสูค่วามไมเ่ปน็อสิระในการผลติรายการ 

3. ปัญหาการส่งคลื่นทับกับของวิทยุขนาดเล็กและวิทยุชุมชน 

เนื่องจากในภาคธุรกิจกำลังทรัพย์ในการลงทุนมากกว่าวิทยุ

ชุมชนและท่ีสำคัญสามารถโฆษณาได้ มีผลกำไรจากการประกอบ

การทำให้มีทุนทรัพย์พอที่จะเพิ่มกำลังส่งได้มากขึ้น(จำนวน

วัตต์) จนนำมาสู่การเบียดทับคลื่นของชุมชนที่มีกำลังส่งต่ำ 

จนมบีางสถานตีอ้งปดิสถานไีปเพราะออกอากาศไมไ่ด ้

4. วทิยชุมุชนถกูมองวา่ เปน็วทิยทุางการเมอืง เปน็เครือ่งมอืของ

การปลกุระดมผูค้น ทำใหค้นเกลยีดชงักนั 

 

• จดุเปลีย่นครัง้ที3่ คอืการเกดิขึน้ของ กสทช. ปญัหา ทีผ่า่น

ของการปฏริปูสือ่ในประเทศไทยคอื การไมม่อีงคก์รอสิระดา้น

การสือ่สาร ปญัหาของวทิยชุมุชนทีไ่มไ่ดร้บัการแกไ้ขสว่นหนึง่

ก็มาจากไม่มีองค์กรที่จะมาทำหน้าที่นี ้ ไม่มีใครควบคุมใคร 

การจดัตัง้วทิยชุมุชนใครมเีงนิกส็ามารถตัง้ได ้ซึง่นำมาสูป่ญัหา

มากมายอยา่งทีเ่หน็ ซึง่การเกดิขึน้ของคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศันแ์ละกจิการโทรคมนาคม หรอื 

กสทช. นา่จะเปน็จดุเปลีย่นทีส่ำคญัของการพฒันาวทิยชุมุชน

ในประเทศไทย 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

10ปี10เหตุผลของการต้องมีวิทยุชุมชน
 

วทิยชุมุชนจะเหน็ความสำคญั  

ของผูค้นทีไ่มม่ทีีย่นืในสือ่กระแสหลกั 
 

วัฒนา นาคประดิษฐ์  

(หัวหน้าฝ่ายอาสาสมัคร มูลนิธิอาสาสมัคเพื่อสังคม) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

วิทยุชุมชน
คุณค่าและความหมายทางสังคม

พูลสมบัตินามหล้าและคณะ

PB

21



วิทยุเป็นเครื่องมือการสื่อสารมวลชนชนิดแรกที่มีบทบาทต่อผู้ฟัง

และ สามารถสรา้งการมสีว่นรว่มได ้ดงัที ่กาญจนา แกว้เทพ ไดบ้รรยาย

ไวใ้นหนงัสอื ศาสตรแ์หง่สือ่และวฒันธรรมการศกึษา (2544) วา่ สถานะ

พิเศษของวิทย ุ คือ อาจถือได้ว่าเป็นการสื่อสารมวลชนด้านข่าวสารและ

ความบันเทิงชนิดแรกที่นำมา ติดตั้งไว้ในบ้าน “เนื้อหาวิทยุนั้นมีความ

หลากหลาย เชน่ รายการ News & Talk Show ซึง่จะมพีธิกีรและแขกรบั

เชญิมาสนทนา พดูคยุอภปิรายโตแ้ยง้ไดท้กุ ๆ เรือ่งทัง้การเมอืง ศาสนา 

ศลิปะ กฬีา ปญัหาสงัคม เพศ ฯลฯ ซึง่รายการประเภทนีม้ผีูฟ้งัทีม่คีวาม

สนใจอย่างแท้จริง ดังนั้นในแง่นี้วิทยุจึงเป็นสื่อที่มีบทบาทในการดึงหรือ

เชือ่มโยงประชาชนให ้มสีว่นรว่มในชวีติสาธารณะของสงัคม” 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา ได้เริ่ม

บกุเบกิกอ่ตัง้วทิยชุมุชนมากวา่ 50 ปแีลว้ ตอ่มาวทิยไุดข้ยายตวัออกไปทัว่

โลกสูป่ระเทศตา่ง ๆ ซึง่มนียัยะสำคญัคอื การทีร่ฐัซึง่เปน็ผูค้วบคมุดแูลมา

ตลอดไดเ้ปดิโอกาสใหป้ระชาชนเปน็เจา้ของได ้ โดยอนญุาตใหเ้อกชนและ

กลุ่มต่างๆ เป็นเจ้าของวิทยุกระจายเสียงได ้ (จิรพร วิทยศักดิ์พันธ์และ

คณะ, 2550) 

วทิยถุอืวา่เปน็ “สือ่สาธารณะ” หรอื “สือ่มวลชน” แขนงหนึง่ ที่

ปจัจบุนัไดก้ลายธรุกจิแสวงหากำไร “สือ่มวลชน ถกูยดึครองโดยอาณาจกัร

ทนุ คำวา่อาณาจกัรทนุ หมายถงึ กลุม่ทนุทีม่ธีรุกจิหลากหลายนบัเปน็สบิ

เป็นร้อยธุรกิจในบรรดาธุรกิจของ อาณาจักรทุน ตัวธุรกิจได้สร้างมลพิษ 

มลภาวะ เอาเปรยีบแรงงาน ทางธรุกจิกเ็อาเปรยีบผูบ้รโิภค (ณรงค ์เพช็ร

ประเสรฐิ, 2545) 

ที่ผ่านมา คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียและวิทยุโทรทัศน ์ ตกเป็น

สิ่งของ “สงวน” ไว้สำหรับกับกลุ่มหน่วยงานราชการหรือองค์กรภาครัฐ 

เชน่ กรมประชาสมัพนัธ ์องคก์ารสือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ม.
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ท.) หน่วยงานในกองทัพ หน่วยงานตำรวจ เป็นต้น ซึ่งยังไม่ได้เป็นของ

กลุม่ องคก์รภาคประชาชนหรอืปจัเจกชน 

 

วิทยุชุมชนสื่อเพื่อประชาชนและสาธารณะ
  

ภายหลงัจากรฐัธรรมนญู ฉบบั พ.ศ.2540 ประกาศใช ้และรฐัสภา

ได้ตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 

ประชาชนในหลายพื้นที ่ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และนักพัฒนา

องคก์รเอกชน ไดข้ยายความรูเ้รือ่งสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ 

และการฝกึอบรมเกีย่วกบัการดำเนนิงานวทิยชุมุชน ดว้ยมเีจตนารมณท์ีจ่ะ

ใหว้ทิยชุมุชนเปน็ของชมุชน โดยชมุชน เพือ่ชมุชน ผา่นกระบวนการการมี

สว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิ 

แนวคดิเกีย่วกบัวทิยชุมุชน มอียูห่ลากหลายแงม่มุดว้ยกนั แตเ่มือ่

พจิารณาเปา้หมายของวทิยชุมุชนทีมุ่ง่ตอบสนองในสิง่ทีว่ทิยกุระแส หลกั

ไมส่ามารถตอบสนองใหไ้ด ้มอียู ่4 แงม่มุดว้ยกนั 

1. วทิยชุมุชนเปน็สือ่ทางเลอืก (Alternative Media) ในแงม่มุนี ้

วทิยชุมุชนเปน็วทิยทุีป่ระชาชนเปน็เจา้ของไมใ่ชบ่รษิทัขนาดใหญ ่ สว่นการ

ดำเนนิงานนัน้กไ็มห่วงัผลกำไร นอกจากนีย้งัเปน็อสิระจากรฐัและองคก์ร

ทางสงัคมอืน่ๆ และไมส่นใจการทำงานแบบมอือาชพี แตพ่ึง่พาอาสาสมคัร 

ส่วนการผลิตรายการน้ัน ผู้รับสารทำหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสาร โดยนำเสนอเน้ือหา

จากเกณฑก์ารเลอืกทีแ่ตกตา่งจากสือ่กระแสหลกั เชน่ เรือ่งตอ้งหา้มหรอื

ไมไ่ดน้ำเสนอในสือ่กระแสหลกั เรือ่งชวีติประจำวนัหรอืเรือ่งของคนสามญั 

เปน็ตน้ 
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2. วทิยชุมุชนเปน็สือ่ชมุชน (Community Media) วทิยชุมุชนถกู

มองวา่เปน็การออกแบบขึน้มาเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม ของคนทกุ

กลุม่ทีอ่ยูใ่นชมุชน ไมว่า่จะอยูใ่นระดบัสงัคมเศรษฐกจิใด องคก์รใด หรอื

คนกลุ่มน้อย/กลุ่มวัฒนธรรมย่อยใด นอกจากน้ี วิทยุชุมชน เป็นการส่ือสาร

แบบสองทาง(Two-way Communication) และมทีศิทางการไหลของขา่ว

จากบนลงล่าง (Top-down) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) และใน

ระนาบเดียวกัน (Horizon) โดยการดำเนินงานมีเป้าหมายที่หลากหลาย

ตามระดับของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยุชุมชนมุ่งตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน โดยทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้สึกร่วมในชุมชน 

เปน็เวทแีลกเปลีย่นขา่วสาร/ความคดิ และเปน็ชอ่งทางในการแกไ้ขปญัหา 

คนในชมุชนสามารถเขา้ถงึได ้ไมว่า่จะเปน็ผูว้างแผนการใชส้ือ่ ผูใ้ช ้ผูผ้ลติ 

ผูแ้สดง ฯลฯ 

3. วทิยชุมุชนเปน็สือ่ภาคประชาชน (Civic Media) เปน็มมุมองใน

แงท่ีว่า่วทิยชุมุชนไมไ่ดเ้ปน็ทัง้ของภาครฐัและเอกชน ไมมุ่ง่กำไรสงูสดุ และ

มพีนัธกจิเพือ่สนองประโยชนข์องสาธารณะ นอกจากนีร้ายการยงัมเีนือ้หา

ที่หลากหลายกว่าสื่อภาครัฐและเอกชน โดยนอกจากจะมุ่งเน้นที่ข่าวและ

สาธารณะประโยชน์มากกว่าเนื้อหาบันเทิงแล้ว ยังมุ่งหวังการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในชมุชนอกีดว้ย ทัง้ในเรือ่งของการเปน็เจา้ของ การกำหนด

ทศิทางของเนือ้หา การผลติ การแสดง ความคดิเหน็ การสนบัสนนุดา้น

การเงนิ การรวบรวมกำลงัคนและทรพัยากร และการประเมนิผล  

4. วทิยชุมุชนเปน็สือ่สาธารณะ (Public Service Broadcasting) 

ความเป็นสาธารณะทำให้วิทยุชุมชนต้องยึดถือประโยชน์ของประชาชน 

โดยมีอิสระจากอิทธิพลของรัฐและกลุ่มทุน และมีความหลากหลายและ

แตกตา่งจากสือ่เชงิพาณชิย ์สว่นเนือ้หาทีน่ำเสนอตอ้งเปน็กลาง สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการและความสนใจของประชาชนทกุกลุม่ รวมถงึการใหค้วาม
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

สำคญักบัคณุภาพมากกวา่ปรมิาณ และรายไดห้ลกัควรมาจากประชาชนใน

รปูแบบของ “คา่ธรรมเนยีม”เปน็หลกั (ฐตินินัท ์ พงษส์ทุธริกัษ ์ และวรีะ

ยทุธ กาญจนชฉูตัร, 2546) 

 

วทิยชุมุชนเปน็รปูแบบหนึง่ของสือ่ภาคประชาชน ชมุชนเปน็เจา้ของ 

และมสีวนรว่มในการบรหิารจดัการ โดยมเีปา้หมายและการดำเนนิการเพือ่

ประโยชน์สาธารณะของชุมชน โดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจและผล

ประโยชนท์างการเมอืง องคก์ารยเูนสโก(UNESCO) ไดก้ำหนดหลกัการใน

วทิยชุมุชนไว ้3 ประการ คอื 

1. ประชาชนเขา้ถงึงา่ย ซึง่หมายถงึการเขา้ถงึองคป์ระกอบเหลา่

นีค้อื การมสีทิธเิปน็เจา้ของ มสีทิธบิรหิารจดัการ มสีทิธผิลติ

รายการ มสีทิธไิดร้บัฟงัรายการทีเ่หมาะสมและมคีณุภาพ มี

สทิธใิหข้อ้เสนอแนะ มสีทิธเิขา้ถงึสถาน ีมสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลู 

2. ประชาชนมสีว่นรว่ม ซึง่การมสีว่นรว่มของประชาชนมดีงันีค้อื 

รว่มเปน็เจา้ของสถาน ีรว่มกำหนดนโยบาย รว่มบรหิารจดัการ 

รว่มผลติรายการ 

3. ประชาชนบริหารจัดการด้วยตนเอง คือ สมาชิกในชุมชน

ดำเนนิการเองในรปูแบบของอาสาสมคัร และไมอ่ยูใ่ตอ้ทิธพิล

ของ “กลุม่ธรุกจิ”หรอือทิธพิลของ “กลุม่การเมอืง” 

ดังน้ันหลักการสำคัญของการดำเนินการวิทยุชุมชน คือ การมีส่วนร่วม

ของชมุชน 

(จมุพล รอดคำด,ี 2542 และ กาญจนา แกว้เทพ, 2546) 
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อย่างไรก็ตาม การเกิดของวิทยุชุมชนสอดคล้องกับกระแสความ

ตอ้งการเสรภีาพในการสือ่สารตาม ระบอบของสงัคมประชาธปิไตย และ

การขยายตวัทางธรุกจิ การเมอืง ทำใหม้ผีูใ้ชช้อ่งทางสือ่วทิยชุมุชนเปน็การ

แสดงออกทางเสรีภาพในการเลือกนำ เสนอเนื้อหาที่ไม่มีอยู่ในสื่อกระแส

หลัก บ้างก็เป็นการแสดงออกถึงสิทธิการใช้สื่อของภาคประชาชน บ้างก็

เปน็การใชส้ือ่วทิยเุพือ่แสวงหากำไรทางธรุกจิ และบา้งกใ็ชส้รา้งฐานเสยีง

เพือ่ประโยชนท์างการเมอืงในระดบัชาตแิละระดบัทอ้ง ถิน่ 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน(PeopleParticipation)
  

ความหมายของคำวา่ “การมสีว่นรว่มในวถิทีางประชาธปิไตย” ไม่

ไดช้ีว้ดักนัเพยีงแคก่ารมรีฐัธรรมนญูเปน็กฎหมายสงูสดุ หรอืมกีารเลอืกตัง้

เท่านั้น หากแต่ต้องทำให้นิยามความหมายของคำว่าประชาธิปไตยหรือ

รัฐธรรมนูญเป็นส่ิงกิน ได้หรือเป็นเร่ืองปากเร่ืองท้องของประชาชน(อนุสรณ์ 

ไชยพาน, 2545) ฉะนัน้การรวมกลุม่ของชาวนาชาวไร ่เกษตรกรทีใ่ชส้ทิธิ

ตามรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นพลังต่อรองทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

ถอืวา่เปน็ประชาธปิไตยแบบมสีว่นรว่ม ซึง่มลีกัษณะประการสำคญั คอื จะ

ตอ้งมพีืน้ทีท่างการเมอืงใหก้บัภาคประชาชนทกุสว่นทกุภาคของสงัคม ซึง่

ในบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูฉบบัป ี พ.ศ. 2540 มาตรา 40 ยอ่มถอืวา่

เป็นการกระจายคล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม

ในระบอบประชาธปิไตย 

การมสีว่นรว่มกอ่ใหเ้กดิผลดตีอ่การขบัเคลือ่นองคก์รหรอืเครอืขา่ย 

เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อม

เกดิความภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ ของการบรหิาร ความคดิเหน็ถกูรบั

ฟงัและนำไปปฏบิตัเิพือ่การพฒันาเครอืขา่ย และทีส่ำคญัผูท้ีม่สีว่นรว่มจะมี
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการ

ขบัเคลือ่นเครอืขา่ยทีด่ทีีส่ดุ (วนัชยั วฒันศพัท,์2546) 

การสรปุบทเรยีนขององคก์รพฒันาเอกชนทีท่ำงานรว่มกบัชมุชน มี

หลกัปฏบิตักิารพฒันาแบบมสีว่นรว่มทีส่ำคญัทีไ่ดน้ำไปเปน็แนวทางในการ

ศกึษา มดีงันี ้ 1) การมสีว่นรว่มของทกุกลุม่ในสงัคมหมายถงึ ในชมุชน

หนึง่ ๆ ยอ่มประกอบดว้ย ความแตกตา่งหลากหลายทัง้ดา้นฐานะ เพศ 

วัย สถานะทางสังคม ฯลฯ การสร้างโอกาสเปิดพ้ืนท่ีทางสังคมอย่างเท่าเทียม

ในการให้ทุกส่วนได้มีส่วน ร่วมในการแสดงออกทางความคิด ศักยภาพ 

และความรูแ้ละรว่มมบีทบาทดำเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง 2) การมสีว่นรว่ม

ทุกขั้นตอนหมายถึง ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

การวเิคราะหป์ญัหา การวางแผน การกำหนดเปา้หมาย การตดัสนิใจ การ

ปฏิบัต ิ การตรวจสอบ การติดตามประเมินผล การสรุปบทเรียน การ

ขยายผลและเผยแพรสู่ส่าธารณะ (บณัฑร ออ่นดำ, 2544)  

ในเรื่องการมีส่วนร่วมของสตรีกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ธีร

นาถ กาญจนอกัษร (2542) ไดก้ลา่วไวว้า่ “ผูห้ญงิจะตอ้งเขา้เปน็สว่นหนึง่

ของขบวนการตอ่สูเ้พือ่สทิธแิละความเปน็ธรรม ของประชาชนบนหลกัการ

ของความเสมอภาคเอือ้อาทรกนั มใิชเ่ปน็เพยีงผูช้ว่ยเหลอื สนบัสนนุและ

รับภาระต่าง ๆ ตามบทบาทที่ถูกกำหนดให้เท่านั้น” การต่อสู้เรื่องความ

เสมอภาค นัน้ ธรีนาถ ไมไ่ดห้มายความวา่เปน็การแยง่ความเปน็ใหญจ่าก

ผูช้าย แตต่อ้งการเกือ้กลู รว่มมอืกนัและใหม้กีารประสานงานกนัมากขึน้  

ในด้านสื่อมวลชนก็เช่นกัน เพราะผู้หญิงก็ต้องต่อสู้กับสิทธิและ

ความเสมอภาคเช่นกัน จากการศึกษาในแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองของ 

Baehr & Gray,1994 (กาญจนา แก้วเทพ,2544) ได้กล่าวโดยสรุปว่า 

จากประวตัศิาสตรส์ือ่มวลชนเริม่ตน้จากผูช้ายเปน็เจา้ของสือ่ และผูท้ำงาน

ที่เป็นผู้ชาย ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่า สื่อให้ความสำคัญต่อผู้ชายและการ
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ผลติรายการโดยใชม้มุมองแบบผูช้าย ซึง่อาจจะไมใ่ชส่ิง่ทีผู่ห้ญงิสนใจหรอื

ตอ้งการ นกัสตรนียิมจงึมขีอ้เสนอ 2 ประการ คอื 1) ผลจากการสรา้งสือ่

กระแสหลัก (Mainstream Media) ในแง่ปริมาณต้องเพ่ิมปริมาณส่ือมวลชน

สตรีให้มากขึ้น ในแง่คุณภาพต้องเพิ่มจำนวนผู้หญิงในระดับชั้นสูงของ

วิชาชีพ เช่น ระดับบริหาร นโยบายและการตัดสินใจ 2) สร้างสื่อทาง

เลอืกของผูห้ญงิขึน้มาเอง (กาญจนา แกว้เทพ, 2544) 

ในเชงิประเดน็การมสีว่นรว่มของชมุชน มเีงือ่นไขทีไ่มค่วรมองขา้ม 

คอืถา้พืน้ทีใ่ดมฐีานของงานพฒันาและมแีกนนำทีท่ำงานเพือ่สงัคมมากหรอื

เป็น พ้ืนท่ี ท่ีมีปัญหาสาธารณะท่ีคนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ การมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชนจะมีอยู่สูง ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีฐานงานพัฒนาและแกนนำที่

ทำงานเพื่อสังคมมีไม่มากนัก หรือไม่ใช่พื้นที่ที่มีปัญหาสาธารณะ การมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชนจะมีต่ำมาก (เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคตะวันตก

และคณะ, 2551)  

แนวทางการสรา้งการมสีว่นรว่มนี ้ สถานวีทิยชุมุชนหลายสถาน ี ได้

มีประกาศเพื่อตอกย้ำอยู่เสมอว่าสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นของชุมชน และเปิด

โอกาสใหท้กุคนเขา้มามสีว่นรว่มอยูเ่สมอๆ ในรปูแบบทีห่ลากหลาย เชน่ 

การรับบริจาคเงินและหรือสิ่งของ การรับฟังข้อเสนอแนะที่ผู้ฟังโทรศัพท์

เข้ามาและคณะกรรมการ ผู้จัดรายการรับออกไปพบปะพูดคุยกับผู้ฟัง 

เปน็ตน้ 

(เครอืขา่ยวทิยชุมุชนภาคตะวนัตกและคณะ, 2551) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

วิทยุชุมชนในฐานะพื้นที่ทางสังคม
  

วิทยุชุมชนส่วนใหญ่มีรูปแบบการบริหารจัดการเช่นเดียวกันกับสถานี

วทิย ุระดบัอืน่ ๆ เพยีงแตอ่าจจะมขีนาดองคก์รทีเ่ลก็กวา่ เนือ่งจากมพีืน้ที่

การออกอากาศเฉพาะในทอ้งถิน่ ไมใ่ชก่ารออกอากาศกวา้งทัว่ประเทศ ซึง่

คำวา่ทอ้งถิน่นัน้ หมายถงึ ความใกลเ้คยีงกนัของพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั วฒันธรรม 

เช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย การศึกษา และความสนใจ ภายใต้ภาวะสงคราม

ดา้นการคา้เสร ี สงัคมทอ้งถิน่กำลงัถกูรกุรานอยา่งหนกัจากกลุม่ธรุกจิทีเ่ขา้

มาครอบครองสือ่ ดว้ยอำนาจเงนิตราและทีเ่นน้การขายสนิคา้ และในขณะ

เดยีวกนัสือ่หรอืศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาการดำรงชพีกถ็กูเบยีด

ขับพ้นจากพื้นที่การสื่อสาร “สื่อก็ตกเป็นสมบัติส่วนตัวของบริษัทเอกชน 

แนวโนม้ปรากฏการณด์งักลา่วทำใหพ้ืน้ทีส่าธารณะ (Public sphere) ซึง่

เป็นปริมณฑลและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องส่วนรวม มีน้อยลง สิทธิของ

ประชาชนในฐานะพลเมอืง กจ็ะมชีอ่งทางการแสดงออกไดน้อ้ยลงตามไป

ดว้ย ดงันัน้ วทิยชุมุชน ตอ้งเปน็พืน้ทีท่างสงัคมทีใ่หท้กุกลุม่คนเขา้มาใชไ้ด ้

โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 
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กรณศีกึษา วทิยชุมุชนกลุม่ชาตพินัธุ ์(map radio) 

วทิยชุมุชน แมพเรดโิอ ภายใตก้ารดแูลของมลูนธิเิพือ่สขุภาพและ

การเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธ์ุ เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการเข้าถึงชุมชน

แรงงานขา้มชาต ิ และชมุชนชาตพินัธุอ์ืน่ทีอ่าศยัอยูเ่ปน็จำนวนมากในพืน้ที่

จงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่มคีวามหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรม อกีทัง้เปน็

โครงการทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการสรา้งเสรมิศกัยภาพของชมุชนแรงงานขา้ม

ชาติที่เข้ามาเพื่อแสวงหาที่อยู่อาศัยและอาชีพการงานในประเทศไทยเพื่อ

ปรารถนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการอพยพเข้ามานั้นกลับต้องประสบกับ

ปญัหาตา่งๆเชน่ สถานะทางทะเบยีน, การถอืบตัร, ความรูด้า้นกฎหมาย

ไทย, เร่ืองสุขภาพ, การเข้ารับสิทธิทางด้านการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล

ไทย และทีส่ำคญัเรือ่งของการสือ่สารกบัคนในชมุชนไทยและการเขา้ตดิตอ่

กบัหนว่ยงานของรฐั อกีทัง้แรงงานขา้มชาตทิีท่ำงานในบา้นและแรงงานที่

ตอ้งอาศยัอยูอ่ยา่งโดดเดีย่ว ปญัหาตา่งๆเหลา่นี ้ จำเปน็ตอ้งมกีารสือ่สาร

ภายในกลุม่และกบัภายนอก 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ ์ เริ่มมี

การจัดต้ังวิทยุชุมชนข้ึนเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 โดยรับช่วงต่อจาก“จุด

ปฏบิตักิารเรยีนรูว้ทิยชุมุชน FM 93 MHz เสยีงเสรมิสรา้งพลงัชมุชนเดมิ 

จงึยา้ยมาจดัตัง้สถานวิีทยอุยูบ่ริเวณเดยีวกนักบัสำนกังานมลูนธิิเพือ่สขุภาพ

และการเรยีนรูข้องแรงงานกลุม่ชาตพินัธุ ์แตก่ย็งัคงใชค้ลืน่ความถี ่FM 99 

MHz ตามเดมิเริม่ออกอากาศในนามของมลูนธิฯิ MAP ในเดอืนเดยีวกนั 

โดยใชช้ือ่สถานวีทิยอุยา่งเปน็ทางการวา่แมพเรดโิอ FM 99 MHz และใน

ป ี 2552 ไดจ้ดัตัง้สถานวีทิยชุมุชนขึน้ทีส่ำนกังานสาขามลูนธิทิีอ่ำเภอแม่

สอด จังหวัดตากผ่านคล่ืนความถ่ี FM 102.5 MHz อันเป็นพ้ืนท่ีๆมีแรงงาน

ข้ามชาติอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในโรงงานตัด

เสือ้ผา้ และแรงงานเกษตร เป็นตน้ แมพเรดโิอกลายเปน็สือ่ในการกระจาย
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ความรูแ้กแ่รงงานขา้มชาตใินพืน้ทีด่งักลา่วซึง่ไดร้บัความนยิมเปน็อยา่งมาก 

การปรับตัวตามกระแสโลกาภิวัฒน ์ และเทคโนโลย ี สถานีวิทยุได้จัดทำ

เวบ็ไซด ์ www.mapradio.org ของเพือ่เปน็อกีชอ่งทางหนึง่ในการรบัขอ้มลู

ขา่วสารของแรงงานขา้มชาตแิละบคุคลทัว่ไป ซึง่เปน็ชอ่งทางทีก่วา้งคลอบ

คลมุโลกอนิเตอรเ์นต็ทัว่โลก 

สถานวีทิยชุมุชน แมพเรดโิอ สถานวีทิยอุสิระทีด่ำเนนิการดว้ยการ

มีส่วนร่วมของกลุ่มแรงงานข้ามชาต ิ และชุมชนชาติพันธุ์อื่นๆ ทั้งนี้ทาง

มลูนธิฯิ ไดม้กีารจดัอบรมใหค้วามรูพ้ืน้ฐานการจดัรายการวทิยใุหแ้รงงาน

ไดร้บัรูแ้ละสามารถจดัรายการเองได ้ วตัถปุระสงคเ์พือ่นำเสนอรายการเชงิ

ข้อมูลที่ถูกต้องมีคุณภาพทันสถานการณ์และสรรสาระที่สร้างสรรค์เพื่อ

ความบันเทิง การสร้างพื้นที่ให้แรงงานข้ามชาติและคนในชุมชนสามารถ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันได ้ และเพื่อสร้างความสามัคคีอีกทั้ง

สบืสานวฒันธรรม ประเพณใีหค้งอยูใ่นชมุชน ในปจัจบุนัสถานวีทิยชุมุชน

แมพเรดโิอ FM 99 MHz จงัหวดัเชยีงใหมไ่ดท้ำการออกอากาศสดจำนวน 

79 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์มรีายการทีอ่อกอากาศจำนวน 30 รายการ นกัจดั

รายการวทิย ุ33 คน ใน 4 ภาษาคอื ภาษาไทใหญ ่ภาษาพมา่ ภาษาไทย

ทอ้งถิน่ (ภาษาคำเมอืง) และภาษาไทย สว่นสถานวีทิยชุมุชน แมพเรดโิอ 

FM 102.5 MHz อำเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ออกอากาศสดจำนวน 70 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ มีรายการท่ีออกอากาศจำนวน 29 รายการ นักจัดรายการ

วทิย ุ25 คน ใน 3 ภาษาคอื ภาษาไทย ภาษากะเหรีย่ง และภาษาพมา่ 

การออกอากาศของแมพเรดิโอท้ังสองสถานีน้ันครอบคลุมเน้ือหาหลากหลาย 

เช่น สิทธิแรงงานข้ามชาติ,กฎหมายแรงงาน, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในสถานที่ทำงาน, ข้อมูลสุขภาพและประเด็นสำคัญเช่น เอชไอวีเอดส์, 

สิทธิผู้หญิง, สิทธิเด็กและเยาวชน รวมท้ังประเด็นทางสังคม ข่าว วัฒนธรรม 

ศาสนา และการรณรงคท์ัว่ไปเชน่ คา่จา่งขัน้ตำ่ การรณรงคใ์หแ้รงงานขา้ม
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ชาตสิามารถรวมกลุม่และจดัตัง้สหภาพแรงงานได ้ การรณรงคใ์หม้วีนัหยดุ

สำหรับแรงงานที่ทำงานในบ้าน เป็นต้น โดยผู้จัดรายการส่วนมากเป็น

อาสาสมัครจากชุมชนแรงงานข้ามชาติและชุมชนชาติพันธ์ุ รองลงไปเจ้าหน้าท่ี

มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธ์ุ เครือข่ายองค์กร

พฒันาเอกชน และองคก์รภาครฐัตามวาระโอกาสทีส่ำคญั 

จากการทำงานในอดีตจนถึงปัจจุบัน วิทยุชุมชนแมพเรดิโอ มีลักษณะ

การดำเนินงานท่ีเป็นเอกลักษณ์และชัดเจนข้ึนโดยเฉพาะคนในชุมชนแรงงาน

ขา้มชาต ิ เขา้มามบีทบาทในการสือ่สารผา่นสือ่วทิยชุมุชนเพือ่แสดงออกถงึ

ความเปน็ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ ทัง้ทางดา้นภาษา วฒันธรรม การเรยีกรอ้งสทิธิ

มนษุยชนขึน้พืน้ฐาน และการสะทอ้นปญัหา ชวีติความเปน็อยูสู่ส่งัคมและ

ชมุชนอืน่ อกีทัง้อาสาสมคัรในชมุชนไทยทีร่ว่มเขา้มาเปน็สะพานเชือ่มตอ่

ความเข้าใจและการลดอคติทางสังคมในชุมชนที่มีต่อแรงงานข้ามชาต ิ

แมพเรดโิอเปน็เวทแีลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร รว่มเรยีนรู ้ และแสดงทศันะ

ร่วมกันในปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งในระดับการดำเนินงาน

นั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในชุมชน 

กลา่วคอื เพือ่พฒันาความเปน็ตวัเองของบคุคล การสือ่สารเพือ่ชมุชนจะทำ

หนา้ทีค่ลา้ยๆ เปน็เวทแีหง่การเรยีนรู ้ ทีช่ว่ยใหศ้กัยภาพของปจัเจกบคุคล

เกดิการพฒันา 

 ทัง้นีแ้รงงานขา้มชาตพิงึใหค้วามสนใจในการรบัฟงัขอ้มลูขา่วสารให้

มากยิ่งขึ้น กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและ

สามารถแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังแรงงานข้ามชาติคนอื่นๆได้อย่าง

ถูกต้อง อีกทั้งแรงงานข้ามชาติพึงตระหนักในการมีส่วนร่วมในสถานีวิทยุ

ชมุชน อนัเปน็สมบตัริว่มกนัของทกุๆคนในชมุชนไมเ่ฉพาะคนไทยเทา่นัน้ 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

แนวคิดให้ชุมชนเป็นเจ้าของรัฐเป็นผู้สนับสนุน
  

วทิยชุมุชนเปน็รปูแบบหนึง่ของสือ่ภาคประชาชน ชมุชนเปน็เจา้ของ

และมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ โดยมเีปา้หมายและการดำเนนิการเพือ่

ประโยชน์สาธารณะของชุมชน โดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจและผล

ประโยชนท์างการเมอืง แตเ่มือ่กระแสภาคประชาชนเริม่ตืน่ และเริม่จดัตัง้

เป็นสถานีเรียนรู้วิทยุชุมชนขึ้นในชุมชนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รัฐก็คิดเพียงให้

ชมุชนนำเสนอและประชาชนไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มใน รายการ เพยีงชว่งเวลา

หนึ่งของสถานีวิทยุชุมชน หากสถานีวิทยุชุมชนจะให้หยุดหรือเลิกผลิต

รายการเมือ่ไหรก่ไ็ด ้ ตามแตค่วามพอใจหรอืพจิารณาความเหมาะสมของ

สถาน ี ไดแ้สดงวา่ชมุชนกย็งัถกูควบคมุ ถกูปดิกัน้และถกูจำกดัสทิธ ิ โดย

เฉพาะจากเจา้หนา้ท่ีรัฐอยูด่ ีดงันัน้ วิทยชุมุชนจงึเปน็เรือ่งของคนทีต่อ้งการ

รักษาสิทธ ิ ต้องการใช้สิทธิและต้องการสื่อสารเพื่อสิ่งที่ดีต่อชุมชน ไม่ใช่

เรื่องของการได้มีเพียงแค่สถานีหรือรายการ แต่เป็นเรื่องของการสร้าง

สมดลุแหง่อำนาจในการสือ่สารของประชาชน ชมุชนสามารถนำเอาแนวคดิ 
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วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นออกมานำเสนอได ้ แนวความคิดในการ

ก่อตั้งวิทยุที่ชัดเจนในเรื่องของสิทธ ิ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และนำ

เรื่องราวการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นมาเป็นสาระสำคัญของการนำเสนอ 

อกีทัง้แตล่ะสถานมีรีปูแบบเฉพาะทีแ่ตกตา่งกนั ดงัไดแ้สดงตามตารางตอ่

ไปนี ้วทิยชุมุชนของแทต้อ้งไมม่โีฆษณา 

ตามหลกัของกฎหมาย วทิยชุมุชนมวีตัถปุระสงคก์ารดำเนนิการเพือ่

ประโยชนสาธารณะและไม่แสวงหากำไร ในทางธุรกิจ ชุมชนจึงยึดหลักการท่ี

ไมแ่สวงหารายไดใ้นชอ่งทางการโฆษณาผลติภณัฑใ์หก้บั บรษิทัหรอืหนว่ย

งาน นั่นคือการไม่มีโฆษณานั้นเอง จึงต้องแสวงหางบประมาณเพื่อซื้อ

เครือ่งสง่กระจายเสยีง เสาอากาศ เทป ซดี ีคอมพวิเตอร ์คา่นำ้ คา่ไฟ ซึง่

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งลักษณะรายปีและรายเดือน ทางเลือกของวิทยุ

ชมุชนคอืการพึง่พาคนในชมุชนกนัเอง เชน่ จดัทำผา้ปา่สามคัค ีรบับรจิาค

จากผูฟ้งั การรบัจา้งทำงาน ขอรบัการสนบัสนนุจาก องคก์ารบรหิารสว่น

ตำบล กระบวนการสรา้งสรรคข์องชมุชนไดแ้สดงใหเ้หน็วา่วทิยชุมุชนเหลา่

นี้ได้พยายาม ยืนหยัดเพื่อให้วิทยุชุมชนดำรงอยู่ต่อไปได ้ แต่ถ้าเราอยาก

เหน็การพฒันาวทิยชุมุชนทีเ่ปน็ระบบจรงิๆ นัน่คอืหนว่ยงานของรฐั ตอ้ง

เขา้มาสนบัสนนุ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่รฐัจะเขา้มาครอบงำได ้ เพราะวทิยุ

ชมุชนตองมคีวามเปน็อสิระ ภายใตห้ลกัคดิ ชมุชนเปน็เจา้ของ รฐัเปน็ผู้

สนบัสนนุ 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

วิทยุชุมชนกับดำรงอยู่ให้มีคุณค่าและน่าสนใจ
 

การเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชน เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนใน

ประเทศไทย สื่อเป็นสมบัติสาธารณะชิ้นใหม่ของชุมชน การดำเนินงาน

วิทยุชุมชนต้องมีองค์ประกอบในการบริหารจัดการคือคณะกรรมการ บริหาร

วิทยุชุมชน ซ่ึงโดยท่ัวไปถือว่าเป็นแกนนำหลักท่ีมีความรู้ลึกซ้ึงในเร่ืองแนวคิด

วิทยุ ชุมชน มีภารกิจท่ีต้องเตรียมชุมชนให้เข้าใจถึงการใช้สิทธิในการส่ือสาร 

เพือ่ใหเ้กดิความความรู ้ความเขา้ใจและประโยชนข์องวทิยชุมุชน 

กลุ่มแกนนำท้ังหมดส่วนใหญ่เป็นผู้จัดรายการวิทยุด้วยตนเอง สามารถ

นำเอาแนวคดิเรือ่งการใชส้ทิธใินการสือ่สาร ความรูเ้รือ่งวทิยชุมุชน หรอื

เรือ่งความรูอ้ืน่ๆ ทีช่มุชนสนใจ เผยแพร ่สอดแทรก ในรายการวทิยชุมุชน

เป็นระยะ นอกจากนี้กลุ่มแกนนำหลักยังมีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนคณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการดำเนินการ นักจัดรายการ ให้เข้าใจแนวคิด

และหลกัการการบรหิารจดัการสถานวีทิยชุมุชน การรว่มกบัชมุชนกำหนด

กตกิา การคน้หาผูจ้ดัรายการ การวางแผน การพฒันาและการประเมนิผล

และท่ีสำคัญต้องแสวงหากลุ่มๆใหม่ๆ ในชุมชนมาร่วมจัดรายการโดยเน้ือหา

รายการตอ้งครอบคลมุ ความตอ้งการของผูฟ้งัในชมุชนทกุกลุม่ 
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รูปแบบรายการที่ใช้กันในวิทยุชุมชน
 

สถานวีทิยชุมุชนทีเ่ปน็แบบอยา่งของวทิยชุมุชน ไดด้ำเนนิการตาม

กรอบของกฎหมาย มเีนือ้หาสาระทีเ่ชือ่มโยงสอดคลอ้งกบัวถิกีารดำรงชวีติ 

และเปน็เครือ่งมอืในการแกไ้ขปญัหาของชมุชน สว่นการจดัรปูแบบรายการ

ไดพ้ยายามเลอืกรปูแบบโดยคำนงึถงึความเปน็ทอ้งถิน่และ ความเปน็วทิยุ

ชมุชน ซึง่มรีปูแบบทีเ่ฉพาะของวทิยชุมุชนดงันี ้

รปูแบบการอา่นขา่ว 

เป็นรูปแบบเป็นที่นิยมจัดทำกันทุกสถาน ี รูปแบบการอ่านข่าวมี

วตัถปุระสงคเ์พยีงแจง้ใหผู้ฟ้งัทราบถงึเหตกุารณท์ีเ่กดิ ขึน้ในแตล่ะวนั โดย

จะมกีารรายงานขา่วภายในประเทศ ขา่วทอ้งถิน่ ขา่วตา่งประเทศ โดยจะ

นำมาจากหนังสือพิมพ์ หรือจากอินเตอร์เนท (Internet) จะมีการค้นข้อมูล

จากเวบ็ไซดท์ีน่า่สนใจ หนงัสอืพมิพ ์วารสาร 

รปูแบบการวเิคราะหข์า่ว 

เปน็การจดัรายการทีมุ่ง่เสนอเรือ่งราวทีล่กึซึง้ โดยการนำเหตกุารณ์

ทีเ่กดิขึน้มาวเิคราะห ์ ทัง้เบือ้งหนา้เบือ้งหลงัของเหตกุารณ ์ และยงัชีใ้หเ้หน็
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของเหตกุารณน์ัน้ดว้ย ยกตวัอยา่งในกรณขีองวทิยชุมุชน

คนนาทอง ไดเ้สนอเรือ่งราวเกีย่วกบัการเกษตรโดยการวเิคราะหใ์หเ้หน็ผล

ด ี ผลเสยี เบือ้งหนา้เบือ้งหลงัของบรษิทัธรุกจิขายสารเคม ี อนัตรายของ

สารเคม ีนำไปสูก่ารการสง่เสรมิเกษตรกรทำปุย๋อนิทรยี ์

การบรรยาย 

เป็นรายการเพื่อการศึกษาที่มุ่งให้เนื้อหาความรู้แก่ผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม 

โดยมีประเด็นที่แน่ชัด ไม่ซับซ้อน โดยจะมีผู้มาบรรยายในประเด็นนั้นๆ 

แต ่ การบรรยายเปน็เรือ่งทีอ่าจจะทำใหผู้ฟ้งัเบือ่งา่ย บางสถานกีจ็ะคดิรปู

แบบใหม่ ๆ ในการนำเสนอให้สนุก เช่น นิทานธรรมะ หมอลำกลอนธรรมะ 

เปน็ตน้ 

การจดัรายการคู ่

เปน็รายการสนทนาในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ระหวา่งผูจ้ดัรายการตัง้แต ่2 

คนขึ้นไป มีผู้ดำเนินรายการทั้งสองสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมไปกับ

การสนทนาไดด้ว้ย มบีรรยากาศทีเ่ปน็กนัเองมากกวา่ เนน้การพดูคยุกนั  

รายการสมัภาษณ ์

การสัมภาษณ์เป็นการแสดงถึงความเป็นวิทยุชุมชนท่ีมีการนำเร่ืองราว

ของทอ้งถิน่ มาเผยแพรแ่ละไดพ้ยายามทีจ่ะทำใหเ้กดิการสือ่สารสองทาง (

Two way communication) โดยการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ผู้นำท้องถ่ิน 

มาออกรายการพดูคยุกนัในลกัษณะการซกัถามและตอบปญัหา หรอืแสดง

ความคดิเหน็ระหวา่งบคุคล 2 คน ขึน้ไป โดยมผีูซ้กัถามคอื ผูส้มัภาษณ์

คนหนึง่ และผูต้อบคำถามหรอืผูถ้กูสมัภาษณ ์นอกจากนัน้ในบางสถานทีีม่ี

ความสามารถในการประสานกบับคุลภายนอกชมุชนและเปน็เรือ่งทีช่มุชน

อยากรู ้กส็ามารถสมัภาษณ ์คนนอกชมุชนได ้ซึง่ถอืไดว้า่ เปน็การสือ่สาร

ทีป่ระหยดัทีเ่ดยีว 
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การถา่ยทอดสญัญาณ 

เริม่เปน็ทีน่ยิมมากขึน้ของคนทำวทิยชุมุชน ทีจ่ะถา่ยทอดสญัญาณ 

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท เพื่อมากระจายเสียงให้กับคนในชุมชนได้รับฟัง 

เช่นถ่ายทอดเวทีประชุมสัมมนาต่างๆ หรือบางช่วงก็ถ่ายทอดสัญญาณ

เสียงจากกรมประชาสัมพันธ ์ แต่ในระเบียบหลักเกณฑ์การดำเนินวิทยุ

ชุมชนได้กำหนดไว้ว่า ในสถานีวิทยุชุมชนต้องมีสัดส่วนที่เป็นเนื้อหาใน

ชมุชนทีค่นในชมุชนผลติเองไมน่อ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซน็ต ์

การเปดิเพลง 

จะใชใ้นชว่งของการพกัการพดูคยุ ซึง่จะมบีทเพลงมาคัน่ ครัง้ละ 1- 

2 เพลง โดยในหลายสถานกีพ็ยายามเนน้ทีจ่ะใหม้กีารเปดิเพลงในทอ้งถิน่ 

เป็นเพลงทางเลือก ท่ีไม่ใช่เพลงตลาด แต่ก็ทำได้ระดับหน่ึงเพราะบางสถานีก็

ไมม่วีตัถดุบิดว้ย(cd)รวมทัง้ผูฟ้งักย็งัตอ้งการฟงัเพลงตลาดอยู ่

  

จุดที่ต้องเสริมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

• สรา้งความรูส้กึเปน็เจา้ของ  

ความรูส้กึเปน็เจา้ของเกดิขึน้ไดเ้มือ่เขา้รูส้กึวา่ วทิยชุมุชนชว่ยแกไ้ข

ปัญหาให้เขาได้และเขาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน ตามเจตนารมณ์

ของวิทยุชุมชนคือเป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ถ้าแกนนำหลัก

สามารถเข้าหาคนในชุมชนมากขึ้น และพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อขยาย

แนวรว่มมาทำงานมากขึน้ อาจจะเขา้มาเปน็กรรมการ เปน็นกัจดัรายการ 

หรอืเปน็ผูร้ะดมทนุ ฯลฯ และสรา้งภาพลกัษณว์ทิยชุมุชนเหมอืนบา้น ทีม่ี

ความอบอุน่ เปน็กนัเอง และนา่หวงแหน เฉกเชน่สถาบนัสำคญัทีม่อียูเ่ดมิ

ในชมุชน เชน่ วดั โรงเรยีน 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

• พฒันาศกัยภาพ  

ดว้ยการใชเ้วทวีทิยชุมุชนเปน็แหลง่เรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะการพดู 

การอา่น การสนทนา การบรหิารจดัการ นอกจากพฒันาทกัษะแลว้ การ

สรปุบทเรยีนเพือ่ทบทวนการทำงาน จะทำใหเ้กดิวธิคีดิใหมห่รอืนวตักรรม

ใหม ่ ๆ การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม ่ ๆ เพื่อสืบสานภารกิจก็อยู่ใน

กระบวนการหลอ่หลอมคนรุน่ถดัไปมาเคลือ่นไหวอยา่ง ตอ่เนือ่ง 

  

• นำเสนอภมูปิญัญาและวฒันธรรมทอ้งถิน่  

สามารถนำเอาเรือ่งราวเกีย่วกบัทอ้งถิน่มานำเสนอ ไมว่า่จะเปน็บญุ

ประเพณี หรือเชิญปราชญ์ชาวบ้านมานำเสนอองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ผ่านวิทยุชุมชน การทำดังน้ีชุมชนจะรู้สึกได้ถึงว่าวิทยุชุมชนเป็นกลไกสำคัญใน

การเป็นกระบอก เสียงให้กับชุมชนที่แท้จริงไม่ใช่เป็นกระบอกเสียงให้กับ

นายทนุ หรอือำนาจอืน่ ๆ 
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• การระดมทนุ  

ใหพ้ยายามคดิสรรรปูแบบตา่ง ๆ ทีจ่ะสามารถใหว้ทิยชุมุชนยนือยู่

ได ้ ซึง่กม็แีนวความคดิและปฏบิตักิารขึน้มาหลากหลายรปูแบบ เชน่ การ

จดัทำผา้ปา่สามคัค ีการรบับรจิาค ฝากประกาศงานพธิ ีฝากประกาศผา้ปา่

ประชาสมัพนัธใ์หต้ลาดทอ้งถิน่ การรบัจา้งทำสือ่ สิง่เหลา่นีเ้ปน็ทางเลอืก

ระดมทุนโดยไม่ต้องโฆษณา ควรมีการสร้างการระดมทุนอย่างต่อเนื่อง 

และผลกัดนัใหช้มุชนเปน็ผูร้บัผดิชอบ ไมเ่ฉพาะกรรมการแกนนำคนเดยีว

หรอืกลุม่เดยีว 

  

• การสรา้งกลไกระดบัชมุชน  

โดยมุง่การประสานความรว่มมอืกบักลุม่ตา่ง ๆ สามารถเปน็กลไก

ทางดา้นการสือ่สารใหก้บักลุม่ตา่ง ๆในชมุชน และนา่จะเปน็การประสาน

ใหเ้กดิความรว่มมอื เกดิแนวทางการพฒันารว่มกนั อยา่งสรา้งสรรค ์ อกี

ทัง้สามารถประสานสรา้งความสมัพนัธท์ีอ่บอุน่ 

  

• การสรา้งกลไกเครอืขา่ยทัง้ระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาต ิ 

วิทยุชุมชนจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ต้องร่วมมือ รวมใจกับอาศัย

องคก์รอืน่ เพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืกนั ถา่ยเทความรู ้ ทกัษะแกก่นัและ

กัน การเยี่ยมเยือนแบบพี่น้อง การแลกเปลี่ยน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

เช่น การพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทย ุ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องความรู้

เรือ่งสทิธแิละกฎหมาย และรวมทัง้การรณรงคเ์คลือ่นไหวเชงินโยบายรว่ม

กนั 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

10ปี10เหตุผลของการต้องมีวิทยุชุมชน
 

วทิยชุมุชนเปน็สิง่ทีส่ะทอ้นความเปน็จรงิของสงัคม

ไทยไดท้กุแงม่มุในสงัคมวา่วนันีว้า่คนในชมุชน

ตอ้งการอะไร ไมต่อ้งการอะไร ไดด้ทีีส่ดุ และพืน้ที่

ของคนทีไ่มม่โีอกาสทีจ่ะใชส้ิง่ทีเ่ปน็ของรฐัและทนุ

ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็อยา่งตรงไปตรงมาได ้

อยา่งอสิระ  

 

พรพิพัฒน์ วัดอักษร (ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

มาตรฐานทางจริยธรรมวิทยุชุมชน
 รศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันท์ 

 ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ที่มาทางสังคมและการเมือง
 

วิทยุชุมชนเป็นกิจการกระจายเสียงที่ถือกำเนิดขึ้นในทางปฏิบัติใน

ปพี.ศ.2544 หลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถี ่

และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และได้รับสถานภาพทางกฎหมายในป ี พ.ศ. 

2551 ในฐานะหนึ่งในสามประเภทของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทศันท์ีใ่ชค้ลืน่ความถี ่ นอกเหนอืจาก กจิการสาธารณะ และ กจิการ

ธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

พ.ศ. 2551  

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา การดำเนนิการของวทิยชุมุชนประสบกบั

ปญัหานานบั ประการ ไมว่า่จะเปน็ การควบคมุและแทรกแซงจากภาครฐั 

ความสับสนและไร้ทิศทางท่ีชัดเจนของนโยบาย สืบเน่ืองจากการขาดองค์กร

กำกับดูแล อิทธิพลของทุนธุรกิจ ภาวะคลื่นแทรกและทับซ้อน การขาด

การสนับสนุนทางการเงิน และ ขาดการส่งเสริมทักษะและความเป็นมือ

อาชพีใหผู้ป้ระกอบการวทิยชุมุชน แตป่ญัหาทีน่บัเปน็วกิฤตสิำคญัในระดบั

สงัคมคอืภาพลกัษณท์างการเมอืงของวทิยชุมุชนในการรบัรูข้องสาธารณะ 

ทา่มกลางกระแสการแบง่ขัว้ทางการเมอืงของสงัคมไทย สถานวีทิยทุีเ่รยีก

ตัวเองว่าวิทยุชุมชนจำนวนหนึ่ง ได้ถูกใช้เป็นกระบอกเสียงทางการเมือง 

และมีการนำเสนอเนื้อหาที่ก้าวร้าว ยั่วย ุ และขยายความแตกแยกทาง

ความคิดให้นำไปสู่ความรุนแรง โดยสถานีเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นวิทยุธุรกิจ

ทอ้งถิน่ ไมใ่ชว่ทิยชุมุชนภาคประชาชนทีไ่มม่โีฆษณา ทวา่คนสว่นใหญใ่น

สงัคมกไ็มส่ามารถบอกความแตกตา่งได ้ ทำใหภ้าพลกัษณข์องวทิยชุมุชน

ตกตำ่ ขณะเดยีวกนั ภาครฐักด็ำเนนิการจบักมุวทิยชุมุชนดว้ยขอ้หาเกีย่ว

กับเนื้อหาและคลื่นแทรกซ้อนอยู่เป็นระยะ ซึ่งรายงานข่าวที่ปรากฏในสื่อ
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

มักไม่ให้รายละเอียดในเบื้องลึกเพียงพอ ทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุ

ชมุชนอยูใ่นมติเิดยีวและในแงล่บ 

นอกจากนี ้ในเวทรีะดบันโยบาย ผูม้อีำนาจในการตดัสนิใจมกักลา่ว

โทษสื่อโดยเฉพาะสื่อที่อยู่นอกขอบเขตการกำกับดูแลของรัฐอย่างวิทยุ

ชมุชนวา่เปน็สาเหตสุำคญัของการแบง่ขัว้ทางการเมอืงและแนวโนม้การใช้

ความรนุแรงในสงัคม สง่ผลใหว้ทิยชุมุชนตกเปน็จำเลยสงัคมมากขึน้เรือ่ยๆ 

การรา่งและสง่เสรมิใหม้กีารใชม้าตรฐานทางจรยิธรรมสำหรบัวทิยชุมุชนจงึ

เปน็กา้วหนึง่ในการยกระดบัวทิยชุมุชนทัง้ในแงก่ารสรา้งบรรทดัฐานรว่มกนั

ของกลุ่มผู้ประกอบการวิทยุชุมชน และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคม

วิทยุชุมชนในการกำกับดูแลตนเอง ซึ่งในภาพรวมน่าจะสามารถส่งผลต่อ

การปรบัปรงุภาพลกัษณข์องวทิยชุมุชนทีป่รากฏตอ่สาธารณะดว้ย 
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ที่มาทางกฎหมาย
 

ตามมาตรา 39 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบกจิการกระจายเสยีง

และกจิการโทรทศัน ์พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญตัไิวว้า่ 

“ให้คณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต 

ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรรูปแบบต่างๆ เพื่อทำหน้าที่จัดทำ

มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพและควบคุม

การประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีกนัเองภายใตม้าตรฐานทางจรยิธรรม 

การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรตามวรรคหนึ่ง ต้อง

คำนึงถึงการคุ้มครองการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน 

และการคุม้ครองผูบ้รโิภคจากการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการ

โทรทัศน ์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและ

วิชาชีพขององค์กร” จึงเป็นที่มาของร่างแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานทาง

จริยธรรมของวิทยุชุมชนดังต่อไปนี ้ ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญเพื่อกำหนด

หลักการและวิธีปฏิบัติในประเด็นต่างๆ อันเป็นพื้นฐานของการทำวิทยุ

ชมุชนและสามารถสง่ผลในเชงิจรยิธรรมตอ่ประชาคมทีเ่ปน็ผูฟ้งั และเปน็

แนวทางสำหรับการกำกับดูแลตนเองของผู้ทำวิทยุชุมชนภาคประชาชน 

โดยมีองค์กรตัวแทนของวิทยุชุมชนซึ่งได้รับการยอมรับจากประชาคมใน

นาม สหพนัธว์ทิยชุมุชนแหง่ชาต(ิสวชช.)ซึง่เปน็วทิยชุมุชนทีไ่มม่โีฆษณา

เปน็ผูบ้งัคบัใช ้
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

หลักการพื้นฐานของวิทยุชุมชน
 

วิทยุชุมชนภาคประชาชนในประเทศไทยดำเนินการอยู่บนหลักการ

พืน้ฐานรว่มกนัคอื 

1) วิทยุชุมชนของชุมชน หมายถึง การเป็นเจ้าของร่วมกันของ

คนในชมุชน 

2) วทิยชุมุชนโดยชมุชน หมายถงึ ชมุชนมสีว่นรว่มในการกำหนด

ทศิทางการบรหิารจดัการ การดำเนนิงานของสถานวีทิยชุมุชน  

3) วทิยชุมุชนเพือ่ชมุชน หมายถงึ การมเีปา้หมายเพือ่ประโยชน์

ของชมุชนและความรบัผดิชอบตอ่ชมุชนและสงัคม  

4) การไม่แสวงหากำไรเชิงพาณิชย ์ หมายถึง การไม่มุ่งเน้น

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลตอบแทนซึ่งเกี่ยวข้องกับ การซื้อขายสินค้า 

บรกิาร และการโฆษณาสนิคา้บรกิารใดๆ  

5) ความเปน็อสิระและสทิธเิสรภีาพในการสือ่สาร หมายถงึ การที่

มอีำนาจในการตดัสนิใจของคณะกรรมการสถานใีนการกำหนดเนือ้หาของ

รายการโดยไมอ่ยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของบคุคลหรอืองคก์รใดๆ 

6) การไมแ่สวงหาประโยชนท์างการเมอืง หมายถงึ การไมใ่ชว้ทิยุ

ชุมชนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ทางการเมืองให้บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้ง

ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาตทิัง้ในทางตรงและทางออ้ม 

7) ความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง 

การนำเสนอเนือ้หาในภาษาทอ้งถิน่ของชมุชนตลอดจน ปรชัญา ความคดิ 

วถิชีวีติและการแสดงออกทีเ่ปน็เอกลกัษณข์องชมุชน 

8) มาตรฐานทางจริยธรรม หมายถึง การกำหนดและร่วมกัน

ประกาศใชก้รอบและแนวทางปฏบิตัจิรยิธรรมของวทิยชุมุชนเพือ่กำกบัดแูล

พฤตกิรรมของผูป้ระกอบการวทิยชุมุชน 
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ข้อบังคับตามกฎหมาย1

 

นยิามของวทิยชุมุชน 

“วทิยกุระจายเสยีงชมุชน” หมายความวา่ กจิการกระจายเสยีงเพือ่

ประโยชนส์าธารณะทีไ่ม ่

แสวงหารายไดจ้ากการโฆษณา เปน็ประโยชนต์ามความตอ้งการที่

หลากหลายของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการส่งผลให้ชุมชนเกิดความ

เขม้แขง็ โดยชมุชนเปน็เจา้ของรว่มกนัและดำเนนิการโดยชมุชนเปน็อสิระ 

มีเสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ

และศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ปราศจากการครอบงำและแทรกแซงจาก

กลุม่ผลประโยชนโ์ดยมชิอบ กลุม่การเมอืง พรรคการเมอืงทกุระดบัหรอื

เอกชนทีมุ่ง่หากำไรในเชงิพาณชิย ์

 

1ประมวลจาก ประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์
และวธิกีารอนญุาตประกอบกจิการบรกิารชมุชนชัว่คราว(วทิยกุระจายเสยีงชมุชน) 
ประกาศใชใ้นราชกจิจานเุบกษา ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และ พระราชบญัญตักิาร
ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศใชใ้น
ราชกจิจานเุบกษา ๔ มนีาคม ๒๕๕๑ 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

คณุสมบตัขิองผูข้อรบัใบอนญุาตวทิยชุมุชน 

ผูข้อรบัใบอนญุาตประกอบกจิการบรกิารชมุชน (วทิยกุระจายเสยีง

ชมุชน) จะตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี ้

1) เปน็สมาคม มลูนธิ ินติบิคุคลอืน่ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยที่

มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนท่ีให้บริการ ซ่ึงไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และมีวัตถุประสงค์

ในการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรในทาง

ธรุกจิ หรอืเปน็ “กลุม่คน” ในทอ้งถิน่ทีไ่มเ่ปน็นติบิคุคล ซึง่รวมตวักนัเพือ่

สรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชน 

2) ตอ้งเปน็บคุคลสญัชาตไิทย 

3) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบ

อนญุาตตามประกาศฉบบันีม้าแลว้ยงัไมค่รบสามป ี

4) บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมี

สญัชาตไิทย 

5) ต้องไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้

ขอรบัใบอนญุาตทีเ่คยเปน็กรรมการหรอืบคุคลผูม้อีำนาจกระทำการผกูพนั

ของผู้รับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นผลมาจากการ

บริหารกิจการของผู้น้ันและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามประกาศ

ฉบบันีย้งัไมค่รบกำหนดสามป ี

 

มาตรฐานทางเทคนคิ 

มาตรฐานทางเทคนคิของกจิการบรกิารชมุชนทีม่าขอรบัใบอนญุาต

จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่

คณะกรรมการประกาศกำหนด กลา่วคอื 
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เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงชุมชนต้องได้รับการตรวจสอบลักษณะ

ทางวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ (กสทช)หรอืหนว่ยงานอืน่ทีส่ำนกังาน กสทช. 

รบัรอง เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานทางเทคนคิเครือ่งสง่วทิยกุระจายเสยีง

ชมุชน 

สดัสว่นรายการ 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนต้องกำหนดให้มีรายการท่ี

เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการใน

สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงรายการข่าวสาร 

รายการสง่เสรมิความรู ้ ความเขา้ใจในการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความ

เขา้ใจในการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม คณุภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้ม 

เนือ้หาทีต่อ้งหา้ม 

ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้าง

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ 

หรอืทีม่ผีลกระทบตอ่ความมัน่คงของรฐั ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรม

อันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมี

ผลกระทบต่อการให้เกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

อยา่งรา้ยแรง 

การบนัทกึรายการทีไ่ดอ้อกอากาศ 

ผูร้บัใบอนญุาตตอ้งจดัใหม้กีารบนัทกึรายการทีไ่ดอ้อกอากาศไปแลว้ 

โดยอาจบนัทกึไวใ้นเทปหรอืวสัดโุทรทศันอ์ยา่งอืน่ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ ที่

สามารถถ่ายทอดกลับมาเป็นรายการน้ันได้ และเก็บรักษาไว้เพ่ือให้พนักงาน

เจา้หนา้ทีท่ำการตรวจสอบได ้
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

การไมห่ารายไดจ้ากการโฆษณา 

ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ ผู้รับใบ

อนญุาตประกอบกจิการบรกิารชมุชนจะหารายไดจ้ากการโฆษณาไมไ่ด ้

การแสดงความโปรง่ใสทางการเงนิ 

ผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการบรกิารชมุชนตอ้งทำรายงานสถานะ

ทางการเงินโดยแสดงรายรับและรายจ่ายที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเสนอ

ตอ่คณะกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประกาศกำหนด 

การบรหิารสถาน ี

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี

สญัชาตไิทย เปน็ผูอ้ำนวยการสถานปีระจำแตล่ะสถานเีพือ่ควบคมุดแูลใหม้ี

การออกอากาศใหเ้ปน็ไปตามทีไ่ดร้บัอนญุาต และจะตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบ

ดแูลการจดัรายการ การดำเนนิรายการ และการออกอากาศของสถานใีห้

เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและประกาศต่างๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศ

กำหนด 

นอกจากนี ้ ผูร้บัใบอนญุาตตอ้งรบัผดิในการกระทำของผูอ้ำนวยการ

สถานทีีไ่ดก้ระทำไปในการควบคมุดแูลและบรหิารกจิการกระจายเสยีงหรอื

กจิการโทรทศัน ์ เสมอืนเปน็การกระทำของตนเองเวน้แตจ่ะพสิจูนไ์ดว้า่การ

กระทำดงักลา่ว ตนมไิดรู้เ้หน็หรอืยนิยอมดว้ยและไดใ้ชค้วามระมดัระวงัใน

การปอ้งกนัตามสมควรแลว้ 
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องค์ประกอบของแนวทางปฏิบัติ
และมาตรฐานทางจริยธรรมของวิทยุชุมชน

 

ร่างแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานทางจริยธรรมและวิทยุชุมชน

ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความรบัผดิชอบ ในการกระจายเสยีงตอ่ชมุชน 

2. ความหลากหลายของเนือ้หาและเนือ้หาของชมุชน  

3. การจดัทำรายการ และเนือ้หาทีอ่อกอากาศ 

4. การสนบัสนนุรายการ เงนิบรจิาค และเงนิทนุอดุหนนุ 

5. การมสีว่นรว่มของชมุชนและอาสาสมคัร 

6. การรบัเรือ่งราวรอ้งเรยีน 

7. การทบทวนแนวทางปฏบิตัแิละมาตรฐานทางจรยิธรรม 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

หมวด 1 | ความรับผิดชอบในการกระจายเสียงต่อชุมชน 

หลกัการ / วตัถปุระสงค ์

เพือ่เปน็หลกัประกนัวา่สถานวีทิยชุมุชนจะดำเนนิการตามหลกัการพืน้ฐาน

ของวทิยชุมุชน คอื ของชมุชน โดยชมุชน เพือ่ชมุชน 

 

กฎ/วธิปีฏบิตั ิ

1.1 สถานีวิทยุชุมชนต้องดำเนินการและดูแลโดยคณะกรรมการ

หรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิกในชุมชนหรือเป็นตัวแทนประโยชน์

ของชุมชนน้ันๆ เช่น การศึกษา การพัฒนาชุมชน ส่ิงแวดล้อม 

สุขภาพ เป็นต้น โดยบุคคลนั้นๆไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใน

ชมุชน 

1.2 สถานีวิทยุชุมชนต้องมีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งระบุ

ถึงนโยบาย และกระบวนการในการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการ

ดำเนนิการและการบรหิารจดัการสถานใีนดา้นตา่งๆ ตลอดจน 

การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยชุมุชน 

1.3 สถานวีทิยชุมุชนตอ้งมกีารพฒันาศกัยภาพใหก้บับคุลากรของ

สถานแีละในกรณทีีม่ผีูส้นใจในชมุชน สถานวีทิยชุมุชนตอ้งจดั

ให้มีการให้ความรู้เพ่ือสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมผลิตรายการ

และบรหิารจดัการสถาน ี

1.4 สถานีวิทยุชุมชนต้องดำเนินการกระจายเสียงโดยไม่แสวงหา

กำไร เพื่อรองรับความต้องการและสร้างกระบวนการเรียนรู้

ทางสงัคมใหแ้กป่ระชาชนในชมุชน 

• ทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึบรกิารกระจายเสยีงประเภทอืน่ไดเ้พยีงพอ 

• โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น

ระหวา่งกนั 

PB

53



• โดยใหก้ารศกึษา ความรู ้ และทกัษะทีจ่ำเปน็ตอ่ประชาชน

ผูฟ้งั 

• โดยสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับชุมชนนั้นๆ และเสริม

ความสมัพนัธใ์นชมุชนใหแ้นน่แฟน้ยิง่ขึน้ 

1.5 สถานีวิทยุชุมชนต้องมีเอกสารแสดงรายรับ-รายจ่าย และ

ทรพัยส์นิของสถาน ีโดยตอ้งระบแุหลง่ทีม่าของรายได ้และให้

มีการเปิดเผยข้อมูลต่อชุมชน ต่อองค์กรกำกับดูแล และสามารถ

ตรวจสอบไดเ้สมอ 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

หมวด2|ความหลากหลายของเนื้อหาและเนื้อหาของชุมชน
หลกัการ / วตัถปุระสงค ์

เพื่อเป็นทางเลือกด้านเนื้อหาที่หลากหลายและแตกต่างจากบริการเนื้อหา

ในสื่อวิทยุเชิงพาณิชย ์ และเพื่อรองรับรสนิยมและความสนใจที่แตกต่าง

ของผูฟ้งัในชมุชน 

 

กฎ/วธิปีฏบิตั ิ

2.1 สถานวีทิยชุมุชนตอ้งพยายามนำเสนอเนือ้หาทีม่คีวามแตกตา่ง

หลากหลายจากเนื้อหาที่นำเสนอในวิทยุเชิงพาณิชย์หรือวิทยุ

ของรฐั ทัง้ในเชงิรปูแบบของรายการ (เชน่ การนำเสนอการ

ประชุมสาธารณะในระดับชุมชน เน้ือหาท่ีเป็นความสนใจเฉพาะ

ทาง และรายการดา้นภาษาและวฒันธรรม เปน็ตน้) และใน

เชงิลกัษณะของเนือ้หา (ทัง้ทีเ่ปน็เสยีงพดูและเพลง) 

2.2 สถานวีทิยชุมุชนตอ้งมกีารนำเสนอเนือ้หาทีเ่กีย่วกบัชมุชน ไม่

ต่ำกว่า 50% ของเวลาออกอากาศทั้งหมด และส่งเสริม

สนับสนุนให้มีการใช้ภาษาท้องถิ่น ในการนำเสนอรายการ 

และต้องคำนึงถึงความต้องการของแต่ละชุมชนในการผลิต

เนือ้หารายการ 

2.3 รูปแบบ ประเด็น ลักษณะการนำเสนอและภาษาท่ีใช้ในรายการ

ของสถานีวิทยุชุมชนต้องสะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนที่เป็น

เปา้หมาย 

2.4 สถานวีทิยชุมุชนตอ้งใหค้วามสำคญักบัรายการทีน่ำเสนอขอ้มลู

ข่าวสาร การแจ้งเหตุ และเหตุการณ์ท่ีมีความสำคัญอันเก่ียวข้อง

โดยตรงกับชุมชนเป้าหมาย ตลอดจนรายการเก่ียวกับวัฒนธรรม

อตัลกัษณแ์ละภาษาของทอ้งถิน่หรอืชมุชนนัน้ๆ กอ่นรายการ

ปกต ิ
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หมวด3|การจัดทำรายการและเนื้อหาที่ออกอากาศ
หลกัการ / วตัถปุระสงค ์

เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ออกอากาศทางวิทยุชุมชนมีมาตรฐานที่สอดคล้อง

กับค่านิยมและวิถีปฏิบัติที่ดีงามและเป็นที่ยอมรับทั่วไปในสังคม และเพื่อ

คุ้มครองผู้ฟังในชุมชนจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย หรืออาจทำให้เกิดความ

รูส้กึหมิน่เหมท่างจรยิธรรม 

 

กฎ/วธิปีฏบิตั ิ

3.1 สถานีวิทยุชุมชนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี ้ ในการนำ

เสนอเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งหรอืครอบคลมุถงึ  

 3.1.1 ความรนุแรงและพฤตกิรรมทีเ่ปน็อนัตราย  

 โดย สถานวีทิยชุมุชนจะตอ้งไมน่ำเสนอเนือ้หาที ่

• ปลุกเร้าหรือสนับสนุนทัศนคติที่ยอมรับความรุนแรงและ

ความโหดร้าย และ/หรือพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงและ

ความโหดรา้ย 

• ชกันำในทางทีผ่ดิหรอืทำใหผู้ฟ้งัรูส้กึหวาดกลวัหวัน่วติกโดย

การจำลองให้เห็นภาพเสมือนจริงของข่าวหรือเหตุการณ์ที่

ใชค้วามรนุแรงและความโหดรา้ย 

• นำเสนอการใชย้าเสพตดิ อบายมขุตา่งๆทีผ่ดิกฎหมายรวม

ถงึเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลแ์ละบหุรีใ่นลกัษณะสง่เสรมิและ

สนบัสนนุใหบ้รโิภค 

• นำเสนอเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายว่าเป็นสิ่งที่พึงประสงค์หรือ

ควรเอาเยีย่งอยา่งและควรหลกีเลีย่งการนำเสนอวธิกีารหรอื

สถานทีเ่กีย่วกบัการฆา่ตวัตายใดๆ 

• เป็นการมอมเมาและส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อ
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

สขุภาพ และคณุภาพชวีติของผูฟ้งั  

3.1.2 การใชภ้าษาหยาบคาย 

สถานีวิทยุชุมชนต้องไม่นำเสนอเนื้อหาและ/หรือเพลงที่ใช้ภาษา

หยาบคาย รวมถึงการใช้ภาษาส่อเสียด เพ้อเจ้อ ในทุกช่วง

เวลาทีอ่อกอากาศ ทัง้นี ้ โดยคำนงึถงึความแตกตา่งและบรบิท

เฉพาะของภาษาและวฒันธรรมในแตล่ะทอ้งถิน่ 

3.1.3 เพศ 

 โดย สถานวีทิยชุมุชนตอ้งไมน่ำเสนอเนือ้หาที ่

• บรรยาย พรรณนา หรอืจำลองดว้ยเสยีงใหจ้นิตนาการถงึ

สถานการณข์องการรว่มเพศหรอืกจิกรรมทางเพศทีโ่จง่แจง้ 

• เหยยีดเพศหรอืไมเ่คารพสทิธใินเพศสภาพของบคุคล 

 3.1.4 ศาสนา วฒันธรรม และความเชือ่ 

 โดย สถานวีทิยชุมุชนตอ้งไมน่ำเสนอเนือ้หาที ่

• ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือมีนัยยะแฝงเร้นเป็นการโจมตี

ศาสนา วฒันธรรม หรอืความเชือ่ในลทัธหิรอืศาสนาและ

วฒันธรรมใดๆ 

• พยายามหาประโยชนจ์ากความเชือ่หรอืความรูส้กึออ่นไหว

ในทางศาสนา และ วฒันธรรม 

• ลดความสำคัญหรือดูถูกความคิดเห็นและความเชื่อทาง

ศาสนาของลทัธหิรอืศาสนาใดๆ 

3.1.5 การหมิน่ประมาท ดถูกูใหเ้สือ่มเสยีชือ่เสยีง 

โดย สถานวีทิยชุมุชนตอ้งไมน่ำเสนอเนือ้หาที ่

• มีลักษณะอันหมิ่นเหม ่ เป็นเท็จ หรือทำให้เสื่อมเสีย

ช่ือเสียง หรือให้ร้ายโดยปราศจากหลักฐานหรือหม่ินประมาท

โดยคำพดูแกบ่คุคล กลุม่บคุคล หรอืสถาบนัใดๆ 
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• เปน็การดถูกู ผูห้ญงิ เดก็ ชนกลุม่นอ้ย ผูพ้กิาร คนดอ้ย

โอกาส 

3.1.6 การสรา้งความเกลยีดชงั 

โดยสถานวีทิยชุมุชนตอ้งไมน่ำเสนอเนือ้หาที ่

• เปน็การเหมารวม ปลกุเรา้ พดูโดยใหร้า้ย และสรา้งความ

เกลียดชังให้แก่บุคคลหรือ กลุ่มบุคคลใดๆ บนฐานของ

ชาติพันธุ ์ สัญชาต ิ เชื้อชาต ิ เพศสภาพ ความฝักใฝ่ทาง

เพศ ศาสนา วัฒนธรรม อุดมการณ์ทางการเมือง อาย ุ

ความพกิารทางรา่งกาย หรอื ทางสตปิญัญา 

3.1.7 เนือ้หาทีเ่ปน็ขา่วสาร หรอืขอ้เทจ็จรงิ เชน่ ขา่ว การเลา่ขา่ว 

เหตกุารณป์จัจบุนั การวเิคราะหข์า่วโดยสถานวีทิยชุมุชนตอ้ง

ไมน่ำเสนอเนือ้หาที ่

• สะทอ้นถงึอคต ิ ความลำเอยีง การแบง่ฝกัฝา่ย ตลอดจน

ตอ้งใหค้วามยตุธิรรมกบัผูท้ีถ่กูกลา่วถงึในรายการขา่ว โดย

เฉพาะในประเดน็ทีเ่ปน็ความขดัแยง้ 

• ขาดความถกูตอ้งหรอืขาดหลกัฐานสนบัสนนุ 

• ไมอ่า้งแหลง่ทีม่าของขอ้มลูทีช่ดัเจน 

• ไมเ่อาความรูส้กึสว่นตวัมาตดัสนิขอ้เทจ็จรงิ 

3.1.8 สทิธสิว่นบคุคล 

โดยสถานวีทิยชุมุชนตอ้งไมน่ำเสนอเนือ้หาที ่

• เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคล 

เวน้แตไ่ดร้บัความยนิยอม 

3.2 สถานวีทิยชุมุชนจะตอ้งพยายามหลกีเลีย่งการเซน็เซอรเ์นือ้หา

ทัว่ไปและในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเนือ้หาของรายการทีอ่าจเปน็

ปญัหาตอ้งใชเ้กณฑต์อ่ไปนีเ้พือ่พจิารณาความเหมาะสมในการ
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

นำเสนอ 

• การเปน็ประโยชนแ์ละมคีวามสำคญัตอ่ชมุชน 

• บรบิทของสถานการณท์ีแ่วดลอ้ม 

• ระดับความโจ่งแจ้งของสิ่งที่นำเสนอ เช่น การใช้ถ้อยคำ

บรรยายและพรรณนา หรอืการแสดงบทบาทตา่งๆ 

• การสรา้งความหวัน่วติกหวาดกลวัตอ่ผูฟ้งั 

• กฎหมาย จารตี ขนบประเพณใีนชมุชน 

• ความมัน่คง ยัง่ยนื ของชมุชน และความสงบสขุของชาต ิ 

3.3 ในการเปิดสายโทรศัพท์เข้ามาคุยในรายการหรือการเชิญ

บุคคลภายนอกเข้ามาพูดในรายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการสด

หรืออัดเทปไว้ ให้ใช้เกณฑ์ท้ังหมดตาม 3.1และ 3.2 เป็นแนวทาง

ในการพจิารณาความเหมาะสมของเนือ้หา 
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หมวด4|การบริจาคและการอุดหนุนสถานี2

หลกัการ / วตัถปุระสงค ์

เพื่อสร้างหลักประกันว่า การให้เงินบริจาคและเงินอุดหนุนแก่สถานีวิทยุ

ชมุชนจะตอ้งมคีวามโปรง่ใส มกีารแบง่แยกวา่แตกตา่งจากโฆษณาและไม่

มอีทิธพิลตอ่ทศิทางรปูแบบหรอืสาระของเนือ้หาทีน่ำเสนอออกอากาศ 

 

กฎ/วธิปีฏบิตั ิ

4.1 สถานีวิทยุชุมชนต้องมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ

การใหเ้งนิบรจิาค และเงนิอดุหนนุสถาน ีซึง่สะทอ้นถงึเงือ่นไข

ของการไดร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการวทิยชุมุชนทีว่า่จะตอ้ง

ไมม่กีารโฆษณา 

4.2 ผูท้ีบ่รจิาคเงนิใหส้ถาน ี หรอืผูท้ีอ่ดุหนนุสถานจีะตอ้งไมม่สีทิธิ

พิเศษในการเข้าถึง หรือส่งเสริมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าถึง

เวลาออกอากาศในวทิยชุมุชน 

4.3 สถานวีทิยชุมุชนตอ้งมนีโยบายและการปฏบิตัทิีช่ดัเจนวา่ เงนิ

บริจาคและเงินอุดหนุนสถานีจะไม่ส่งผลใดๆต่อการตัดสินใจ

เกีย่วกบัเนือ้หาของรายการหนึง่ๆ รปูแบบการนำเสนอเนือ้หา

ในรายการหน่ึงๆ และการตัดสินใจเก่ียวกับทิศทาง หรือลักษณะ

โดยภาพรวมของเนือ้หาทีอ่อกอากาศ 

4.4 ในการประกาศเกีย่วกบัผูอ้ดุหนนุสถานตีอ้งมกีารระบชุดัเจนถงึ

ช่ือของบุคคลหรือองค์กรท่ีให้เงินอุดหนุนและจะต้องออกอากาศ

2การบรจิาคเงนิจะไดจ้ากการเชญิชวนผา่นการระดมทนุของสถาน ีหรอืการตัง้ตูบ้รจิาค
ในชมุชนหรอืการทีช่าวบา้นบรจิาคเงนิเขา้กองทนุของสถานเีอง สว่นเงนิอดุหนนุสถานี
หมายถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการอดุหนนุของแหลง่อืน่ๆเชน่ อบต. องคก์รพฒันาเอกชนทีไ่มไ่ด้
ระบวุา่จะสนบัสนนุรายการใดโดยเฉพาะแตเ่ปน็การอดุหนนุสถานโีดยภาพรวม 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

แยกส่วนจากเน้ือหาในตัวรายการ ท้ังน้ี รูปแบบของการประกาศ

ขอบคณุใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของแตล่ะสถาน ี สามารถนำเสนอใน

ชว่งตน้กอ่นรายการหรอืชว่งทา้ยหลงัรายการ โดยจะตอ้งไมม่ี

การกล่าวอ้างถึงในเชิงส่งเสริม ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เช่น สมญา

นาม สนิคา้ ผลติภณัฑ ์ ภาพลกัษณ ์ กจิกรรม บรกิาร หรอื

เป็นการให้ผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้อุดหนุนสถานีทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม หรือโดยใช ้ น้ำเสียง ลีลา และ การ

แสดงออกใดๆ ทั้งนี้การกล่าวอ้างถึงในเชิงส่งเสริม หมายถึง 

เนือ้หาทสีง่เสรมิ หรอืจงใจใหส้ง่เสรมิการซือ้ การเชา่ การใช้

บรกิาร หรอื การบรโิภคและอปุโภค สนิคา้ หรอืบรกิารใดๆ 

4.5 หา้มไมใ่หม้กีารประกาศชือ่ผูอ้ดุหนนุสถานใีนเนือ้หาตอ่ไปนี ้

• รายการขา่ว เลา่ขา่ว และวเิคราะหข์า่ว 

• รายการสนทนาปัญหา / เหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความคิดเห็นโต้แย้งกันใน

สังคม ประเด็นทางการเมืองทั้งในระดับชาติและในระดับ

ทอ้งถิน่ และประ เดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายสาธารณะ 

4.6 หา้มไมใ่หผู้โ้ฆษณา หรอืเจา้ของสนิคา้ซึง่ถกูหา้มไมใ่หโ้ฆษณา

ในสือ่วทิยทุัว่ไป เชน่ สรุา เบยีร ์บหุรี ่อดุหนนุวทิยชุมุชน แต่

สามารถบรจิาคเงนิและทรพัยส์นิได ้ โดยเปน็ไปตามเงือ่นไขใน

ขอ้ 4.2-4.3  

4.7 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) เปน็ผูอ้ดุหนนุสถานวีทิยุ

ชุมชนได้ในรูปโครงการ และไม่มีเงื่อนไขที่นำไปสู่การ

เปล่ียนแปลงเจตนารมณ์ของสถานี ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามเง่ือนไขใน

ขอ้ 4.2-4.3 
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หมวด5|การมีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัคร
หลกัการ / วตัถปุระสงค ์

เพื่อสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจการของสถานีวิทยุชุมชน

และเป็นพื้นฐานในเชิงปฏิบัติสำหรับอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมงานกับสถานี

วทิยชุมุชน 

 

กฎ/วธิปีฏบิตั ิ

5.1 สถานวีทิยชุมุชนตอ้งมกีารประกาศออกอากาศเพือ่ยำ้เตอืนอยู่

เสมอว่า สถานีวิทยุแห่งนี้เป็นของชุมชนและยินดีที่จะเปิดให้

คนในชมุชนเขา้มามสีว่นรว่ม อยา่งกวา้งขวางและเปน็ธรรม 

5.2 นอกจากการรับบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของแล้ว สถานีวิทยุ

ชมุชนตอ้งเปดิใหช้มุชนเขา้มามสีว่นรว่มในรปูแบบอืน่ๆ เชน่ 

• การรบัฟงัขอ้เสนอแนะจากผูฟ้งั  

• การเชญิคนในทอ้งถิน่มาพดูในรายการของทางสถาน ี 

• การดงึคนในชมุชนมารว่มจดัรายการ  

• การเปน็สมาชกิสถาน ี 

• การประชาสมัพนัธใ์หก้บัสถาน ี

• การเฝา้ระวงัและตรวจสอบดา้นเนือ้หาของสถาน ี

• การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ฟังเพื่อให้ข้อเสนอแนะกับ

สถาน ี

• การเชือ่มโยงการมสีว่นรว่มของหนว่ยงานและองคก์รตา่งๆ

ในชมุชน 

• การเปน็ศนูยก์ารเรยีนรูข้องชมุชน 

• การจัดกิจกรรมประจำป ี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้จัด

รายการ ผู้บริหารสถานี และผู้ฟังวิทยุชุมชน เก่ียวกับทิศทาง
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

สถาน ี การบริหารงาน การดำเนินงาน และรายการของ

สถาน ี

• การบำรงุ รกัษา และปกปอ้งสทิธขิองสถาน ี

5.3 อาสาสมคัรตอ้งไดร้บัการอบรม หรอื ปฐมนเิทศเกีย่วกบังานที่

รบัผดิชอบอยา่งเพยีงพอและสมำ่เสมอจากสถาน ี

5.4 อาสาสมคัรตอ้งปฏบิตัติามกฎของสถานวีทิยชุมุชนทีต่นทำงาน

ให้ 

5.5 อาสาสมัครต้องเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและมาตรฐาน

ทางจรยิธรรมของวทิยชุมุชน ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบ

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยชุมุชน 

5.6 อาสาสมคัรตอ้งไมเ่ขา้มาจดัรายการในสถานวีทิยชุมุชนเพือ่หวงั

ผลเชงิการเมอืงหรอืเชงิพาณชิย ์ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้ม  

หมวด6|การรับเรื่องราวร้องเรียน
หลกัการ / วตัถปุระสงค ์

เพือ่วางแนวทางปฏบิตัแิละภาระของสถานเีกีย่วกบัการรบัเรือ่งราวรอ้งเรยีน 

 

กฎ/วธิปีฏบิตั ิ

6.1 คณะกรรมการบริหาร สถานีวิทยุชุมชนต้องตระหนักถึงสิทธิ

ของผูฟ้งั สมาชกิของสถาน ีและอาสาสมคัรทีเ่ปน็ผูป้ฏบิตักิาร

ในสถานีท่ีจะสามารถส่งเร่ืองราวร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

เก่ียวกับกรณีท่ีอาจเป็นการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการให้บริการ

ตามใบอนญุาตประกอบการวทิยชุมุชนหรอืตามแนวทางปฏบิตัิ

และมาตรฐานทางจรยิธรรมนี ้
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6.2 คณะกรรมการบริหาร สถานีวิทยุชุมชนต้องพยายามหา

ทางออกหรอืตอบกลบัทกุเรือ่งราวทีไ่ดร้บัรอ้งเรยีนตามขอ้ 6.1 

ยกเวน้ในกรณทีีเ่รือ่งรอ้งเรยีนไมม่หีลกัฐานสนบัสนนุเพยีงพอ

หรอืเปน็การจงใจทำลายดว้ยเจตนาอนัมชิอบ 

6.3 สถานีวิทยุชุมชนต้องให้หลักประกันว่าจะปฏิบัติตาม

กระบวนการในขอ้ตอ่ไปนี ้

• สถานีวิทยุชุมชนต้องมีช่องทางที่ชุมชนรู้จักในการรับ

เรือ่งราวรอ้งเรยีน  

• ทุกเรื่องราวร้องเรียนต้องได้รับการพิจารณาอย่าง

ระมัดระวัง และหากจำเป็นก็ต้องมีการสืบสวนหาข้อมูล

เพิม่เตมิเพือ่ประกอบการพจิารณา 

• เรื่องที่ร้องเรียนต้องได้รับการตอบกลับ ภายใน 30 วัน 

หลังจากการรับเรื่อง ในกรณีจำเป็นสามารถขยายได้อีก  

15 วนั 

• สถานวีทิยชุมุชนตอ้งมกีระบวนการสือ่สารผา่นชอ่งทางตา่งๆ 

เพื่อแจ้งให้คนในชุมชนทราบถึงแนวทางในการรับเรื่อง

รอ้งเรยีน นอกจากนีส้ถานยีงัมหีนา้ทีใ่นการแจง้ใหผู้ฟ้งัใน

ชุมชนทราบว่า เขามีสิทธิที่จะทำการร้องเรียนต่อ หน่วย

งานกำกับดูแลวิทยุชุมชนของภาครัฐ หรือ สหพันธ์วิทยุ

ชุมชนแห่งชาติในฐานะเครือข่ายภาคประชาชนที่จะกำกับ

ดแูลกนัเอง สถานวีทิยชุมุชนไมป่ฏบิตัติามแนวทางปฏบิตั ิ

และมาตรฐานจริยธรรมน้ีโดยมีเง่ือนไขว่า ผู้ท่ีทำการร้องเรียน

ได ้

1) สง่เรือ่งรอ้งเรยีนใหก้บัสถานวีทิยชุมุชนนัน้ๆเปน็ลายลกัษณ์

อกัษรแลว้และ/หรอื 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

2) ได้รับการตอบกลับจากทางสถานีวิทยุชุมชนนั้นๆแล้ว แต่

ยงัไมพ่อใจ หรอืยงัไมไ่ดร้บัการตอบกลบั ภายใน 30 วนั 

หลงัสง่เรือ่งรอ้งเรยีนไปแลว้ 

  ทั้งนี ้ เรื่องราวร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถนำส่ง

ไดด้ว้ยตนเอง ทางไปรษณยี ์ ทางโทรสาร หรอืชอ่งทางอืน่ๆที่

สถานมีใีห ้

6.4 สถานีวิทยุชุมชนต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนไว้เป็น

หลกัฐานอยา่งนอ้ย 2 ปจีากวนัทีร่บัเรือ่งรอ้งเรยีน ตามพระ

ราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และตอ้ง

เปดิเผยให ้หนว่ยงานกำกบัดแูลวทิยชุมุชนของภาครฐั ไดร้บัรู้

หากมกีารแจง้ขอมา 

 

หมวด7|การทบทวนแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานทาง
จริยธรรมของวิทยุชุมชน
หลกัการ / วตัถปุระสงค ์

เพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานทางจริยธรรมของวิทยุชุมชน

สะท้อนถึงมาตรฐานที่ทันสมัยและสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของชมุชนและสภาพแวดลอ้มของสือ่ทีเ่ปลีย่นแปลง 

 

กฎ/วธิปีฏบิตั ิ

7.1 ผูป้ระกอบการวทิยชุมุชนภาคประชาชน ซึง่สามารถประสาน

งานผ่านองค์กรกลางท่ีเป็นตัวแทนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการวิทยุชุมชนส่วนใหญ ่ และเครือข่ายหรือสมาพันธ์วิทยุ

ชุมชนในภูมิภาคต่างๆจะต้องร่วมกันทบทวนแนวทางปฏิบัติ

และมาตรฐานทางจรยิธรรมของวทิยชุมุชน ทกุๆ 3 ป ี โดย
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แสวงหาคำปรึกษาร่วมจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ภาครฐั ภาควชิาการ และหนว่ยงานกำกบัดแูลของภาครฐั 

  โดยในชว่งปแีรก ใหจ้ดัใหม้กีระบวนการสรา้งความเขา้ใจ

และการทดลองใช ้ในลกัษณะการสง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กดิการ

ปฏิบัติตามร่างแนวทางฯ แทนการบังคับใช้และ/หรือการมี

บทลงโทษ โดยหลงัการทดลองใชป้แีรก ใหม้กีารสรปุปญัหาที่

เกิดจากการทดลองใช้ เพ่ือนำมาปรับร่างแนวทางฯ ให้สอดคล้อง

กับการดำเนินการจริงของสถานีวิทยุชุมชน หลังจากนั้นให้มี

การทบทวนรา่งแนวทางฯ ทกุ 3 ป ี 

7.2 ก่อนที่จะทำการปรับเปลี่ยนใดๆ ต่อแนวทางปฏิบัติและ

มาตรฐานทางจริยธรรมนี้จำเป็นที่จะต้องได้มติร่วมกันของผู้

ประกอบการวทิยชุมุชนภาคประชาชนสว่นใหญ ่ ผา่นองคก์รที่

เป็นตัวแทนดังกล่าวไปข้างต้น และผ่านกระบวนการประชา

พจิารณข์องกลุม่หรอืภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

10ปี10เหตุผลของการต้องมีวิทยุชุมชน
 

วทิยชุมุชนเปน็สือ่ทีเ่ราสรา้งมนัขึน้มาเพือ่นำเสนอ
ความจริงให้กับชุมชน ถ้าเราหยุดทุกอย่างมันก็จะย้อน
กลบัไปเปน็เหมอืนเดมิ คอืทกุคนจะไดร้บัขา่วสารจาก

สือ่กระแสหลกัเพยีงอยา่งเดยีว 
 

อินทอง ไชยลังกา  

(ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนคนหางดง จ.เชียงใหม่) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

แนวทางการบริหารคลื่นความถี่
กรณีการจัดสรรคลื่นความถี่

ภาคประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
สาโรจน์แววมณีนักวิชาการอิสระ
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่
 

การทำเขา้ใจและวเิคราะหแ์นวทางการบรหิารคลืน่ความถี ่ กรณกีาร

จัดสรรคลื่นความถี่ให้ภาคประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในครั้งนี ้ ใช้

แนวคดิอยู ่ 3 แนวคดิ คอื 1) คลืน่ความถีว่ทิยใุนแงเ่ทคนคิ, 2) แนวคดิ

เกีย่วกบักระบวนการบรหิารคลืน่ความถี ่และ 3) แนวคดิคลืน่ความถีว่ทิยุ

ในฐานะทีเ่ปน็ทรพัยากร มรีายละเอยีดดงันี ้

 

“คลื่นความถี่วิทยุ”ในแง่เทคนิค
 

คลืน่ความถีว่ทิย ุ(Radio Frequency, Radio Spectrum) คอื คลืน่

แม่เหล็กไฟฟ้าที่มนุษย์ใช้เพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามคุณสมบัติ

เฉพาะของยา่นความถีน่ัน้ๆ และปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการ

รับส่งสัญญาณของระบบการสื่อสารหนึ่งๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะการเดินทาง

ของคลืน่วทิยทุีเ่ลอืกใช ้ซึง่มรีปูแบบหลายชนดิ คอื คลืน่ตรง คลืน่สะทอ้น

จากพืน้ดนิ คลืน่สะทอ้นจากชัน้บรรยากาศ หรอืคลืน่ทีเ่ดนิทางตามผวิโลก  

ลักษณะการเดินทางของคลื่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานการ

สือ่สารตา่งๆ ใหเ้หมาะสมได ้ อยา่งเชน่ การสือ่สารระบบวทิยนุำรอ่ง ใช้

ลกัษณะการเดนิทางแบบคลืน่ทีเ่ดนิทางตามผวิโลกและคลืน่สะทอ้นจากชัน้

บรรยากาศ (คลืน่ฟา้) ในยา่นความถีต่ำ่ (30-300 กโิลเฮริตซ)์ เพือ่การ

ส่ือสารระยะไกลมาก ส่วนการส่ือสารระบบวิทยุเอฟเอ็มและการส่งสัญญาณ

แพร่ภาพโทรทัศน ์ ใช้ลักษณะการเดินทางแบบคลื่นตรงและคลื่นสะท้อน

จากพืน้ดนิ (คลืน่ดนิ) ในยา่นความถีส่งูมาก (30-300 เมกะเฮริตซ)์ เพือ่

คณุภาพการสือ่สารในพืน้ทีค่รอบคลมุระยะใกล ้ เปน็ตน้ (จฑุาเพชร เวช

รงัส,ี www.thaitelecomkm.org) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

นยิามของขอ้บงัคบัวทิยดุา้นการกำหนดความถีว่ทิยรุะหวา่งประเทศ 

กำหนดว่าคล่ืนความถ่ีวิทยุ (Radio Frequency) หมายถึง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

ทีม่คีวามถีต่ำ่กวา่ 3,000 กกิะเฮริตซ ์ (GHz) ทีส่ามารถแพรก่ระจายโดย

ปราศจากสือ่นำ 

สว่น พ.ร.บ. วทิยคุมนาคม พ.ศ. 2498 นยิามวา่ คลืน่ความถีว่ทิยุ

เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ระหว่าง 10 กิโลไซเกิลต่อวินาท ี ถึง 

3,000,000 เมกาไซเกลิตอ่วนิาท ี 

อรรณพ เธียรถาวร (2541: 243-245 อ้างในอุษณีย ์ ศิริสุนทร

ไพบลูย,์ 2552: 80) อธบิายวา่คลืน่วทิยหุรอืเฮริตเซยีนเวฟ (Hertzian 

Wave) เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบหน่ึง มีความถ่ีอยู่ระหว่าง 10,000 

เฮริตซ ์– 300 กกิะเฮริตซ ์หรอื 300,000,000 เฮริตซ ์บางครัง้เรยีกคลืน่

แมเ่หลก็ไฟฟา้ 

สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิยแ์ละธราธร รตันนฤมติศร (2546: 1) นำ

เสนอวา่ คลืน่ความถีเ่ปน็ทรพัยากรธรรมชาตทิีใ่ชไ้ดโ้ดยไมห่มดสิน้ แตม่ี

อยูอ่ยา่งจำกดั ปจัจบุนั สามารถใชค้ลืน่ความถีใ่นชว่ง 3 กโิลเฮริตซ ์(kHz) 

- 60 กกิะเฮริตซ ์(GHz) และในอนาคต คาดวา่พฒันาการทางเทคโนโลย ี

จะทำใหส้ามารถใชค้ลืน่ความถีไ่ดถ้งึ 300 กกิะเฮริตซ ์(GHz) ความจำกดั

ของคลืน่ความถีส่ง่ผลใหก้ารใชค้ลืน่ความถีโ่ดยไมม่กีารควบคมุจะทำใหเ้กดิ

การรบกวนกนัของคลืน่ จนทำใหไ้มส่ามารถตดิตอ่สือ่สารกนัได ้ ปญัหาดงั

กลา่วทำใหร้ฐัตอ้งเขา้มากำกบัดแูลการบรหิารและจดัสรรคลืน่ความถี ่ 

กล่าวโดยสรุป คลื่นความถี่วิทย ุ คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้เพื่อ

การสือ่สาร ปจัจบุนัสามารถใชป้ระโยชนจ์ากคลืน่ความถีเ่พือ่การสือ่สารใน

ชว่ง 3 กโิลเฮริตซ ์– 60 กกิะเฮริตซ ์โดยคาดวา่ เมือ่เทคโนโลยไีดร้บัการ

พฒันาใหก้า้วหนา้ยิง่ขึน้ จะสามารถใชป้ระโยชนจ์ากคลืน่ความถีไ่ดถ้งึ 300 

กกิะเฮริตซ ์
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ก. ยา่นความถี ่

สเปกตรัมหรือแถบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จัดแบ่งเป็นช่วงความถี่

เพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ย่านความถี่ต่ำมาก (Very Low 

Frequency: VLF) คือ ช่วงความถ่ี 3 ถึง 30 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ใช้สำหรับ

การสือ่สารทางเรอืดำนำ้ สว่นยา่นความถีส่งู (High Frequency: HF) คอื 

ชว่งความถี ่3 ถงึ 30 เมกะเฮริตซ ์(MHz) ใชส้ำหรบัระบบวทิยสุมคัรเลน่ 

และในยา่นความถีส่งูพเิศษ (Super High Frequency: SHF) คอื ชว่ง

ความถ่ี 3 ถึง 30 กิกะเฮิรตซ์ ใช้ในระบบการส่ือสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น  

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Internat ional 

Telecommunication Union: ITU) ทำหนา้ทีก่ำหนดแนวทางการใชแ้ละ

บรหิารคลืน่ความถีว่ทิยขุองแตล่ะประเทศเพือ่ไมใ่หเ้กดิการรบกวนกนัของ

คลื่นความถี ่ โดยได้แบ่งคลื่นวิทยุเพื่อการใช้งานด้านการสื่อสารและ

โทรคมนาคมทัว่โลกไวเ้ปน็ 11 ยา่นความถี ่ และกำหนดการใชป้ระโยชน/์

การใชง้านในแตล่ะแถบความถี ่ ซึง่ประเทศตา่งๆ ทัว่โลกตอ้งปฏบิตัติาม (

en.wikipedia.org) (ดตูาราง 1) 

ประเทศไทยมีข้อผูกพันหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ

บริหารคล่ืนความถ่ีกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU), องค์การ

การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: 

ICAO), และองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime 

Organization: IMO) นอกจากนี ้ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติจะ

ต้องคำนึงถึงลักษณะบริการที่ได้กำหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ (ITU) และองค์กรโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิค (Asia-Pacific 

Telecommunity: APT) ดว้ย 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ตาราง 1 ยา่นความถีแ่ละการใชง้าน 

ชว่งความถี ่
(Frequency Range) 

ชือ่ยา่นความถี ่
(Frequency Band) 

ตวัยอ่ การใช้งาน 

3 – 30 Hz ความถีต่ำ่ยิง่ยวด  
(Extremely Low frequency) 

ELF - การสือ่สารในทะเลลกึ 

30 – 300 Hz ความถีต่ำ่พเิศษ 
(Super Low Frequency) 

SLF - การสือ่สารทางทะเล 

300 – 3 kHz ความถีต่ำ่ยิง่ 
(Ultra Low Frequency) 

ULF - การส่ือสารเก่ียวกับแผ่นดินไหว 

3 – 30 kHz ความถีต่ำ่มาก 
(Very Low Frequency) 

VLF - การสือ่สารของทหาร 
- การส่ือสารของวิทยุนำทางระยะ
ไกลโซนาร ์

30 – 300 kHz ความถีต่ำ่ 
(Low Frequency) 

LF - วทิยสุมคัรเลน่ 
- การส่งสัญญาณเพ่ือช่วยนำทาง 
- คลืน่วทิยรุะบบเอเอม็ 

300 – 3000 kHz ความถีป่านกลาง 
(Medium frequency) 

MF - คลืน่วทิยรุะบบเอเอม็ 

3 – 30 MHz ความถีส่งู 
(High Frequency) 

HF - คลืน่วทิยเุอเอม็คลืน่สัน้ (
กระจายเสยีงระหวา่งประเทศ) 
- วทิยสุมคัรเลน่ 

30 – 300 MHz ความถีส่งูมาก 
(Very high Frequency) 

VHF - คลืน่วทิยรุะบบเอฟเอม็ 
- คลืน่โทรทศัน ์
- วทิยตุำรวจและแทก็ซี ่

300 – 3000 MHz ความถีส่งูยิง่ 
(Ultra High Frequency) 

UHF - คลืน่โทรทศัน ์
- การสง่เรดาร ์
- โทรศพัทเ์คลือ่นที ่

3 – 30 GHz ความถีส่งูพเิศษ 
(Super High Frequency) 

SHF - ดาวเทยีม 
- ไมโครเวฟ 
- ระบบ LAN ไรส้าย 

30 – 300 GHz ความถีส่งูยิง่ยวด 
(Extremely High Frequency) 

EHF - สง่เรดาร ์
- การทดลองเฉพาะทาง 
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ข. ยา่นความถีเ่พือ่ใชง้านในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์

ประเทศไทยมกีารใชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการกระจายเสยีงและกจิการ

โทรทัศน์หลายย่านความถ่ีด้วยกัน สามารถแบ่งออกเป็น 6 ส่วน (ดูแผนผัง  

1) ดงันี ้  

1) วทิยเุอเอม็คลืน่ยาว (Long wave AM Radio) ใชย้า่นความถี่

ตำ่ (LF) ในชว่งความถีร่ะหวา่ง 150 - 280 กโิลเฮริตซ ์(kHz)  

2) วทิยเุอเอม็คลืน่ความยาวขนาดกลาง (Medium wave AM 

Radio) ใช้ย่านความถี่ปานกลาง (MF) ในช่วงความถี่ระหว่าง 530 - 

1610 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) สถานีวิทยุระบบเอเอ็มในประเทศไทยใช้ช่วงความถ่ี

ระหวา่ง 530 – 1600 กโิลเฮริตซ ์(kHz) 

3) โทรทัศน์ย่าน I (Channels 1 - 6) ใช้ย่านความถี่สูงมาก     

(VHF) ในชว่งความถีร่ะหวา่ง 50 - 88 เมกกะเฮริตซ ์(MHz)  

4) วิทยุเอฟเอ็มย่าน II  ใช้ย่านความถ่ีสูงมาก (VHF) ในช่วงความถ่ี

ระหวา่ง 75.0 เมกกะเฮริตซ ์หรอื 88 เมกกะเฮริตซ ์หรอื 87.5 เมกกะ

เฮริตซ ์ - 108 เมกกะเฮริตซ ์ โดยสถานวีทิยรุะบบเอฟเอม็ในประเทศไทย
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

แผนผงั 1 การใชค้ลืน่ความถีใ่นกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์

ใชช้ว่งความถี ่87.5-108 เมกกะเฮริตซ ์จำนวน 94 ความถี ่

5) โทรทศันย์า่น III (Channels 7 - 13) ใชย้า่นความถีส่งูมาก   

(VHF) ในช่วงความถ่ีระหว่าง 174 – 216 เมกกะเฮิรตซ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ 

กองทพับกชอ่ง 5 ใชช้ว่งความถี ่ 174 – 181 เมกกะเฮริตซ,์ สถานวีทิยุ

โทรทศันส์ ี กองทพับกชอ่ง 7 ใชช้ว่งความถี ่ 188 - 195 เมกกะเฮริตซ,์ 

สถานวีทิยโุทรทศันโ์มเดริน์ไนท ์ ทวี ี ใชช้ว่งความถี ่ 202 - 209 เมกกะ

เฮิรตซ์, และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ 

ใชช้ว่งความถี ่216 - 223 เมกกะเฮริตซ ์

6) โทรทศันย์า่น IV & V (Channels 14 - 83) ใชย้า่นความถีส่งู

ยิง่ (UHF) ในชว่งความถีร่ะหวา่ง 470 - 950 เมกกะเฮริตซ ์สถานวีทิยุ

โทรทศันช์อ่งทวีไีทยใชค้วามถีช่อ่ง 29 (ชว่งความถี ่ 534 - 542 เมกกะ

เฮริตซ)์ และชอ่ง 3 ใชค้วามถีช่อ่ง 32 (ชว่งความถี ่558 - 566 เมกกะ

เฮริตซ)์ 
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การกระจายเสียงวิทยุระบบเอเอ็ม หมายถึงการส่งวิทยุกระจาย

เสยีงทีใ่ชย้า่นความถีป่านกลาง (MF) ในชว่งความถีร่ะหวา่ง 535-1,605 

กโิลเฮริตซ ์(ระเบยีบ กบว. พ.ศ. 2520 ขอ้ 5) ในทางปฏบิตั ิการสง่วทิยุ

กระจายเสียงจะเริ่มที่ประมาณ 540-1,600 กิโลเฮิรตซ ์ และกำหนดให้

ความกวา้งของชอ่งสญัญาณของสถานหีนึง่ๆ ไมเ่กนิ 10 กโิลเฮริตซ ์ การ

สง่กระจายเสยีงในแถบคลืน่นีจ้ะสง่ไดป้ระมาณ 105 ชอ่ง (1,600-540) 

หากสังเกตบนหน้าปัดเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงเอเอ็ม แถบคล่ืนปานกลางจะ

ระบตุวัเลขไว ้2 แถว คอื แถวบนเปน็ตวัเลขบอกความถี ่โดยจะเริม่ 540 

หรอื 550 เรยีงไปตามลำดบัถงึ 1,600 เนือ่งจากบนหนา้ปดัเครือ่งรบัวทิยุ

มพีืน้ทีเ่ขยีนจำกดั และเพือ่ไมใ่หต้วัเลขยาวเกนิไปโดยทัว่ไปจงึนยิมเขยีนแค่

ตวัเลขจำนวนเตม็เทา่นัน้ โดยตดัเลข 0 ทา้ยออก เชน่ 60 หมายถงึ 600 

กิโลเฮิรตซ์ หรือ 150 หมายถึง 1,500 กิโลเฮิรตซ์ และตามปกติ ใต้จำนวน

ตัวเลขความถี่เหล่านี้จะบอกตัวเลขที่เสดงความยาวคลื่นควบคู่กันไปด้วย

เสมอ ตัวเลขของความยาวคลื่น คือ อัตราส่วนของความเร็วคลื่น และ

ความถีว่ทิย ุ(www.whitemedia.org) 

การส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ (ITU) ได้กำหนดให้ช่องสัญญาณที่ใช้ส่ง หรือความกว้างแถบ

คลืน่ (Band Width) ไวเ้ปน็สากล คอื ใหใ้ชช้อ่งความกวา้งของสญัญาณ

ในการส่งได้ไม่เกิน 200 กิโลเฮิรตซ ์ ซึ่งกว้างกว่าการส่งกระจายเสียง    

เอเอม็ (10 กโิลเฮริตซ)์ ดงันัน้ในชว่งความถีร่ะหวา่ง 78-108 เมกะเฮริตซ ์

สามารถกระจายเสียงวิทยุระบบเอฟเอ็มได้ถึง 100 ช่อง อย่างไรก็ตาม 

การกำหนดระยะหา่งของแตล่ะสถาน ี ในแตล่ะประเทศกำหนดไวไ้มเ่หมอืน

กนั บางประเทศกำหนดใหแ้ตล่ะสถานมีรีะยะหา่ง 0.2 เมกกะเฮริตซ ์เชน่ 

สหรฐัอเมรกิา มาเลเซยี และลาว เปน็ตน้ สำหรบัประเทศไทยใชร้ะยะหา่ง

ระหว่างสถาน ี 0.5 เมกกะเฮิรตซ ์ นอกจากนี ้ สถานีวิทยุกระจายเสียง   

76



๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

เอฟเอม็ทีต่ัง้อยูห่า่งไกลกบัรศัมกีำลงัสง่ทีอ่อกอากาศไปไมถ่งึอาจใชค้วามถี่

ช่องเดียวกันได ้ ดังนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็มในประเทศหนึ่งๆ 

อาจมมีากกวา่ 100 สถาน ี (สหพนัธว์ทิยชุมุชนแหง่ชาตแิละมลูนธิอิาสา

สมคัรเพือ่สงัคม, 2552: 73) 

การกระจายภาพและเสยีงของโทรทศันข์องประเทศไทยใช ้ 2 ยา่น

ความถี ่คอื 1) ยา่นความถีส่งูมาก (VHF) ใชช้ว่งความถี ่30-300 เมกะ

เฮริตซ ์แบง่ออกเปน็ชอ่ง 1-13 ชอ่ง (ชอ่ง 1 ไมน่ยิมใชส้ง่เพราะมคีวามถี่

ต่ำมาก) โดยปกติจะใช้ช่วงความถี่ออกอากาศระหว่าง 48-300 เมกะ

เฮริตซ ์ ยา่นความถีส่งูมาก (VHF) เปน็ยา่นความถีท่ีส่ามารถแพรภ่าพไป

ไดใ้นระยะไกลและชดัเจน แตม่ขีอ้เสยีอยูต่รงทีม่จีำนวนชอ่งเพยีง 12 ชอ่ง

เทา่นัน้ และ 2) ยา่นความถีส่งูยิง่ (UHF) ในชว่งความถี ่ 300-3,000 

เมกะเฮริตซ ์ แบง่ออกเปน็ชอ่ง 14-83 ชอ่ง รวม 70 ชอ่ง สามารถสง่

สญัญาณไปไดไ้มไ่กล ภาพจะไมช่ดัถา้มสีิง่กดีขวาง (www.whitemedia.org) 

การขยายตวัของการใชค้ลืน่ความถีใ่นประเทศไทยเพิม่ขึน้สงูมากใน

รอบ 30 ปีที่ผ่านมา ใน พ.ศ. 2528 มีสถานีวิทยุระบบเอฟเอ็ม 145 

สถาน ีพ.ศ. 2535 มสีถานวีทิย ุ288 สถาน ีและใน พ.ศ. 2546 มสีถานี

วทิย ุ525 สถาน ี(ดตูาราง 2) ปจัจบุนัมสีถานวีทิยรุะบบเอฟเอม็มากกวา่ 

6000 สถานทีัว่ประเทศไทย  
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ตาราง 2 จำนวนสถานวีทิยรุะบบเอฟเอม็ทีห่นว่ยงานของรฐัถอืครอง 

หนว่ยงาน จำนวนสถานวีทิยเุอฟเอม็ 
ใน พ.ศ. 2528 
จำนวนสถานวีทิยเุอฟเอม็ จำนวนสถานวีทิยเุอฟเอม็ 

ใน พ.ศ. 2546 

กระทรวงกลาโหม 35 211 

กรมประชาสมัพนัธ ์ 47 149 

อ.ส.ม.ท. 8 62 

กระทรวงมหาดไทย 11 44 

รฐัสภา - 16 

ทบวงมหาวทิยาลยั 4 12 

กรมไปรษณยีโ์ทรเลข 5 12 

กระทรวงคมนาคม - 7 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

- 5 

กระทรวงศกึษาธกิาร 1 3 

สำนกัพระราชวงั 1 2 

กระทรวงตา่งประเทศ - 1 

กรงุเทพมหานคร - 1 

รวม 114 525 
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อยา่งไรกต็าม จากการศกึษาของกติตมิา เมฆาบญัชากจิ (2552:  

1-2 และ 136) ท่ีศกึษาและประเมนิสถานการณใ์ชค้ลืน่ความถีข่องประเทศ

ไทย ได้สรุปเอาไว้ว่าการใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 41 

กจิการตามขอ้เสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และในป ี

พ.ศ.2551 พบวา่ยา่นความถีว่ทิย ุ3 กโิลเฮริตซ ์-300 กกิะเฮริตซ ์มคีลืน่

ความถีท่ัง้หมดจำนวน 299,999,997 กโิลเฮริตซ ์และ กทช. ไดอ้นญุาต

ให้ใช้งานแล้วจำนวน 6,666,610 กิโลเฮิรตซ์ คงเหลือจำนวน 293,333,386 

กิโลเฮิรตซ ์ หรือร้อยละ 97.78 และถ้าไม่รวมย่านความถี่ต่ำยิ่งยวด (3 

กโิลเฮริตซ ์- 30 กโิลเฮริตซ)์ และยา่นความถีส่งูยิง่ยวด (30 กกิะเฮริตซ ์

- 300 กกิะเฮริตซ)์ ซึง่มกีารใชง้านนอ้ยมาก จะมคีวามถีท่ีอ่นญุาตใหใ้ช้

งานแล้ว 6,666,610 กิโลเฮิรตซ์ และคงเหลือเพียง 23,333,360 กิโลเฮิรตซ์ 

หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 77.80 

นอกจากนี ้ ผลการประเมินในส่วนของย่านความถี่สูงมาก (VHF) 

กิตติมาได้สรุปว่า ย่านความถี่สูงมาก (VHF, ช่วงความถี่ระหว่าง 30 - 

300 เมก็กะเฮริตซ)์ มกีารใชง้านหนาแนน่ปานกลาง และเปน็ยา่นความถี่

ที่เหมาะกับอุปกรณ์การสื่อสารด้านความมั่นคงของรัฐ กิจการการบิน 

กิจการการเดินเรือ การบรรเทาสาธารณะภัย และการบริการสาธารณะ 

อืน่ๆ จงึมคีวามจำเปน็ตอ้งมกีารกำหนดและจดัสรรชว่งความถีใ่นยา่นนีใ้หม่

ใหเ้หมาะสมกบัอปุสงคข์องการใชง้านในปจัจบุนั และใหร้องรบัเทคโนโลยี

ทัง้ปจัจบุนัและอนาคต สำหรบักจิการเคลือ่นทีท่างทะเล (ชว่งความถีว่ทิย ุ

156-162.05 เม็กกะเฮิรตซ์) กิจการวิทยุโทรทัศน ์ (ช่วงความถี ่ 47-68 

เมก็กะเฮริตซ ์และ 174-230 เมก็กะเฮริตซ)์ และกจิการวทิยกุระจายเสยีง

ระบบเอฟเอ็ม (ช่วงความถ่ี 87.5-108 เม็กกะเฮิรตซ์) ไม่จำเป็นต้องกำหนด

และจดัสรรความถีว่ทิยใุหม ่
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อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางปรากฏการณ์ที่มีสถานีวิทยุเอฟเอ็มกว่า 

6,000 สถานีท่ัวประเทศ และกระจายเสียงโดยใช้คล่ืนความถ่ีในย่านความถ่ีท่ี

จดัสรรสำหรบักจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ ชว่งความถีร่ะหวา่ง 87.5

-108 เมกกะเฮิรตซ ์ ผู้ฟังประสบปัญหาในการหาคลื่นวิทยุชุมชนไม่พบ 

หรอืหาคลืน่ยาก หรอืเสยีงทีร่บัฟงัไดไ้มช่ดัเจนหรอืเบามาก ทัง้นีส้บืเนือ่ง

มาจาก 2 สาเหต ุ 1) สถานวีทิยสุองสถานใีชค้ลืน่ความถีต่ดิกนัและใช้

กำลงัสง่ตา่งกนัมาก ทำใหเ้กดิปรากฏการณ ์“เขตอบัสญัญาณเสยีง” ซึง่ผู้

ฟงัหมนุหาคลืน่ทีใ่ชก้ำลงัสง่ตำ่กวา่มากไมพ่บ หรอืเสยีงเบามากเกนิกวา่ที่

จะรบัฟงัได ้(ดแูผนผงั 2) 2) การใชค้ลืน่ความถีต่ดิกนั 3 ความถี ่โดย

คลื่นความถี่วิทยุชุมชนใช้กำลังส่งต่ำและถูกขนาบข้างด้วยสถานีวิทยุที่ใช้

กำลังส่งสูงกว่ามาก ทำให้เกิดปัญหาหนักมากยิ่งขึ้น ผู้ฟังจะรับฟังสถานี

วทิยชุมุชนแทบไมไ่ดเ้ลย (ดแูผนผงั 3) (นนัทพร เตชะประเสรฐิกลู และ

คณะ, 2552: 45-46) 

ดังนั้น การศึกษาของกิตติมาเป็นการสรุปในภาพรวมของการใช้

คลืน่ความถีใ่นยา่นความถีส่งูมาก แตถ่า้พจิารณาการใชค้ลืน่ความถีใ่นวทิยุ

กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มแล้ว มีการใช้งานหนาแน่นมาก จึงมีความจำเป็นท่ี

จะตอ้งกำหนดและจดัสรรคลืน่ความถีใ่หมใ่หว้ทิยแุตล่ะประเภทใช ้
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แผนผงั 2 การเกดิเขตอบัสญัญาณเสยีง กรณกีารใชค้ลืน่ตดิกนัและใช้

กำลงัสง่ตา่งกนัมาก 

แผนผงั 3 การเกดิเขตอบัสญัญาณเสยีงกรณสีถานกีำลงัสง่ตำ่ถกูขนาบ

ขา้งดว้ยสถานทีีใ่ชก้ำลงัสง่สงูกวา่มาก 
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แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารคลื่นความถี่
 

หนงัสอืคูม่อืการบรหิารคลืน่ความถีร่ะดบัชาต ิ(2005) ของสหภาพ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เสนอหน้าที่ความรับผิดชอบของ

องคก์รกำกบัดแูลคลืน่ความถีไ่ว ้10 ภาระงาน ดงันี ้

1) การวางแผนและขอ้บงัคบัการบรหิารคลืน่ความถี ่องคก์รกำกบั

ดูแลต้องคำนึงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี รวมถึงสภาพทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ข้อบังคับ และ

นโยบาย โดยตารางกำหนดคล่ืนความถ่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย

ของการใช้และการให้บริการ ซึ่งองค์กรกำกับดูแลต้องคำนึงถึงประโยชน์

ของรฐัและสาธารณะเปน็สำคญั 

2) การกำหนดชว่งความถี ่ แตล่ะประเทศไมจ่ำเปน็ตอ้งดำเนนิการ

ตามระเบียบของ ITU ท้ังหมด สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เพราะ ITU จดัทำตารางกำหนดคลืน่ความถีก่เ็พือ่ไมใ่หเ้กดิคลืน่รบกวนกนั 

องค์กรกำกับดูแลควรพัฒนาแผนงานให้ใกล้เคียงกับตารางกำหนดคลื่น

ความถ่ีเท่าท่ีเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การกำหนด

คลื่นความถี่ให้กับรัฐบาลและความมั่นคงปลอดภัย และประสานการใช้

คลืน่ความถีก่บัประเทศเพือ่นบา้น 

3) การจัดสรรคลื่นความถี่และการให้ใบอนุญาต (รวมถึงการ

จดัสรรคลืน่ความถีท่ีไ่มต่อ้งขอใบอนญุาต) เปน็งานประจำขององคก์รกำกบั

ดูแล ซึ่งมีหน้าที่ให้ใบอนุญาต จดทะเบียน สร้างข้อบังคับและวิธีปฏิบัต ิ

เพือ่ควบคมุการดำเนนิงานของสถาน ี โดย 1) ตรวจสอบเอกสารการขอใบ

อนญุาตและมาตรฐานทางเทคนคิของอปุกรณ,์ 2) จดัสรรคลืน่ความถีใ่ห้

แตล่ะราย, 3) ใหใ้บอนญุาตและรวบรวมคา่ธรรมเนยีม, 4) กำหนดวธิกีาร

บริหารการให้ใบอนุญาต, 5) ปรับปรุง/ระงับ/ยึดใบอนุญาต, และ 6) 
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ตรวจสอบผูด้ำเนนิการ 

4) การเงินด้านการบริหารคลื่นความถี ่ คลื่นความถี่ เป็น

ทรพัยากรธรรมชาต ิเปน็ทรพัยส์นิของชาต ิซึง่โดยปกต ิรฐัจะควบคมุ ซึง่

นโยบายการเก็บค่าธรรมเนียม ควรจะ 1) เป็นการปรับปรุงโครงสร้าง

พืน้ฐานดา้นโทรคมนาคม, 2) สนบัสนนุโครงสรา้งการบรหิารคลืน่ความถี่

ผ่านงบประมาณบริหารที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้, 3) สนับสนุน

ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี ่ โดยการใช้แรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้ง

ประเมินค่าธรรมเนียมโดยการคำนวณจากความกว้างของช่วงความถี่ที่ใช้

และจำนวนเครื่องส่งของเครือข่าย, 4) สะท้อนให้เห็นถึงหลักการทาง

เศรษฐศาสตรแ์ละมาตรฐานทางเทคนคิทีก่ำหนดไวโ้ดย ITU 

5) มาตรฐานทางเทคนิคและการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์วิทยุคมนาคม

โดยปกติการบริหารคลื่นความถี่ควรดำเนินงานตามลักษณะทางเทคนิคที่

กำหนดไวใ้น “ขอ้บงัคบัวทิย”ุ มาตรา 3 และภาคผนวก 2 และ 3 ของ 

ITU เพือ่หลกีเลีย่งการรบกวนกนัของคลืน่ความถี ่ การกำหนดมาตรฐาน

ทางเทคนิคเป็นประเด็นระดับประเทศและระหว่างประเทศที่จะต้องหาข้อ

ตกลงกัน ส่วนการยอมรับมาตรฐานทางเทคนิคจะต้องมีการทดสอบจาก

ฝา่ยตา่งๆ แตอ่งคก์รกำกบัดแูลตอ้งมัน่ใจวา่อปุกรณน์ัน้ๆ ผา่นมาตรฐาน

ทางเทคนคิแลว้ 

6) การติดตามการใช้คล่ืนความถ่ี  คือ การติดตามข้อมูลการบริหาร

คลื่นความถี่ว่าการวางแผนและจัดสรรคลื่นความถี่ลดความเป็นไปได้ของ

การรบกวนกนัของคลืน่ความถีห่รอืไม ่ การตดิตามการใชค้ลืน่ความถีเ่ปน็

งานประจำทีจ่ะตอ้งตรวจสอบการใชค้ลืน่ความถีท่กุประเภท รวมถงึการใช้

คลื่นความถี่ที่ผิดกฎหมายหรือการใช้คลื่นความถี่ที่สร้างคลื่นรบกวนผู้อื่น 

การตดิตามการใชค้ลืน่ความถีท่ำใหไ้ดข้อ้มลูการใชค้ลืน่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่จะ

นำไปใชใ้นการปรบัปรงุแผนคลืน่ความถีใ่นอนาคต 
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7) การบังคับใช้กฎหมาย : การตรวจตราและการสืบสวน การบังคับใช้

กฎหมายสะทอ้นใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพของการบรหิารคลืน่ความถี ่องคก์ร

กำกับดูแลควรจะกำหนดข้อบังคับและบทลงโทษ และบังคับใช้ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย อยา่งไรกต็าม การบงัคบัใชก้ฎหมาย การตรวจตรา การ

สบืสวน ควรทำงานอยา่งใกลช้ดิกบัหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการตดิตาม

การใชค้ลืน่ความถี ่ การจดัสรรคลืน่ความถี ่ และการใหใ้บอนญุาต ทัง้นีก้็

เพือ่รวบรวมขอ้มลูดา้นการรอ้งเรยีนการใชค้ลืน่ความถีท่ีร่บกวนผูอ้ืน่ การ

ดำเนนิงานทีผ่ดิกฎหมาย และการดำเนนิงานทีไ่มป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบั 

8) การประสานงานระหว่างประเทศและภูมิภาค  รวมถึงการประสาน

คลื่นความถี่และข้อบังคับของแต่ละประเทศ โดยองค์กรระหว่างประเทศ 

หรอืองคก์รทวภิาค หรอืองคก์รพหภุาค ี มคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งจดัประชมุ

เพือ่หาขอ้ตกลงรว่มกนั 

9) การติดต่อประสานงานและการปรึกษาหารือระดับชาติ องค์กร

กำกับดูแลควรจัดตั้งหน่วยงานประสานงานเพื่อการสื่อสารและปรึกษา

หารือกับผู้ใช้ หมายรวมถึง องค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม รัฐบาล 

และสาธารณะ เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารด้านนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

และวิธีปฏิบัติ และรวมถึงการสร้างกลไกการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือประเมิน

ผลทีเ่กดิขึน้และนำมาปรบัปรงุขอ้บงัคบั การจดัสรร และการกำหนดยา่น

ความถี ่

10) การสนบัสนนุการบรหิารคลืน่ความถี ่ หมายถงึการสนบัสนนุ

ด้านการบริหาร กฎหมาย การจัดการด้านคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมคลื่น

ความถ่ี และการฝึกอบรม หน่วยงานสนับสนุนน้ีจะจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ 

ทางเลอืกทางเทคโนโลย ีและการวเิคราะหท์างวศิวกรรมใหก้บัองคก์รกำกบั

ดแูล เพือ่ชว่ยใหก้ารบรหิารคลืน่ความถีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ (Nattawut 

Ard-paru, 2010: 11-15) 
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เศรษฐพงค ์ มะลสิวุรรณ (2552, ใน www.torakom.com/article 

และ www.vchakarn.com) เสนอว่ากระบวนการบริหารคลื่นความถี่ใน

ระดบัประเทศ ประกอบดว้ยงาน 6 งาน ดงันี ้

1) การกำหนดนโยบายและการวางแผนการบรหิารคลืน่วทิยุ ที่

พจิารณาถงึปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และความ

มั่นคง ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตที่ส่งผลให้เกิดการ

จัดสรรท่ีเท่าเทียมกัน มีเหตุผล ประหยัด มีประประสิทธิภาพ และปราศจาก

การรบกวนกนัของคลืน่อยา่งรนุแรง 

2) การกำหนดความถี่วิทยุและการจัดทำแผนความถี่ โดยจัด

ทำตารางกำหนดความถี่วิทยุแห่งชาต ิ (National Table of Frequency 

Allocation) และแผนความถีว่ทิย ุทีส่อดคลอ้งกบัขอ้กำหนดของ ITU แต่

กส็ามารถเปลีย่นแปลงใหแ้ตกตา่งไปบา้งในระดบัหนึง่ 

3) การจดัสรรความถีว่ทิย ุ การออกใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่วทิยแุละ

ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เป็นการควบคุมการใช้ความถี่วิทยุและการตั้ง

สถานวีทิย ุ โดยการกำกบัดแูลทีใ่ชน้โยบาย กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และ

กระบวนการทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ประเทศและประชาชน 

4) การกำหนดมาตรฐานทางเทคนคิและการอนญุาตใหใ้ชเ้ครือ่ง

วทิยคุมนาคม ขอ้กำหนดหรอืมาตรฐานทางเทคนคิเปน็เกณฑก์ำหนดการ

ใชง้านเครือ่งวทิยคุมนาคมรว่มกนั เพือ่หลกีเลีย่งปญัหาการรบกวนกนัของ

คลืน่ และการอนญุาตใหใ้ชต้อ้งมกีารทดสอบและรบัรองตวัอยา่งเครือ่งวทิยุ

คมนาคม 

5) การตรวจสอบการใชค้ลืน่วทิย ุทัง้ในแงล่กัษณะทางเทคนคิของ

การแพร่คล่ืนวิทยุ และลักษณะการใช้งานของสัญญาณคล่ืนวิทยุเปรียบเทียบ

ตามฐานขอ้มลูความถีว่ทิยทุีอ่นญุาต รวมทัง้สนบัสนนุกระบวนการบงัคบัใช้

กฎหมายด้วยข้อมูลการตรวจพิสูจน์ทราบและตรวจค้นหาสถานีวิทยุที่ผิด
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กฎหมาย 

6) การบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยการออกกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบั

ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้คลื่นวิทย ุ (Spectrum Monitoring) 

และภารกจิสารวตัรวทิยคุมนาคม (Radio Inspection) เพือ่นำขอ้มลูทีไ่ด้

มาไปบงัคบัใชใ้หเ้ปน็ไปตามกฎหมาย (Spectrum Enforcement) 

 

สมเกียรต ิ ตั้งกิจวานิชย ์ และธราธร รัตนนฤมิตร (2546: 2) 

เสนอวา่การบรหิารคลืน่ความถี ่ (Spectrum Management) ประกอบดว้ย

กจิกรรมหลกั 4 ประการ ดงันี ้

1) การกำหนดยา่นความถี ่ (Frequency Allocation) คอื การ

กำหนดกรอบการใช้คลื่นความถี่อย่างกว้างๆ ซึ่งประเทศสมาชิกสหภาพ

โทรคมนาคมระหวา่งประเทศ (ITU) ตอ้งจดัทำตารางกำหนดคลืน่ความถี ่

(Frequency Table) ของประเทศตน ตามข้อกำหนดการกำกับดูแลคล่ืนวิทยุ 

(Radio Regulation) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

และมีการจัดทำตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาต ิ (National Table of 

Frequency Allocation) 

2) การประกาศกฎเกณฑก์ารบรหิารคลืน่ความถี ่(Development 

of Services Rules) คอื การจดัทำระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆ เกีย่วกบั

การนำคลื่นความถี่ไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเช่น การใช้

คลื่นความถี่ร่วม (Frequency Sharing) และการใช้คลื่นความถี่ซ้ำ (

Frequency Reuse) เปน็ตน้  

3) การจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่ผู้ใช้แต่ละราย (Frequency 

Assignment) มักอยู่ในรูปแบบของการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ตามยา่นความถีแ่ละเงือ่นไขทีก่ำหนดไว ้
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4) การตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมาย (Enforcement) เปน็

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งและตรวจสอบเฝ้าฟังการใช้คลื่นความถี่

เพือ่แกไ้ขปญัหาการรบกวนกนัของคลืน่ความถี ่ รวมทัง้ปอ้งกนัการใชค้ลืน่

ความถีโ่ดยไมไ่ดร้บัอนญุาตดว้ย 

นอกจากนีป้จัจยัสำคญัทีท่ำใหก้ารบรหิารคลืน่ความถีเ่ปน็ไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ คอื การมหีนว่ยงานกำกบัดแูลทีเ่ปน็อสิระ (Independent 

Regulator) การมกีฎระเบยีบทีม่คีวามชดัเจนและสามารถคาดการณไ์ด ้ (

Clear and Predictable Rules) และการมีกลไกในการบริหารคลื่นที่มี

ความยตุธิรรมและโปรง่ใส (Fair and Transparent) 

 

กล่าวโดยสรุป กระบวนการบริหารคลื่นความถี่ขององค์กรกำกับ

ดูแลประกอบด้วยภาระหน้าท่ีดังน้ี คือ การวางแผน การจัดสรรคล่ืนความถ่ี 

การตดิตามการใชค้ลืน่ความถี ่ การบงัคบัใชก้ฎหมาย และการมหีนว่ยงาน

สนบัสนนุกจิกรรมตา่งๆ ดงักลา่วขา้งตน้ 
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แนวคิดคลื่นความถี่วิทยุในฐานะที่เป็นทรัพยากร
 

คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ได้โดยไม่หมดสิ้น แต่มี

จำกดัในบางชว่งบางเวลา เมือ่จะตอ้งมกีารประมลูคลืน่ความถีเ่พือ่บรกิาร

แบบไรส้ายใหม่ๆ  สิง่ทีต่ามกค็อืองคก์รกำกบัดแูล/ผูป้ระกอบการรายเกา่มกั

จะอา้งวา่มปีญัหาความขาดแคลนคลืน่ความถี ่ ทำใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่

ตอ้งลงทนุหลายหมืน่ลา้นบาท เพือ่ทีจ่ะเขา้ถงึและครอบครองแถบความถี่

หน่ึงๆ ซ่ึงความขาดแคลนท่ีว่าน้ีเป็นความขาดแคลนเทียม เน่ืองจากผู้ประกอบ

การรายเก่าไม่ได้ใช้แถบความถี่ที่ประมูลได้เต็มที ่ ปรากฏการณ์แบบนี ้

ทำให้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เร่ิมพิจารณาการปรับปรุงท่ีเป็นไปได้ในขอบเขต

ของการกำกบัดแูล โดยผอ่นคลายกฎระเบยีบในการเขา้ถงึคลืน่ความถี ่ 

ดังนั้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการบริหารคลื่นความถี ่ ซึ่ง

จากเดิมที่หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐจะถือครองสิทธิการใช้คลื่นความถี่

ทั้งหมดและควบคุมการออกใบอนุญาต (ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลจะจำกัด

การใช้คลื่นความถี่โดยใช้วิธีการแบบสั่งการและควบคุม) ไปเป็นแนวคิด

เกี่ยวกับสิทธิผูกขาดการใช้คลื่นความถี่ที่รับประกันโดยหน่วยงานกำกับ

ดูแล โดยอาศัยกลไกตลาดหรือการสั่ งการและควบคุม (

Command-and-Control or Market Based Approach) ซึ่งทำให้คลื่น

ความถีก่ลายเปน็ “สนิคา้เอกชน” (Private Goods) และวธิกีารใชก้ลไก

ตลาดนี ้ หน่วยงานกำกับดูแลจะอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถโอน

ใบอนญุาตใหแ้กผู่อ้ืน่ไดโ้ดยอาศยักลไกตลาด (Nuttawut Ard-Paru, 2010

: 4-5) 

การบริหารคล่ืนความถ่ีท่ีผ่านมาของประเทศไทย สามารถแบ่งแนวคิด

การบริหารคลื่นในฐานะที่เป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ออกได ้3 แนวคดิใหญ่ๆ  ดงันี ้
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1) คลืน่ความถีใ่นแงท่ีเ่ปน็ทรพัยส์นิของรฐั เป็นการบริหารคลื่น

ความถ่ีแบบด้ังเดิม และใช้วิธีการส่ังการและควบคุม (Command & Control) 

โดยรัฐจะตั้งหน่วยงานกำกับดูแลที่มีลักษณะรวมศูนย์อำนาจและบริหาร

แบบ “บนลงล่าง” กลไกตลาดมีผลกระทบจำกัดมากในการบริหารคลื่น

แบบนี ้ หน่วยงานนี้ควบคุมทั้งเทคโนโลยีที่ใช ้ รูปแบบการใช้คลื่นความถี ่

และผูใ้ช ้ โดยการใหใ้บอนญุาตหรอืประมลูแกเ่อกชน เพือ่ใหม้สีทิธผิกูขาด

การใช้คลื่นความถี่หนึ่งๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด การที่หน่วยงานกำกับ

ดแูลถอืครองสทิธกิารใชค้ลืน่ความถีท่ัง้หมดและควบคมุการออกใบอนญุาต 

ทำให้เกิดปัญหาความโปร่งใสในการบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสู่

เทคโนโลยใีหมไ่มย่ดืหยุน่ นอกจากนีก้ารตดัสนิใจยงัลา่ชา้ และคา่บรหิาร

จดัการแพง 

ประเทศไทยใช้แนวคิดการบริหารแบบสั่งการและควบคุม ที่การ

จัดสรรคลื่นความถี่เป็นไปในรูปแบบ “มาก่อน ได้ก่อน” (First come, 

First serves) เน้นสิทธิการใช ้ (Spectrum Right) ที่ผู้รับสิทธิมักจะ

ครอบครองหรือมีสิทธิใช้คล่ืนความถ่ีน้ันๆ แต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้กำหนด

เวลาสิ้นสุดเอาไว ้ ผู้ได้รับสิทธิการใช้คลื่นความถี่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน

เพือ่ความมัน่คงของรฐั สว่นราชการ และรฐัวสิาหกจิ โดยภาคธรุกจิและ

ภาคประชาชนยังมีไม่มากนัก (กทช., แผนการกำหนดและจัดสรรคลื่น

ความถีใ่หม,่ 2553: 4) 

การมองวา่คลืน่ความถีว่ทิยเุปน็ทรพัยส์นิของรฐัและมหีนว่ยงานของ

รฐักำกบัดแูลโดยการใชว้ธิกีารสัง่การและควบคมุนี ้ ถกูวจิารณใ์นหลายแง่

มมุดงันี ้

(1) ไม่ส่งเสริมให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

(2) ระบบการออกใบอนญุาตลา่ชา้และไมค่ลอ่งตวั รวมทัง้เอือ้ตอ่ 
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“รฐับาล” และพรรคพวก 

(3) ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีไ่ดร้ะบชุนดิการใหบ้รกิารไวช้ดัเจน 

ซึง่หา้มมใิหเ้ปลีย่นแปลงไปใหบ้รกิารชนดิอืน่ได ้

(4) จำกดัการใชน้วตักรรมดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ  

(5) มขีอ้จำกดัทีม่ากเกนิไปในการเปดิใหเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  เขา้มาใน

อตุสาหกรรม 

 

2) คลืน่ความถีใ่นแงท่ีเ่ปน็ทรพัยส์นิเอกชน (Spectrum Property 

Right) แนวคดินีเ้ชือ่ในกลไกตลาด และเสนอวา่ควรจะมองทรพัยากรคลืน่

ความถีเ่หมอืนกบัทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ๆ ซึง่รฐัจะตอ้งอนญุาตใหเ้อกชน

สามารถเปน็เจา้ของชว่งความถี ่ และการจดัสรรนีก้ข็ึน้กบักลไกตลาด ถา้มี

ความตอ้งการใชช้ว่งความถีห่นึง่ๆ มากขึน้เทา่ไร ราคาชว่งความถีน่ัน้ๆ ก็

จะสูงมากขึ้นไปเท่านั้น นอกจากนี้ผู้เป็นเจ้าของช่วงความถี่สามารถขาย

สดัสว่นทีค่รอบครองใหแ้กค่นอืน่ๆ ได ้ ซึง่สทิธแิบบนี ้ (ทรพัยส์นิเอกชน) 

แตกต่างไปจากสิทธิจากการได้รับ (ใบอนุญาต) จากหน่วยงานรัฐ (ทรัพย์สิน

ของรัฐ) ในแง่ที่ว่าสิทธินี้มีความเป็นกลางทางบริการและเทคโนโลย ี ซึ่ง

ตรงกันข้ามกับสิทธิจากการได้ใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐท่ีผูกติดกับบริการ

และเทคโนโลยกีารสือ่สารหนึง่ๆ 

ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้เสนอว่าการจัดการแบบนี้จะช่วยให้เกิดการ

สรา้งสรรคส์ิง่ใหมแ่ละการใชท้รพัยากรคลืน่ความถีท่ีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

เพราะเจา้ของชว่งความถีก่ต็อ้งการใชท้รพัยากรเหลา่นีใ้หเ้ปน็ประโยชนท์าง

เศรษฐกิจสำหรับพวกเขาด้วย ซึ่งก็ถูกวิจารณ์ว่าคลื่นความถี่ในแง่ที่เป็น

ทรัพย์สินเอกชนจะก่อให้เกิด “ความขาดแคลนเทียม” ซึ่งผู้ถือครองช่วง

ความถี ่ (ตามระเบยีบเกา่) จะถอืครองไวเ้ฉยๆ เพือ่ปอ้งกนัผูป้ระกอบการ

หนา้ใหม ่ และไมไ่ดใ้ชช้ว่งความถีท่ีถ่อืครองอยา่งเตม็ศกัยภาพ รวมทัง้การ
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ประมลูกเ็อือ้ตอ่ “ทุนใหญ”่ ดงันัน้ ถา้มกีารเรยีกรอ้งชว่งความถีค่นื ผูเ้ปน็

เจ้าของช่วงความถี่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนชดเชยจากช่วงความถี ่  

ที่พวกเขาต้องคืนไปให ้ คำถามจึงมีอยู่ว่าทำอย่างไรจึงจะใช ้ “ใบอนุญาต

ประกอบการ” แทนที ่ “การประมลูแบบเกา่” ทีเ่อือ้ตอ่พรรคพวกของผูถ้อื

ครองอำนาจรฐั และทำอยา่งไรทีจ่ะทำใหก้ารออกใบอนญุาตนัน้เอือ้ตอ่คน

ทกุกลุม่ (www.en.wikipedia.org) 

เศรษฐพงค ์มะลสิวุรรณ (www.infoforthai.com) เสนอวา่แนวคดิ

คล่ืนความถ่ีในแง่ท่ีเป็นทรัพย์สินเอกชนน้ี การบริหารคล่ืนความถ่ีโดยองค์กร

กำกับดูแล (Regulator) จะต้องมีการผ่อนคลายกฎระเบียบการบริหาร

คลื่นความถี ่ (De-regulating spectrum management) ด้วยความเป็น

ธรรม และมอบอำนาจหรอืสทิธกิารใชช้ว่งความถีใ่หภ้าคธรุกจิเปน็ผูบ้รหิาร

จดัการ ซึง่สามารถขายสทิธติอ่ (Trading) หรอือนญุาตใหใ้ชร้ว่ม (Sharing) 

ได ้ ซึ่งวิธีนี้กำลังเป็นที่สนใจและมีการใช้ในประเทศที่มีประสบการณ์และ

เขา้ใจการบรหิารคลืน่ความถีเ่ปน็อยา่งดแีลว้  

สมเกียรต ิ ตั้งกิจวานิชย ์ และธราธร รัตนนฤมิตร (2546: 12) 

เสนอวา่การอนญุาตใหส้ามารถเปลีย่นมอืกรรมสทิธิใ์นการใชช้ว่งความถีไ่ด้

นั้น ก็ต่อเมื่อช่วงความถี่ถูกจัดสรรในครั้งแรกอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง

เชน่เปน็การจดัสรรโดยการประมลูทีม่กีารแขง่ขนัอยา่งเตม็ที ่มฉิะนัน้แลว้ผู้

ทีไ่ดร้บัชว่งความถีจ่ากวธิกีารคดัเลอืกทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ ยกตวัอยา่งเชน่ 

การคัดเลือกเปรียบเทียบหรือการจัดสรรแบบสุ่ม จะสามารถแสวงหาผล

ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลจากการนำช่วงความถี่ไปขายต่อโดยรัฐไม่ได้

ประโยชน ์

ประเทศไทยนำแนวคดิคลืน่ความถีใ่นแงท่ีเ่ปน็ทรพัยส์นิมาใชใ้นบาง

แง่มุม กล่าวคือ แม้ว่าในกฎหมายจะกำหนดให้การใช้คลื่นความถี่เพื่อ

ประกอบกจิการทางธรุกจิตอ้งใชก้ารประมลู โดยราคาขึน้อยูก่บักลไกตลาด 
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แตเ่ปน็สทิธเิฉพาะตวัของผูไ้ดร้บัใบอนญุาต จะโอนแกก่นัมไิด ้(มาตรา 41 

และ 43, พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

2553) 

 

3) คลืน่ความถีใ่นแงท่ีเ่ปน็ทรพัยส์นิสาธารณะ หรอืเรยีกวา่ “คลืน่

ความถีร่ว่มสาธารณะ” (Spectrum Commons) คอื คลืน่ความถีท่ีเ่ปดิให้

ทุกคนใช้ภายใต้ข้อจำกัดหนึ่งๆ ไม่มีใครมีสิทธิผูกขาดการใช้คลื่นความถี ่

กลา่วอกีอยา่งหนึง่กค็อื การใชค้ลืน่ความถีร่ว่มกนัภายใตข้อ้จำกดักำลงัสง่

ของอุปกรณ ์ โดยหน่วยงานกำกับดูแลจะกำหนดช่วงความถี่หนึ่งๆ เป็น

คลืน่ความถีร่ว่มสาธารณะ อนัเปน็ชว่งความถีท่ีไ่มต่อ้งขอใบอนญุาต และ

เปน็ของสาธารณะ แตก่ม็กีารกำหนดกำลงัสง่ ความถี ่และเทคนคิทีเ่ฉพาะ 

เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนกันของคลื่น เช่น รีโมตคอนโทรล อุปกรณ์

เทคโนโลยไีรส้าย เปน็ตน้  

ในแงม่มุทางกฎหมาย คลืน่ความถีร่ว่มสาธารณะ คอื คลืน่ความถี่

ท่ีคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช. ปัจจุบัน คือ กสทช.) ประกาศ

กำหนดอนุญาตให้สาธารณชนหรือประชาชนท่ัวไปเข้าใช้ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์

และเงือ่นไขทีก่ำหนดโดยไมจ่ำเปน็ตอ้งไดร้บัการจดัสรร หรอือนญุาตใหใ้ช้

คลืน่เปน็การเฉพาะ อยา่งเชน่ ประกาศ กทช. เรือ่งอนญุาตใหใ้ชเ้ครือ่ง

วทิยคุมนาคมระบบเรดารส์ำหรบัตดิตัง้ในรถยนต ์(Vehicle Radar) ในชว่ง

ความถ่ี 76-77 กิกะเฮิรตซ์ เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 และประกาศ

ของ กทช. กำหนดชว่งความถี ่30-50 เมกกะเฮติรซ ์เปน็ชว่งความถีท่ีไ่ม่

ตอ้งขอใบอนญุาต และมเีงือ่นไขกำหนดใหใ้ชก้ำลงัออกอากาศตำ่ไมเ่กนิ 10 

มลิลวิตัต ์เปน็ตน้ 

แนวคดิคลืน่ความถีร่ว่มสาธารณะมกัถกูโจมตวีา่จะทำใหท้รพัยากร
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

เสือ่มโทรม (Tragedy of the Commons) เนือ่งจากความเขา้ใจผดิในแงท่ี่

ว่าเมื่อทรัพยากรใดที่เป็นทรัพย์สินสาธารณะ ก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคน

เข้าไปใช้ประโยชน์โดยปราศจากข้อบังคับ อันที่จริงแล้ว แนวคิดเกี่ยวกับ

ทรพัยากรในฐานะทีเ่ปน็ทรพัยส์นิ ไมม่ทีรพัยากรไหนทีเ่ปน็ของเอกชนโดย

สมบูรณ์ หรือควบคุมโดยรัฐท้ังหมด หรือเปิดโอกาสให้ทุกคนใช้โดยปราศจาก

ข้อบังคับ คลื่นความถี่ร่วมสาธารณะเป็นทรัพย์สินสาธารณะที่กลุ่มคนที่

เฉพาะหนึง่ๆ จดัการบรหิารคลืน่โดยมขีอ้บงัคบัรว่มกนั ทัง้นีก้เ็พือ่แบง่ปนั

สทิธใินการใชท้รพัยากรระหวา่งกนั (Stuart Buck, 2002)  

อยา่งไรกต็าม การเปน็ทรพัยส์นิสาธารณะ (The Commons) นัน้ 

ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบพืน้ฐานอยา่งนอ้ย 3 องคป์ระกอบ ดงันี ้1) 

ทรัพยากร ที่ทุกคนใช้ร่วมกัน เช่น ที่ดิน ป่าไม ้ น้ำ ข้อมูลสารสนเทศ 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และคลืน่ความถี ่เปน็ตน้, 2) คน/ชมุชน/สงัคม ที่

ใชป้ระโยชนแ์ละรว่มกนัจดัการทรพัยากรหนึง่ๆ โดยการผลติและ/หรอืใช้

ความรู ้รวมทัง้คดิคน้เทคนคิในการใชป้ระโยชนร์ว่มกนั, และ 3) ขอ้บงัคบั

/บรรทัดฐานทางสังคม โดยผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จะเป็นผู้กำหนด

และควบคุมการจัดการทรัพยากรเอง และเมื่อเกิดความขัดแย้งในการใช้

ทรัพยากร ก็จะมีการปรับเปลี่ยนข้อบังคับ/บรรทัดฐานให้สอดคล้องกับ

บรบิททางสงัคมการเมอืงทีเ่ปลีย่นไป (Slike Helfrich and ect., 2009: 11) 

อานันท ์ กาญจนพันธุ ์ (2544: 117-125) เสนอว่าในการจัดการ

ทรพัยากรนัน้ ควรเนน้สทิธใินทรพัยากรในแงข่อง “สทิธใินการจดัการและ

การควบคมุ” (Rights of Management and Control) หรอื “สทิธใินการ

เขา้ถงึ” (Right of Access) แทนสทิธใินความเปน็เจา้ของ (Rights of 

Ownership) อยา่งเดยีว ทีแ่สดงนยัของสทิธผิกูขาด (Exclusive Rights) 

อนัทำใหเ้กดิการกดีกนักลุม่คนอืน่ๆ ออกไป ยกตวัอยา่งเชน่ การถอืครอง

ที่ดินผืนหนึ่งๆ ถ้าเน้นสิทธิในความเป็นเจ้าของแต่เพียงอย่างเดียว ผู้ถือ
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ครองทีด่นิจะมสีทิธเิบด็เสรจ็เดด็ขาดแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการใชป้ระโยชนห์รอื

การโยกย้ายถ่ายโอน แต่ถ้าเน้นสิทธิในการจัดการหรือการควบคุม หรือ

สทิธใินการเขา้ถงึ สทิธติา่งๆ สามารถซอ้นทบักนัได ้ ยกตวัอยา่งเชน่ ใน

พื้นที่ป่าของรัฐ รัฐอาจเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปจัดการป่าในรูปแบบการ

จัดการป่าร่วมกับรัฐ โดยพ้ืนท่ีป่าน้ัน รัฐเป็นเจ้าของ ส่วนชุมชนคือผู้จัดการใน

รปูแบบปา่ชมุชน หรอืพืน้ทีน่าในเขตภาคเหนอืนัน้ เปน็ทัง้ทรพัยส์นิเอกชน 

(Private Property) ซึง่ผูถ้อืครองสทิธใินพืน้ทีน่านัน้ๆ สามารถเขา้ไปทำ

ประโยชน์โดยน้ำพักน้ำแรงของตนแต่เพียงผู้เดียว และทรัพย์สินร่วมสาธารณะ 

(Common Property) ซ่ึงผู้อืน่ท่ีไมไ่ด้ถือครองสิทธใินพ้ืนท่ีนานัน้ๆ สามารถ

เขา้ไปเกบ็เกีย่วพชื/สตัวท์ีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตไิด ้

กล่าวโดยสรุป คลื่นความถี่ในแง่ที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ ใช้วิธีการ

แบบ “สัง่การและควบคมุ” และจดัสรรคลืน่ความถีแ่บบ “มากอ่น-ไดก้อ่น” 

วิธีการแบบน้ีเอ้ือต่อ “รัฐบาล” และพรรคพวก และจำกัดการคิดค้นนวัตกรรม

ทางเทคโนโลย ี ส่วนคลื่นความถี่ในแง่ที่เป็นทรัพย์สินเอกชน ใช้ระบบ 

“กลไกตลาด” และจัดสรรคลื่นความถี่โดยการประมูล คลื่นความถี่ใดมี

ความตอ้งการมากยิง่ขึน้เทา่ไร ราคาประมลูกส็งูมากยิง่ขึน้เทา่นัน้ วธิกีาร

แบบน้ีเอ้ือต่อ “ทุนใหญ่” สำหรับคล่ืนความถ่ีในแง่ท่ีเป็นทรัพย์สินสาธารณะ 

คอื คลืน่ความถีท่ีเ่ปดิใหท้กุคนใชโ้ดยไมต่อ้งขอใบอนญุาต แตก่ม็กีารจำกดั

กำลงัสง่ของอปุกรณเ์พือ่ปอ้งกนัการรบกวนกนัของคลืน่ วธิกีารแบบนีเ้อือ้

ตอ่การคดิคน้นวตักรรมทางเทคโนโลย ี แตก่ต็อ้งมกีารสรา้งองคก์ร/สถาบนั 

รวมทัง้ขอ้บงัคบั/มาตรฐานทางเทคนคิ เพือ่กำกบัการใชค้ลืน่ความถีแ่บบนี้

ดว้ย (ดแูผนผงั 4) 
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แผนผงั 4 แนวคดิการบรหิารคลืน่ความถีใ่นฐานะทีเ่ปน็ทรพัยากร 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Simon Forge. (2011). New directions for the radio spectrum: 

Towards a spectrum commons and shared use. SCF Associates. (www.

europarl.europa.eu) 
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องค์กรกำกับดูแลของประเทศไทย:กบถ.&กบว./กกช./กสช.
&กทช./กสทช.

เม่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทยก่อต้ังใน        

พ.ศ. 2473 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข แก้ไขเพ่ิมเติม  

พ.ศ. 2473 เพือ่เปดิโอกาสใหป้ระชาชนมเีครือ่งรบัวทิยเุพือ่รบัฟงัได ้ โดย

ก่อนหน้านี้รัฐไม่อนุญาตให้ประชาชนมีเครื่องวิทยุไว้ในครอบครอง ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลโอนกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีสังกัดกรมไปรษณีย์

โทรเลขไปสงักดัอยูใ่นสำนกังานโฆษณาการ แตง่านจดัสรรความถีว่ทิยแุละ

การทดลองทางเทคนิคยังคงเป็นหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขอยู ่ ในป ี 

พ.ศ. 2493 รฐับาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารโฆษณากระจายเสยีง 

เพ่ือยกเลิกการจดทะเบียนเคร่ืองรับวิทยุ ทำให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของ

เครือ่งรบัวทิยไุดโ้ดยไมต่อ้งขออนญุาต และใหห้นว่ยงานราชการอืน่ๆ ตัง้

สถานวีทิยไุด ้(อษุณยี ์ศริสินุทรไพบลูย,์ 2552: 29-33) 

พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ พ.ศ. 2498 

นบัเปน็กฎหมายกระจายเสยีงฉบบัแรกของไทย (แตก่ม็กีารแกไ้ขอกีหลาย

ครัง้ คอืใน พ.ศ. 2506, พ.ศ. 2512, พ.ศ. 2530) พระราชบญัญตัฉิบบันี้

มอบอำนาจใหน้ายกรฐัมนตรเีปน็ผูแ้ตง่ตัง้เจา้พนกังานและออกกฎระเบยีบ

หรือกฎกระทรวงอื่นๆ เพื่อวางระเบียบให้แก่การบริหารกิจการกระจาย

เสยีงใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตั ิ 

ในทางปฏิบัต ิ รัฐไทยได้มอบอำนาจการควบคุมทางเทคนิคให้กับ

กรมไปรษณีย์โทรเลข หากจะจัดต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีโทรทัศน์ 

จะตอ้งแจง้ความประสงคแ์ละขอใชค้ลืน่ความถีไ่ปยงัสำนกังานบรหิารคลืน่

ความถีว่ทิย ุ(ของกรมไปรษณยีโ์ทรเลข) เสยีกอ่น โดยม ี“คณะกรรมการ

ประสานงานการจัดและบริหารความถ่ีวิทยุแห่งชาติ (กบถ.)”  ซ่ึงมีรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคมเปน็ประธาน กำหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรคลืน่ความถี่
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ให้แก่ผู้ขอใช้คลื่นความถี ่ โดยการจัดสรรความถี่จะดำเนินการในรูปแบบ 

“มากอ่นไดก้อ่น” (First Come-First Serve) กลา่วคอื ผูข้อรบัการจดัสรร

ความถี่ผู้ใดยื่นเรื่องขอรับการจัดสรรความถี่ก่อน ก็จะได้รับการพิจารณา

อนมุตักิอ่น (กติตมิา เมฆาบญัชากจิ, 2552: 1; สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย์

และธราธร รตันนฤมติศร, 2546: 19; เศรษฐพงค ์มะลสิวุรรณ, 2551: 

3) ซึง่หนว่ยงานทีข่อและไดร้บัการอนมุตัมิกัจะเปน็หนว่ยงานของรฐั  

ต่อมา รัฐไทยได้ประกาศ “ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงของ

ส่วนราชการ พ.ศ. 2511” เพื่อระงับโฆษณาทางวิทยุที่แพร่หลายในวิทยุ

การคา้ (อษุณยี ์ ศริสินุทรไพบลูย,์ 2552: 34), “ระเบยีบวทิยกุระจาย

เสยีง พ.ศ. 2517” เพือ่ปรบัปรงุระบบดา้นเทคนคิ ดา้นเนือ้หา และการ

โฆษณาในสือ่ เพือ่ลดทอนอทิธพิลทางการเมอืงของฝา่ยทหารทีย่งัเหลอือยู,่ 

และ “ระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2518” (ระเบียบ 

นีม้กีารแกไ้ขหลายครัง้ คอืใน พ.ศ. 2531, พ.ศ. 2534, และพ.ศ. 2535) 

ซ่ึงได้มีการต้ังคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร

กจิการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน ์ (กบว.)” ซึง่มนีายกรฐัมนตรี

หรือผู้ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานและตัวแทนจากหน่วยราชการ

อืน่ๆ เปน็กรรมการ โดย กบว. จะกำหนดรายละเอยีดการดำเนนิกจิการ

ของสถาน ี อยา่งเชน่ การแจง้กำหนดเวลาออกอากาศและแผนผงัรายการ

ให ้ กบว. ทราบลว่งหนา้ และการกำหนดวธิกีารดำเนนิรายการของสถาน ี

เปน็ตน้ 

เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. 2519 ส่งผลให้เกิดการแยกหน่วยงานของกรมไปรษณีย์โทรเลข 

กลา่วคอื งานระดบัปฏบิตักิารดา้นไปรษณยีแ์ละโทรคมนาคมไดแ้ยกไปขึน้

อยู่กับรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม ่ คือ “การสื่อสารแห่งประเทศไทย” 

มีหน้าที่ให้บริการด้านการสื่อสารแก่สาธารณะ ทั้งบริการไปรษณีย ์
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โทรคมนาคม และบรกิารการเงนิ สว่นกรมไปรษณยีโ์ทรเลขรบัผดิชอบงาน

นโยบายและมอีำนาจหนา้ทีต่ามพระราชบญัญตัวิทิยคุมนาคม พ.ศ. 2498 

ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี ่ งานนโยบาย งานวิชาการ 

งานวิจัยพัฒนา และงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในประเทศและระหว่าง

ประเทศ (เศรษฐพงค ์มะลสิวุรรณ, www.vchakarn.com) 

ต่อมาในประกาศ “ระเบียบว่าด้วยกิจการวิทยุกระจายเสียงและ

วทิยโุทรทศัน ์พ.ศ. 2535” ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการชดุใหม ่เรยีกวา่ 

“คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ        

(กกช.)” ขึ้นมาแทน กบว. โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ กกช. 

นัน้ มตีวัแทนจากภาคเอกชนและนกัวชิาการเขา้มาทำงานรว่มกบัเจา้หนา้ที่

รฐัดว้ย แตก่ารทำงานของทัง้ กบว. และ กกช. กไ็มไ่ดผ้ล องคก์ำกบัดแูล

ทัง้สองไมส่ามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งโปรง่ใส (อษุา บิก้กิน้ส,์ 2552

: 20-23) 

นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2498 - 2535 อำนาจในการบรหิารคลืน่ความถีไ่ด้

ถูกถ่ายโอนให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎระเบียบ/กฎหมายที่มีการแก้ไข

ปรบัปรงุเปน็ระยะๆ และอำนาจการบรหิารคลืน่ความถีม่กัจะอยูใ่นมอืของ

หน่วยงานรัฐ ซึ่งใช้วิธีการบริหารแบบสั่งการและควบคุมและมีแนวคิดว่า

คล่ืนความถ่ีเป็นทรัพย์สินของรัฐ ดังน้ัน เพ่ือเปล่ียนแปลงโครงสร้างกรรมสิทธ์ิ

ทีไ่มเ่ปดิโอกาสใหภ้าคประชาชนมสีว่นรว่มในการบรหิารคลืน่ความถี ่ โดย

เฉพาะกจิการกระจายเสยีง จงึมกีารเคลือ่นไหวและผลกัดนัจากหลายฝา่ย 

ไม่ว่านักวิชาการด้านสื่อ นักพัฒนาเอกชน และแกนนำชุมชน ให้มีการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปส่ือ ในท่ีสุดรัฐไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ระบุให้คลื่นความถี่เป็นทรัพยากร

สือ่สารของชาตเิพือ่ประโยชนข์องสาธารณะและกำหนดใหม้อีงคก์รของรฐัที่

เปน็อสิระ 2 องคก์ร ทำหนา้ทีจ่ดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบ
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กจิการกระจายเสยีงองคก์รหนึง่ และกจิการโทรคมนาคมอกีองคก์รหนึง่    

เมื่อพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี ่ และกำกับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 

และพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มผีล

บังคับใช้ตามกฎหมาย ทำให้การขอใช้คลื่นความถี่วิทย ุ ซึ่งแต่เดิมอยู่ใน

อำนาจการพิจารณาของกรมไปรษณีย์โทรเลขต้องถูกยกเลิกไป และผู้ที่

ต้องการจะขอใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาต

จาก “คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ (กทช.)” แทน สว่น

การกำกับดูแลการใช้คล่ืนความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เป็นอำนาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศันแ์หง่ชาต ิ(กสช.)”  

รฐัสภาไทยสามารถแตง่ตัง้ กทช. ได ้ แตไ่มส่ามารถแตง่ตัง้ กสช. 

ได ้ เพราะกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งมีปัญหา จนกระทั่งในป ี พ.ศ. 

2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข (คปค) ทำการรัฐประหารและ “ฉีกทิ้ง” รัฐธรรมนูญฯ 

2540 สง่ผลใหต้อ้งมกีารยกรา่งรฐัธรรมนญูขึน้ใหมแ่ละประกาศใชห้ลงัลง

ประชามตใิหค้วามเหน็ชอบ คอื รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2550 ซึง่มกีารระบใุหอ้งคก์รของรฐัทีเ่ปน็อสิระ 1 องคก์รทำหนา้ทีจ่ดัสรร

คลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม ดงันัน้จงึตอ้งมกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัิ

เกีย่วกบัจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัดแูลกนัอกีครัง้หนึง่ จนกระทัง่มกีาร

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน ์พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัอิงคก์ารจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละ

กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
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จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ส่งผลให้ต้องมีการแต่งตั้ง “คณะ

กรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และโทรคมนาคมแหง่

ชาต ิ (กสทช.)” อันเป็นคณะกรรมการตามที่พระราชบัญญัติองค์การ

จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทศัน ์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กำหนดใหม้กีารสรรหา

และแตง่ตัง้จำนวน 11 คน คณะกรรมการฯ นีป้ระกอบไปดว้ยผูท้ีม่ผีลงาน

หรอืมคีวามรูด้า้นตา่งๆ เพือ่มาชว่ยกนับรหิารคลืน่ความถีว่ทิยขุองประเทศ

ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

อยา่งไรกต็าม พระราชบญัญตัอิงคก์ารจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบั

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. 2553 มแีนวคดิวา่คลืน่ความถีเ่ปน็ทรพัยากรของชาตเิพือ่ประโยชน์

สาธารณะ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดคลื่นความถี่ในฐานะ

ทรพัยส์นิของรฐั ทรพัยส์นิเอกชน และทรพัยส์นิสาธารณะ กลา่วคอื พระ

ราชบญัญตัฉิบบันีม้อบอำนาจให ้ กสทช. ใชว้ธิกีารบรกิารแบบสัง่การและ

ควบคมุ แมว้า่แผนแมบ่ท กฎ ระเบยีบ และคำสัง่ใดๆตอ้งเปดิเวทรีบัฟงั

ความคดิเหน็สาธารณะ (มาตรา 28 และ 49) กต็าม นอกจากนี ้ถงึแม้

จะกำหนดใหก้ารใชค้ลืน่ความถีเ่ชงิธรุกจิตอ้งใชก้ารประมลู แตส่ทิธทิีไ่ดน้ัน้

กเ็ปน็สทิธเิฉพาะตวัของผูไ้ดร้บัใบอนญุาต จะโอนแกก่นัไมไ่ด ้(มาตรา 43

) สว่นคลืน่ความถีใ่นแงข่องทรพัยส์นิสาธารณะนัน้ กทช. มกีารประกาศ

ใหค้ลืน่ความถีจ่ำนวนหนึง่เปน็คลืน่ความถีส่าธารณะแลว้ คำถามจงึมอียูว่า่ 

กสทช. ชดุใหมจ่ะวางนโยบายเกีย่วกบัคลืน่ความถีร่ว่มสาธารณะอยา่งไร 

 

100



๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

อำนาจหน้าที่ของกสทช.
 

“คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์ และ

โทรคมนาคมแหง่ชาต”ิ (กสทช.) มจีำนวน 11 คน ประกอบดว้ยผูท้ีม่ผีล

งานหรอืมคีวามรู ้และมคีวามเชีย่วชาญหรอืประสบการณ ์5 ดา้น คอื 1) 

กจิการวทิยแุละโทรทศันจ์ำนวน 1 คน, 2) กจิการโทรคมนาคมจำนวน 2 

คน, 3) นกักฎหมายจำนวน 2 คน และนกัเศรษฐศาสตรจ์ำนวน 2 คน, 

4) กลุม่การคุม้ครองผูบ้รโิภคหรอืการสง่เสรมิสทิธเิสรภีาพจำนวน 2 คน 

และ 5) ดา้นการศกึษา วฒันธรรม หรอืการพฒันาสงัคมจำนวน 1 คน (

พ.ร.บ.องคก์รจดัสรรคลืน่ฯ 2553 มาตรา 6)  

หน่วยงานภายใต้ กสทช. ประกอบด้วย 2 คณะ คือ คณะกรรมการ

กจิการการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์(กสท.) คณะหนึง่ และคณะ

กรรมการกจิการโทรคมนาคม (กทค.) อกีคณะหนึง่(พ.ร.บ.องคก์รจดัสรร

คลื่นฯ 2553 มาตรา 35-40) ทั้งสองคณะดังกล่าวมาจากกรรมการ 

กสทช. ทัง้หมด คณะละ 5 คน โดยประธานกรรมการ กสทช. ไมล่งมา

เป็นกรรมการท้ัง 2 คณะน้ี ดังน้ัน ใครมีความถนัดด้านไหนก็จะถูกมอบหมาย

ใหเ้ขา้ไปรบัผดิชอบดา้นนัน้ (สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย,์ 2553; www.dtv.

mcot.net) 

กสทช. นอกจากจะตอ้งบรหิารคลืน่ความถีใ่หส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั

การกำหนดความถี่วิทยุระหว่างประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศแล้ว 

ยงัตอ้งปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.

ศ. 2544, พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน ์ พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และ

กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553, พระราชบญัญตัวิทิยคุมนาคม พ.ศ. 2498, 

PB

101



พระราชบญัญตัวิทิยคุมนาคม (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2504, พระราชบญัญตัิ

วิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 ดว้ย 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

2553 มาตรา 27 ไดก้ำหนดอำนาจหนา้ทีใ่หก้บั กสทช. ดงันี ้

1. จัดทำแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี ตารางกำหนดคล่ืนความถ่ี

แหง่ชาต ิ แผนแมบ่ทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์ แผนแมบ่ท

กจิการโทรคมนาคม แผนความถีว่ทิยแุละแผนเลขหมายโทรคมนาคม 

2. กำหนดการจดัสรรคลืน่ความถีร่ะหวา่งคลืน่ความถีท่ีใ่ชใ้นกจิการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 

3. กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม 

4. พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่อง

วิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์ และ

กจิการโทรคมนาคม หรอืในกจิการวทิยคุมนาคม และกำหนดหลกัเกณฑ์

และวธิกีารเกีย่วกบัการอนญุาต เงือ่นไข หรอืคา่ธรรมเนยีมการอนญุาตดงั

กลา่ว 

5. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้คล่ืนความถ่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และปราศจากการรบกวนซึง่กนัและกนั ทัง้ในกจิการประเภทเดยีวกนัและ

ระหวา่งกจิการแตล่ะประเภท 

6. พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจาย

เสยีง กจิการโทรทศัน ์ และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บั

บรกิารทีม่คีณุภาพ ประสทิธภิาพ รวดเรว็ ถกูตอ้ง และเปน็ธรรม และ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข หรือค่าธรรมเนียม
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

การอนญุาตดงักลา่ว 

7. พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม 

และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือ

คา่ธรรมเนยีมการอนญุาตดงักลา่ว 

8. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ และ

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการกำหนดอตัราคา่ใชห้รอืคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยใน

การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท ให้เป็น

ธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน หรือระหว่างผู้ให้บริการ

โทรคมนาคม โดยคำนงึถงึประโยชนส์าธารณะเปน็สำคญั 

9. กำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่า

บรกิารในกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์ และกจิการโทรคมนาคม 

ใหเ้ปน็ธรรมตอ่ผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิารโดยคำนงึถงึประโยชนส์าธารณะ

เปน็สำคญั 

10. กำหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคใน

การประกอบกจิการกระจาย เสยีง กจิการโทรทศัน ์ กจิการโทรคมนาคม 

และในกจิการวทิยคุมนาคม 

11. กำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาด

หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม 

12. กำหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้

ทัว่ถงึและเทา่เทยีมกนัตามมาตรา 50 

13. คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนมใิหถ้กูเอาเปรยีบจากผู้

ประกอบกิจการและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของ

บุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
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และความเสมอภาคของประชาชนในการเขา้ถงึและใชป้ระโยชนค์ลืน่ความถี่

ทีใ่ชใ้นกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม 

14. ประสานงานเกีย่วกบัการบรหิารคลืน่ความถีท่ัง้ในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ 

15. วนิจิฉยัและแกไ้ขปญัหาการใชค้ลืน่ความถีท่ีม่กีารรบกวนซึง่กนั

และกนั 

16. ตดิตามตรวจสอบและใหค้ำปรกึษาแนะนำการประกอบกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศันแ์ละกจิการโทรคมนาคม 

17. กำหนดลกัษณะการควบรวม การครองสทิธขิา้มสือ่ หรอืการ

ครอบงำกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันท์ีใ่ชค้ลืน่ความถี ่ ระหวา่ง

ส่ือมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพ

ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย

ของประชาชน 

18. สง่เสรมิการรวมกลุม่ของผูร้บัใบอนญุาต ผูผ้ลติรายการ และผู้

ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทาง

จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบ

อาชพีหรอืวชิาชพีกนัเองภายใตม้าตรฐานทางจรยิธรรม 

19. ออกระเบยีบหรอืประกาศตามมาตรา 58 

20. อนมุตังิบประมาณรายจา่ยของสำนกังาน กสทช. รวมทัง้เงนิที่

จะจดัสรรเขา้กองทนุตามมาตรา 52 

21. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน

ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารกองทนุเสนอตามมาตรา 55 

22. ให้ข้อมูลและร่วมดำเนินการในการเจรจาหรือทำความตกลง

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ
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ระหวา่งประเทศ ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการบรหิารคลืน่ความถี ่ กจิการกระจาย

เสยีง กจิการโทรทศัน ์กจิการโทรคมนาคม หรอืกจิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

23. เสนอแนะตอ่คณะรฐัมนตรเีพือ่ใหม้กีฎหมายหรอืแกไ้ขปรบัปรงุ

หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดำเนิน

การอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลืน่ความถี ่ กจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน ์

และกจิการโทรคมนาคม 

24. ออกระเบยีบ ประกาศ หรอืคำสัง่อนัเกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีข่อง 

กสทช. 

25. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมาย

อืน่ (www.nbtc.ntc.or.th) 

 

ภาระหนา้ทีด่งักลา่วขา้งตน้ของ กสทช. จะหลอมรวมกนัอยูใ่นแผน

แมบ่ท 3 แผน คอื แผนแมบ่ทการบรกิารคลืน่ความถี ่แผนแมบ่ทกจิการ

โทรคมนาคม และแผนแมบ่ทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์โดย

ทั้งสามแผนจะต้องประสานสอดคล้องกันและเปิดรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ผูป้ระกอบกจิการ และหนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และถา้ผูใ้ด

เหน็วา่แผนแมบ่ทที ่ กสทช. กำหนดขดัตอ่บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจักรไทย ก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได ้ โดยถือว่าแผน

แม่บทดังกล่าวเป็นกฎตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พจิารณาคดปีกครอง (พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลืน่ฯ 2553 มาตรา 49) 
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ข้อเสนอต่อแนวทางการบริหารคลื่นความถี่ในแง่ที่เป็น
ทรัพยากร

 

ในภาพรวมของการบริหารคล่ืนความถ่ีในแง่ท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ

น้ัน เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (www.vcharkarn.com) เสนอว่าตามหลักการ

แล้วสามารถแบ่งเขตย่านคล่ืนความถ่ี (Zoning) เพ่ือการบริหารคล่ืนความถ่ี

ออกเปน็ 3 ยา่น (Zone) คอื 

1) ย่านความถี่ที่กำหนดให้เป็นทรัพย์สินของชาติเพื่อประโยชน์

สาธารณะ ใชว้ธิกีารแบบ “สัง่การและควบคมุ” (Command & Control 

Zone) เปน็การบรหิารคลืน่ความถีโ่ดยองคก์รกำกบัดแูล (Regulator) เปน็

ผูก้ำหนดเงือ่นไขการใหใ้ชใ้บอนญุาต 

2) ยา่นความถีท่ีก่ำหนดใหเ้ปน็ทรพัยส์นิเอกชน (Market Forces 

Zone) เป็นการบริหารคลื่นความถี่โดยองค์กรกำกับดูแล (Regulator) 

ต้องมีการดำเนินการผ่อนคลายกฎระเบียบการบริหารคลื่นความถี ่       

(De-regulating spectrum management) ดว้ยความเปน็ธรรม และมอบ

อำนาจหรือสิทธิการใช้คลื่นความถี่กับภาคธุรกิจเป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่ง

สามารถขายสทิธติอ่ (Trading) หรอือนญุาตใหใ้ชร้ว่ม (Sharing) ซึง่วธินีี้

กำลังเป็นที่สนใจและมีการใช้ในประเทศที่มีประสบการณ์และเข้าใจการ

บรหิารคลืน่ความถีเ่ปน็อยา่งดแีลว้  

3) ยา่นคลืน่ความถีร่ว่มสาธารณะ (Spectrum Commons หรอื 

License-exempt Zone) เป็นการบริหารคลื่นความถี่โดยองค์กรกำกับ

ดแูล (Regulator) อนญุาตใหม้กีารใชค้ลืน่ความถีโ่ดยไมต่อ้งขอใบอนญุาต

ใชค้ลืน่ความถี ่ ทัง้นีผู้ใ้ชค้วามถีจ่ะไดร้บัการสง่เสรมิใหเ้กดิการใชค้วามถีซ่ำ้ 

(Reuse) โดยมกีารรบกวนกนัในระดบัทีย่อมรบัไดแ้ละจะไมม่กีารใหส้ทิธิ

ในการใช้คลื่นความถี่เฉพาะผู้ใช้รายใดรายหนึ่งเท่านั้น (Exclusive use) 
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นัน่หมายความวา่ผูใ้ชท้กุราย (Open access spectrum) หรอืผูใ้ชใ้นกลุม่

หนึ่งมีสิทธิร่วมกันที่สามารถเข้าใช้ความถี่ได้เมื่อต้องการ (Spectrum 

commons) อย่างไรก็ตาม องค์กรกำกับดูแล (Regulator) จะออกกฎ

ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน 

เชน่ การจำกดักำลงัสง่ หรอืการจำกดัพืน้ทีก่ารใชค้ลืน่ความถี ่เปน็ตน้ 

Nuttawut ard-paru (2010: 66-67) วเิคราะหจ์ดุแขง็/จดุออ่นของ

คลื่นความถี่ร่วมสาธารณะว่า จุดแข็งของคลื่นความถี่ร่วมสาธารณะ คือ 

การสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมทางเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพราะคลืน่ความถีแ่บบนี้

เปน็พืน้ทีข่องการแบง่ปนัเทคโนโลย ี งานบรกิาร และการประยกุตใ์ชอ้ืน่ๆ 

ส่วนฝ่ายอุตสาหกรรมก็รู้แน่ชัดว่าจะผลิตอุปกรณ์แบบไหนที่ตรงกับความ

ตอ้งการของตลาด สำหรบั “ผูม้าใหม”่ กจ็ะลดคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ถงึและ

ใชค้ลืน่ความถี ่ และ “ผูใ้ช-้ปลายนำ้” กจ็ะมทีางเลอืกมากขึน้ นอกจากนี ้

ถา้ตลาดมกีารแขง่ขนัสงูขึน้ ผูใ้ชก้จ็ะซือ้อปุกรณไ์ดถ้กูลง และคลืน่ความถี่

รว่มสาธารณะจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยทางการบรหิารขององคก์รกำกบัดแูล 

จุดอ่อนของคลื่นความถี่ร่วมสาธารณะ คือ ถ้ากำหนดให้ช่วงแถบ

คลืน่ความถีใ่ดเปน็คลืน่ความถีร่ว่มสาธารณะแลว้ กย็ากทีจ่ะเปลีย่นแปลง 

อยา่งเชน่ ถา้มกีารเปลีย่นคลืน่ความถีใ่นอปุกรณไ์รส้าย (2.4 กกิะเฮริตซ)์ 

กจ็ะตอ้งมกีารแกไ้ขอปุกรณท์ีซ่ือ้ไปแลว้ทัง้หมด (บรษิทัอาจเรยีกสนิคา้คนื

จากผู้ซื้อมาแก้ไขอุปกรณ์) นอกจากนี ้ ยังเกิดปัญหาความแออัดของผู้ใช้

และมขีอ้จำกดัของเครือ่งมอื/อปุกรณ ์ซึง่กค็าดวา่จะแกไ้ขปญัหาเหลา่นีไ้ดก้็

ตอ่เมือ่มกีารคดิคน้เทคโนโลย/ีโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หม่ๆ  

นอกจากนี ้ ถา้วตัถปุระสงคห์ลกัของการบรหิารคลืน่ความถีเ่ปน็ไป

เพือ่ความมัน่คงปลอดภยัและงานบรกิารทีม่กีารจดัลำดบัความสำคญั การ

ใช้คลื่นความถี่ร่วมสาธารณะอาจไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสม แต่ถ้ามี

วตัถปุระสงคข์องการจดัสรรคลืน่ความถีเ่พือ่สง่เสรมินวตักรรมใหม่ๆ  หรอื
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กระตุ้นให้เกิดความต้องการใหม่ๆ ควรใช้คลื่นความถี่ร่วมสาธารณะเป็น

แนวทางการบรหิารคลืน่ความถี ่

Stuart Buck (2002, www.stlr.standford.edu) เสนอว่าการบริหาร

คลื่นความถี่ที่ผ่านมามีข้อสันนิษฐานที่ผิด กล่าวคือ การให้เอกสิทธิ์กับ

เอกชนในการใช้คล่ืนความถ่ีในลักษณะผูกขาดคือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

แตผ่ลลพัธก์ค็อืผูม้สีทิธปิระมลูคลืน่และไดร้บัประมลูสว่นใหญเ่ปน็กลุม่ทนุ

ขนาดใหญไ่มก่ีร่าย ซึง่เขาเหน็วา่ควรใชแ้นวคดิคลืน่ความถีร่ว่มสาธารณะ

ในการบรหิารคลืน่ความถี ่ เนือ่งจาก แนวคดิแบบนีจ้ะกอ่ใหเ้กดิกลุม่ผูใ้ชท้ี่

รว่มกนักำหนดกฎระเบยีบกนัเอง รวมทัง้ยงักอ่ใหเ้กดิแรงจงูใจในการคดิคน้

เทคโนโลยใีหม่ๆ  ตลอดจนสง่เสรมิการตดิตอ่ทีม่ปีระสทิธภิาพในกลุม่ผูใ้ช ้

และก่อให้เกิดการขยายขนาดทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมหลายประเทศ 

นอกจากนี ้ ผูใ้ชค้ลืน่ความถีไ่มจ่ำเปน็ตอ้งจา่ยเงนิหลายพนัหลายหมืน่ลา้น

บาทใหก้บัรฐัในการเขา้ถงึและมสีทิธใิชค้ลืน่ความถีอ่กีตอ่ไป 

Simon Forge. (2011, www.europarl.europa.eu) เสนอว่าในสหภาพ

ยุโรปน้ัน แนวโน้มการใช้วิธีการส่ังการและควบคุมในการบริหารคล่ืนความถ่ี

ลดลง ส่วนวิธีการใช้กลไกตลาดและการยกเว้นใบอนุญาตมีแนวโน้มที่จะ

เพิม่สงูขึน้ ยกตวัอยา่ง สหราชอาณาจกัร ในป ี พ.ศ. 2543 ใชว้ธิกีารสัง่

การและควบคมุคดิเปน็รอ้ยละ 95.7 และวธิกีารยกเวน้การขอใบอนญุาต

คดิเปน็รอ้ยละ 4.3 ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2553 วธิกีารสัง่การและควบคมุลด

ลงเหลอืรอ้ยละ 21.6 สว่นวธิกีารใชก้ลไกตลาดมมีากถงึรอ้ยละ 71.5 และ

วธิกีารยกเวน้การขอใบอนญุาตเพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ 6.9 

เศรษฐพงค ์ มะลิสุวรรณ เสนอว่าองค์กรกำกับดูแล (Regulator) 

ต้องออกแบบนโยบายให้มีความสมดุลกันระหว่าง 3 ย่าน (Zones)     

ดังกล่าว ทั้งนี ้ เนื่องจากในปัจจุบัน หลายประเทศมีแนวโน้มที่ให้ความ

สำคัญกับย่านความถี่ที่กำหนดให้เป็นทรัพย์สินเอกชน (Market Forces 
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Zone) และยา่นความถีร่ว่มสาธารณะ (License-exempt Zone) เพราะ

ประเทศเหล่านั้นมีความเชื่อว่าหากปล่อยให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปตาม

กลไกของตลาดแล้ว จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจและ

สงัคมในทีส่ดุ แตก่ารทีจ่ะไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการบรหิารคลืน่ความถี่

นัน้ จะตอ้งผอ่นคลายกฎระเบยีบเสยีกอ่น ซึง่กม็คีวามเสีย่งทีอ่งคก์รกำกบั

ดูแล (Regulator) จะต้องให้ความสนใจ เนื่องจากการปล่อยให้จัดการ

กันเองอย่างอิสระระหว่างผู้ใช้คลื่นความถี ่ อาจเกิดความไม่เป็นธรรมได ้

หรอือาจเกดิระดบัการรบกวนกนัของคลืน่ (Interference) ทีส่งูขึน้จนเกนิ

ระดบัทีย่อมรบัได ้

นอกจากนี ้ กระบวนการบรหิารคลืน่ความถีเ่ปน็งานทีอ่งคก์รกำกบั

ดูแลไม่สามารถทำได้โดยลำพัง องค์กรกำกับดูแลต้องได้รับความร่วมมือ

จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

ประกอบกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคและตลาดมกีารเปลีย่นแปลงตลอด

เวลา จนทำให้กระบวนการบริหารคลื่นความถี่แบบเดิมไม่สามารถทำให้

เกิดประสิทธิภาพได ้ ซึ่งจะต้องปฏิรูปการบริหารคลื่นความถี่ให้มีความ

อสิระ (Liberalization) รวมทัง้การผอ่นคลายกฎระเบยีบ (Deregulation) 

และการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ (Privatization) ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม  

ในปจัจบุนั องคก์รกำกบัดแูล (Regulator) มแีนวโนม้ทีจ่ะบรหิาร

คลืน่ความถีโ่ดยใชก้ลไกตลาด (More market-based approaches) มาก

ขึน้ตามลำดบั แตก่ย็งัคงมคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารควบคมุจากภาครฐัอยู่

ในระดบัหนึง่ เพือ่ไมใ่หเ้กดิการรบกวนกนัของคลืน่และใหค้วามเปน็ธรรม

กับทุกฝ่าย จนกว่าเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในอนาคตสามารถที่จะ

จัดการกับการเข้าถึงทรัพยากรคลื่นความถี่อย่างชาญฉลาดได้เอง ก็จะ

ทำใหว้ธิกีารบรหิารทรพัยากรคลืน่ความถีเ่ปลีย่นผา่นเขา้สูก่ารไมต่อ้งกำกบั

ดแูลโดยองคก์รใดๆ (License-exempt approaches) ในทีส่ดุ 
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นอกจากนี ้ แนวทางการบริหารคลื่นในช่วงเปลี่ยนผ่านของไทยใน

ขณะนี ้ จากสภาพตลาดผูกขาดโดยรัฐไปสู่การแข่งขันโดยเสร ี มีความ

จำเปน็จะตอ้งปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

การปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฉบับต่างๆ เพ่ือให้มีการเปล่ียนแปลง

หลกัการ จากหลกัการควบคมุการใชค้ลืน่ความถีว่ทิยเุพือ่ความมัน่คงของ

รัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไปสู่หลักการกำกับดูแลที่มุ่งให้

ประชาชนได้รับสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคล่ืนวิทยุเพ่ือประโยชน์

สาธารณะไดโ้ดยงา่ย  

 

คำถามจงึมอียูว่า่ กสทช. จะมนีโยบายการจดัสรรความถีโ่ดยแบง่

สดัสว่นการใชว้ธิกีารสัง่การและควบคมุ (ทรพัยส์นิของรฐั) วธิกีารใชก้ลไก

ตลาด (ทรพัยส์นิเอกชน) และวธิกีารยกเวน้การขอใบอนญุาต (ทรพัยส์นิ

สาธารณะ) แบบไหน? ในสดัสว่นอยา่งละเทา่ไร? และจะมกีารกำหนดไว้

ในแผนแมบ่ททัง้ 3 แผนหรอืไม?่ ซึง่ในสว่นของกจิการโทรคมนาคม กม็ี

การใหเ้อกชนประมลูคลืน่ความถีท่ีม่ลีกัษณะเกอืบจะคลา้ยกบั “ทรพัยส์นิ

เอกชน” อยูแ่ลว้ สว่นกจิการวทิยกุระแสหลกักเ็ชน่เดยีวกนั ซึง่เจา้ของที่

เป็นหน่วยงานรัฐ ก็มักจะให้เอกชนประมูลคลื่นความถี่ไปใช้ในเชิงธุรกิจ   

(เป็นทรัพย์สินของรัฐที่เจ้าของคลื่นความถี่นำไปหารายได้โดยไม่ส่งรายได้

กลบัคนืมาใหร้ฐัเลยหรอืไม?่) สำหรบัวทิยชุมุชนนัน้ กสทช. จะกนัคลืน่

ความถี่วิทยุไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และประกาศให้เป็นคลื่นความถี่ร่วม

สาธารณะและใหม้อีงคก์รกำกบัดแูลกนัเองหรอืไม?่ 
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แนวทางการบริหารคลื่นภาคประชาชน
 

“... การปฏริปูสือ่ โดยการกระจายสดัสว่นใหภ้าคประชาชนมสีทิธิ

เข้าถึงคลื่นความถี่ในฐานะผู้ใช้สื่อที่ถือใบอนุญาตได้โดยตรงตามกฎหมาย

ในจำนวนไม่น้อยกว่า 20% ของจำนวนคลื่นทั้งหมดที่เปิดดำเนินการ 

ทำให้ประชาชนสามารถใช้ส่ือเป็นปากเสียงของตนเองด้วยตนเอง แทนท่ีจะ

หวงัพึง่สือ่วทิยแุละโทรทศันข์องรฐัหรอืเอกชน ซึง่หวงัพึง่ไดย้าก ... ระบบ

สื่อของประเทศต้องเห็นพลเมืองเป็นเจ้าของอธิปไตยในการกำหนดมติใน

เร่ืองต่างๆ ของสังคมร่วมกัน มากกว่าจะเป็นเพียงการรับรู้เพ่ือเลือกบริโภค

สินค้าประเภทนั้นประเภทนี้ในฐานะปัจเจกบุคคลเท่านั้น ...” (อุบลรัตน ์

ศริยิวุศกัดิ,์ 2545: 42) 
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การจัดสรรคล่ืนความถ่ีกับแง่มุมด้านหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ทางเทคนิค

 

วทิยชุมุชนเปน็สือ่ภาคประชาชนประเภทหนึง่ กอ่ตัง้ขึน้เปน็ครัง้แรก

ในประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. 2544 ตอ่มาคณะกรรมการกจิการวทิยกุระจาย

เสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาต ิ (กกช.) ได้ออกนโยบายให้วิทยุชุมชนมี

โฆษณาไดไ้มเ่กนิชัว่โมงละ 6 นาทเีมือ่ พ.ศ. 2547 ทำใหม้ผีูส้นใจกอ่ตัง้

วิทยุชุมชนขึ้นมามากกว่า 3,000 สถาน ี และเมื่อ พ.ศ. 2552 คณะ

อนกุรรมการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน ์ ในคณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ ไดอ้อกประกาศใหว้ทิยชุมุชนแจง้ลงทะเบยีนและให้

ดำเนนิการขอใบอนญุาตวทิยชุมุชนชัว่คราว (1 ป)ี ทำใหจ้ำนวนสถานวีทิยุ

ทีอ่า้งวา่ตนเองเปน็วทิยชุมุชนเพิม่จำนวนขึน้มากกวา่ 6,000 สถาน ี

การที่จำนวนวิทยุขนาดเล็กที่ถูกเข้าใจอย่างเหมารวมว่าเป็น “วิทยุ

ชุมชน” เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุมาจากการไม่มีองค์กรกำกับ

ดูแลที่มีอำนาจตามกฎหมายตรวจสอบการก่อตั้งสถานีวิทย ุ ทำให้ใครที่

สนใจกอ่ตัง้สถานวีทิย ุ สามารถกอ่ตัง้ไดโ้ดยเสร ี ซึง่กอ่ใหเ้กดิสิง่ทีเ่รยีกวา่ 

“โศกนาฏกรรมของคล่ืนความถ่ีสาธารณะ”  (Tragedy of spectrum common)

ทำใหป้ญัหาคลืน่ทบั/คลืน่แทรกหรอืการรบกวนกนัของคลืน่ความถีเ่กดิขึน้

มาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ เพราะสถานีวิทยุส่วนใหญ่ไม่สนใจปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานทางเทคนคิของวทิยชุมุชนที ่กทช. กำหนดไว ้ซึง่

ปญัหาแบบนีก้เ็กดิขึน้มานานแลว้ (กรมไปรษณยีโ์ทรเลข, 2528:1) แมว้า่

จะไมม่วีทิยชุมุชนกต็าม 

นอกจากนี ้ คลืน่ความถีว่ทิยไุมไ่ดเ้ดนิทางโดยไมม่รีะยะสิน้สดุ การ

กระจายของคลืน่ความถีส่มัพนัธก์บัเครือ่งสง่วทิยวุา่มกีำลงัวตัตม์ากนอ้ยแค่

ไหน ส่วนทิศทางการกระจายเสียงก็สัมพันธ์กับเสาอากาศว่าใช้เสาแบบ
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ไหน ดังนั้นการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคที่กำหนดรัศมีออกอากาศไม่

กวา้งมากนกั จะสามารถกอ่ตัง้สถานวีทิยไุดน้บัพนันบัหมืน่สถาน ี แตส่ิง่ที่

สำคัญก็คือ การวางมาตรฐานทางเทคนิคต้องนำไปทดลองหรือตรวจสอบ

กบัสภาพภมูปิระเทศทีแ่ทจ้รงิวา่เปน็ไปตามทฤษฎหีรอืไม ่ และทำอยา่งไรที่

จะทำให้องค์กรกำกับดูแลกันเอง หรือองค์กรกำกับดูแลร่วมกัน หรือองค์กร

คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสือ่ สามารถบงัคบัใชร้ะเบยีบทีว่างไวร้ว่มกนัไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

สหพนัธว์ทิยชุมุชนแหง่ชาตแิละมลูนธิอิาสาสมคัรเพือ่สงัคม (2552) 

ร่วมกันศึกษา “การบริหารจัดการคลื่นความถี่วิทยุชุมชนภาคประชาชน” 

สรปุปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่เทคนคิการกระจายเสยีงออกเปน็ 2 ประเดน็ 

คอื 

1) ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่แต่ละแห่งมีลักษณะภูมิประเทศที่

เฉพาะ เชน่ พืน้ทีร่าบ พืน้ทีห่บุเขา และพืน้ทีส่งู เปน็ตน้ ดงันัน้เทคนคิ

การกระจายเสียงจึงต่างกัน นอกจากนี้ขนาดของพื้นที่อำเภอ/จังหวัดมีผล

ตอ่ขนาดชมุชนดว้ย ชมุชนทีอ่ยูใ่นจงัหวดัขนาดเลก็ กลาง และใหญ ่ จงึมี

ความตอ้งการระยะกระจายเสยีงไมเ่ทา่กนั 

2) ลกัษณะชมุชน อยา่งเชน่ “ชมุชนเมอืงกบัชมุชนชนบท” ชมุชน

เมืองมีอุปสรรคการกระจายเสียงมากกว่าชุมชนชนบท เนื่องจากมีอาคาร

สงูและอปุกรณเ์ครือ่งใชท้ีป่ลอ่ยคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้มาก และ “ชมุชนเชงิ

กายภาพและชุมชนเชิงประเด็น” ชุมชนเชิงกายภาพ คือ ชุมชนที่อยู่ใน

พื้นที่เดียวกัน มีวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน ส่วนชุมชนเชิงประเด็น คือ 

ชุมชนที่มีความสนใจหรือความจำเป็นร่วมกัน ไม่สามารถใช้ลักษณะทาง

ภมูศิาสตรเ์ปน็ตวักำหนดระยะกระจายเสยีงได ้

จากการศกึษาสรปุวา่ ระยะกระจายเสยีงทีเ่หมาะสมในการดำเนนิ

งานวิทยุชุมชนเชิงกายภาพควรกระจายเสียงระยะประมาณ 15-20 กิโลเมตร 
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เพื่อให้คนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินการได้จริง นอกจากนี ้

เครือ่งสง่ทีเ่หมาะกบัการกระจายเสยีงในพืน้ทีช่นบททีเ่ปน็ทีร่าบควรมกีำลงั

สง่ประมาณ 30-100 วตัต ์ความสงูของเสาอากาศประมาณ 30-45 เมตร 

และอาจจะอนญุาตใหม้สีถานทีวนสญัญาณ (เหมอืนญีปุ่น่) หรอืใชเ้ครือ่ง

สง่ทีม่กีำลงัสง่เกนิกวา่เกณฑท์ีก่ำหนดได ้ (เหมอืนอเมรกิา) โดยพจิารณา

จากบรบิทของชมุชนเปน็รายกรณ ี

บทเรยีนภาคประชาชนในการบรหิารจดัการคลืน่ความถีว่ทิยชุมุชน 

สรปุออกเปน็ 4 ประเดน็ ดงันี ้

1) การกำหนดชว่งความถีว่ทิย ุ (Frequency Allocation) สำหรบั

วทิยชุมุชน เพือ่แกป้ญัหา “เขตอบัสญัญาณเสยีง” ยา่นความถีข่องวทิยุ

ชุมชนควรอยู่ในช่วง 88.0 – 91.0 MHz และควรจัดเขตความถี่กันชน 

เพือ่ปอ้งกนัการรบกวนการใชค้วามถีร่ะหวา่งวทิยชุมุชนกบัวทิยกุระแสหลกั  

2) การไมใ่ชค้ลืน่ความถีข่องสถานวีทิยกุระแสหลกัในพืน้ที ่ และ

หลกีเลีย่งการใชค้ลืน่ความถีย่า่นเอฟเอม็ทีไ่ปรบกวนยา่นความถีเ่อฟเอม็ที่

สถานโีทรทศันใ์นพืน้ทีใ่ชอ้ยู ่

3) การใชค้ลืน่ความถีแ่บบสลบัฟนัปลา ในพืน้ทีข่า้งเคยีงหรอืพืน้ที่

ตดิกนั เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการรบกวนคลืน่ความถีก่นัและกนั 

4) ระยะห่างระหว่างสถานี  ในกรณีท่ีจำเป็นต้องมีการใช้คล่ืนความถ่ี

ซำ้ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัและระยะกระจายเสยีงใกลเ้คยีงหรอืเทา่กนั สถานคีวรมี

ระยะหา่งจากกนัไมน่อ้ยกวา่ 3 เทา่ของระยะกระจายเสยีง นอกจากนีเ้พือ่

ป้องกันปัญหาคลื่นไม่พึงประสงค ์ (Intermodulation) เนื่องจากการใช้

ความถีม่คีวามหนาแนน่มากเกนิไปในพืน้ทีเ่ดยีวกนั หรอืมกีารตัง้สถานใีน

ระยะห่างที่น้อยเกินไป ดังนั้นควรมีการกำหนดความหนาแน่นของการใช้

ความถ่ีในแต่ละพ้ืนท่ี และการกำหนดระยะห่างระหว่างสถานีในพ้ืนท่ีเดียวกัน

ในกรณทีีใ่ชค้ลืน่หมายเลขเดยีวกนั (นนัทพร เตชะประเสรฐิกลู และคณะ, 
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2552) 

แมว้า่ในป ีพ.ศ. 2551 คณะอนกุรรมการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุ

โทรทศัน ์ ในคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ ไดร้บัมอบหมาย

หนา้ทีใ่หก้ำหนดหลกัเกณฑ ์ มาตรฐานทางเทคนคิและวธิกีารขอใบอนญุาต

ใหก้บัวทิยชุมุชนเพยีงอยา่งเดยีว โดยไมม่อีำนาจหนา้ทีก่ำหนดหลกัเกณฑ ์

มาตรฐานทางเทคนิคและวิธีการขอใบอนุญาตให้กับวิทยุประเภทอื่นๆ 

ทำใหป้ญัหาการรบกวนกนัของคลืน่วทิยไุมส่ามารถแกไ้ขได ้ เนือ่งจากวทิยุ

ทีใ่ชร้ะบบเอฟเอม็ในการกระจายเสยีงแบง่ออกเปน็ 3 ประเภทใหญ่ๆ  (7 

ประเภทยอ่ย) ดว้ยกนั3 คอื 

1) วทิยสุาธารณะ คือ การประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลัก

เพือ่การบรกิารสาธารณะ แบง่เปน็ 3 ประเภท คอื 

1.1 วิทยุสาธารณะประเภทที่หนึ่ง คือ การประกอบกิจการที่มี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้ การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม อนามัย กีฬา ฯลฯ วิทยุสาธารณะประเภท

นีห้ารายไดจ้ากโฆษณาไมไ่ด ้ เวน้แตก่ารโฆษณาทีไ่มแ่สวงหา

กำไรในทางธรุกจิและเปน็การเสนอภาพลกัษณอ์งคก์ร 

1.2 วิทยุสาธารณะประเภทที่สอง คือ กิจการกระจายเสียงที่มี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัย

สาธารณะ วทิยสุาธารณะประเภทนีห้ารายไดจ้ากการโฆษณา

ได้เท่าที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ โดยไม่เน้นแสวงหา

กำไร 

3
แบง่ตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์พ.ศ. 

2551 มาตรา 10 และ 20. 
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1.3 วิทยุสาธารณะประเภทที่สาม คือ กิจการกระจายเสียงที่มี

วตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่กระจายขอ้มลูขา่วสารเพือ่สง่เสรมิความ

เข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน 

หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คน

ดอ้ยโอกาสหรอืกลุม่สนใจ ฯลฯ วทิยสุาธารณะประเภทนีห้า

รายได้จากโฆษณาไม่ได ้ เว้นแต่เป็นการโฆษณาที่ไม่แสวงหา

กำไรในทางธรุกจิและเปน็การเสนอภาพลกัษณอ์งคก์ร 

2) วิทยุชุมชน คือ กิจการท่ีมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการประกอบ

กิจการวิทยุสาธารณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน

หรอืทอ้งถิน่ทีร่บับรกิาร 

3) วิทยุธุรกิจ คือ การประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบ

การเพือ่แสวงหากำไรในทางธรุกจิ แบง่ออกเปน็ 3 ประเภท 

3.1 วทิยธุรุกจิระดบัชาต ิ คอื การประกอบกจิการกระจายเสยีงทีม่ี

พืน้ทีค่รอบคลมุทกุภาคของประเทศ 

3.2 วทิยธุรุกจิระดบัภมูภิาค การประกอบกจิการกระจายเสยีงทีม่ี

พืน้ทีก่ารใหบ้รกิารในกลุม่จงัหวดั 

3.3 วทิยธุรุกจิระดบัทอ้งถิน่ คอื การประกอบกจิการกระจายเสยีง

ทีม่พีืน้ทีก่ารใหบ้รกิารในจงัหวดั 

 

ดังน้ันการแก้ไขปัญหาคล่ืนรบกวนกันท้ังระบบน้ัน ควรมีการประกาศ

หลกัเกณฑ ์มาตรฐานทางเทคนคิ และวธิกีารขอใบอนญุาต/ประมลูสำหรบั

วทิยธุรุกจิ วทิยสุาธารณะ และวทิยชุมุชนพรอ้มกนั เพือ่ใหแ้ตล่ะสถานมีี

ทางเลอืกวา่จะขอใบอนญุาต/ประมลูกบัวทิยปุระเภทไหน 

นอกจากนี ้ เมื่อแยกแยะลักษณะ/ประเภทวิทยุที่มีในประเทศไทย 

ซ่ึงต้องมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคกำกับไว้ คำถามมีอยู่ว่าสามารถ
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

แยกแยะลกัษณะ/ประเภทวทิยไุดม้ากหรอืนอ้ยกวา่นีห้รอืเปลา่ และในวทิยุ

แตล่ะประเภท มวีทิยปุระเภทไหน? ทีภ่าคประชาชนสามารถเขา้ถงึและได้

รับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพราะอะไร? มาตรฐาน

ทางเทคนคิทีท่ดลองกำหนดไวเ้ปน็ “ตุก๊ตา” เหมาะสมหรอืไม?่ อยา่งไร? 

(ดตูาราง 3) 

ถ้าภาคประชาชนต้องการก่อตั้งวิทยุสาธารณะ จะสามารถขอใช้

สดัสว่นคลืน่ความถีท่ีต่อ้งแบง่ใหภ้าคประชาชนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ได้

หรือไม ่ หรือวิทยุสาธารณะประเภทไหนที่สามารถใช ้ “สิทธิ” ในสัดส่วน

ของภาคประชาชนได ้
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ประเภทวทิย ุ ภาคประชาชน
ไดร้บัการ

จดัสรรคลืน่ 
20%? 

มาตรฐานทาง
เทคนคิ (รศัมี
การออกอากาศ, 

กำลงัวตัต ์

การจดัสรรคลืน่ 

1. วิทยุชุมชนในเขตเมืองใหญ่ p 3 ก.ม., 250-
500 วตัต ์

ขอใบอนญุาต 

2. วทิยชุมุชนในเขตเมอืง p 5 ก.ม., 250-
500 วตัต ์

ขอใบอนญุาต 

3. วทิยชุมุชนนอกเขตเมอืง p 15 ก.ม., 250-
500 วตัต ์

ขอใบอนญุาต 

4. วทิยสุาธารณะระดบั
ทอ้งถิน่ (ประเภท 1, 2, 3) 

p หรอื  x 50 ก.ม., ไม่เกิน 
2,000 วตัต ์

ขอใบอนญุาต 

5. วทิยสุาธารณะระดบั
ภมูภิาค (ประเภท 1, 2, 3) 

p หรอื  x 100 ก.ม., ไม่
เกิน 5,000 วัตต์ 

ขอใบอนญุาต 

6. วทิยสุาธารณะระดบัชาต ิ
(ประเภท 1, 2, 3) 

p หรอื  x ทำสถานี
เครอืขา่ย, ไม่
เกิน 8,000 วัตต์ 

ขอใบอนญุาต 

7. วทิยธุรุกจิระดบัทอ้งถิน่  x 50 ก.ม., ไม่เกิน 
2,000 วตัต ์

ประมลู 

8. วทิยธุรุกจิระดบัภมูภิาค  x 100 ก.ม., ไม่
เกิน 5,000 วัตต์ 

ประมลู 

9. วทิยธุรุกจิระดบัชาต ิ  x ทำสถานี
เครอืขา่ย, ไม่
เกิน 8,000 วัตต์ 

ประมลู 

ตาราง 3 การทดลองนำเสนอประเภทวทิยแุละมาตรฐานทีพ่งึประสงค ์
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ความคิดเห็นต่อประเด็นการจัดสรรคลื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ
20ให้กับภาคประชาชน

 

ในการประชมุของคณะกรรมาธกิารวสิามญั (กมธ.) พจิารณารา่ง 

พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีฯ่ ครัง้ที ่ 16 ทีอ่าคารรฐัสภา เมือ่วนัที ่

23 กรกฎาคม 2552 ประเดน็การจดัสรรคลืน่ความถีใ่หภ้าคประชาชนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 20 มีการอภิปรายและความเห็นแบ่งออกเป็นสองฝ่าย 

โดยฝา่ยหนึง่เหน็วา่ควรนบัจากรอ้ยละ 20 ของพืน้ที ่ เชน่ ในพืน้ทีจ่งัหวดั

ตรงั มคีลืน่ความถีท่ีใ่ชไ้ด ้10 คลืน่กต็อ้งจดัใหภ้าคประชาชน 2 คลืน่ แต่

อีกฝ่ายหน่ึงเห็นว่าควรนับจากร้อยละ 20 ของคล่ืนความถ่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์

ในทกุระดบั เชน่ กรณทีีใ่ชค้ลืน่ในระดบัชาต ิภมูภิาคและทอ้งถิน่ ระดบัละ 

10 คลืน่กต็อ้งจดัใหภ้าคประชาชนไดใ้ชร้ะดบัละ 2 คลืน่ แตห่ลงัจาก กมธ

. อภปิรายแลกเปลีย่นกนัเปน็เวลานานจงึมกีารเสนอใหแ้ขวนประเดน็นีไ้ว้

กอ่น โดยกรรมาธกิารไดร้บัหลกัการในประเดน็การจดัสรรคลืน่ความถีใ่ห้

ภาคประชาชน 20% 

สุภิญญา กลางณรงค์ ในฐานะ กมธ.วิสามัญ เสนอว่า “โดยหลักการ 

ก็น่าจะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคลื่นความถี ่ และเปิดให้อภิปรายในขั้น

ประชาพิจารณ ์ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ภาคประชาชนฝากมา ไม่ได้หมายถึง

ลกัษณะของวทิยชุมุชนทีใ่ชก้ำลงัสง่ตำ่เทา่นัน้ แตใ่นระดบัจงัหวดั ภมูภิาค 

หรอืประเทศกอ็าจมกีารรวมตวักนัเพือ่ขอคลืน่มาดำเนนิการโดยไมแ่สวงหา

กำไร เชน่กรณคีนพกิารทีเ่ปน็ชมุชนเชงิประเดน็มอียูท่ัว่ประเทศกอ็าจขอ

ตั้งสถานีที่อ่านหนังสือให้คนพิการฟัง โดยไม่แทรกความคิดเห็นซึ่งเป็น

เรื่องความรู ้ หรือกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีต้องการมีหนึ่งคลื่นเพื่อให้ความรู้

และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสำหรับการป้องกันตนเองเขาจะใช้สิทธิยี่สิบ

เปอรเ์ซน็ตน์ี”้ (www.media4democracy.com) 
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บญุสง่ จนัทรส์อ่งรศัม ี ประธาน สวชช. เสนอวา่ “ใหม้กีารจดัชว่ง

ความถี ่โดยแบง่เปน็ชว่งความถ่ี เชน่ ชว่งความถ่ีของวทิยุสาธารณะ ต้ังแต่

เลขคลืน่ที ่ ... ถงึ ..... เมือ่ครบเปอรเ์ซน็ต ์ กใ็หเ้ปน็ชว่งความถีข่องวทิยุ

ธรุกจิ จากเลขคลืน่ที ่ ... ถงึ... จนครบเปอรเ์ซน็ต ์ ตอ่จากนัน้ใหเ้ปน็ชว่ง

ความถีข่องวทิยชุมุชน จากเลขคลืน่ที ่ ... ถงึ ... (ไมน่อ้ยกวา่ 20%) จะ

สะดวกตอ่การบรหิาร การจดัการ การตรวจสอบ การตดิตามของทกุฝา่ย 

รวมถงึผูบ้รโิภคสามารถตดิตามตรวจสอบไดส้ะดวก” 

ศริพิล สจัจพนัธ ์ แกนนำวทิยชุมุชนภาคใต ้ แสดงความคดิเหน็วา่ 

“เห็นด้วยกับการกำหนดเลขคลื่นให้วิทยุแต่ละประเภท คือ วิทยุชุมชน 

วทิยสุาธารณะ และวทิยธุรุกจิ เพือ่ปอ้งกนัปญัหาคลืน่รบกวนกนั แตว่ธิี

การนีม้ขีอ้เสยี คอื ถา้สถานใีดใชเ้ลขคลืน่ไมต่รงกบัชว่งความถีท่ีก่ำหนด ก็

ตอ้งปรบัหมายเลขคลืน่ทีเ่ครือ่งสง่ (ซึง่ทำไดเ้พยีงบางรุน่เทา่นัน้) ใหต้รง

กับช่วงความถี่ที่ตนเองสังกัดอยู ่ บางสถานีอาจต้องเปลี่ยนเครื่องส่งและ

เสาอากาศ ทำใหต้อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจำนวนหนึง่ ... ควรมกีารกำหนดตาราง

คลื่นความถี่ในระดับตำบลและอำเภอ เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถรับ

ทราบขอ้มลูวา่ตนเองสามารถใชเ้ลขคลืน่ไหนไดบ้า้ง” 

วีระพล เจริญธรรม แกนนำวิทยุชุมชนภาคอีสาน บอกว่า “เห็น

ด้วยกับการกำหนดช่วงความถี่ให้กับวิทยุชุมชน แต่ในการทำตารางช่วง

ความถี่ในแต่ละภาคไม่จำเป็นต้องใช้เลขคลื่นเหมือนกัน และควรกำหนด

คลืน่แบบสลบัฟนัปลา ... ในเชงิเทคนคิ วทิยชุมุชนใชก้ำลงัสง่ไมส่งูมาก

นกั และมรีศัมอีอกอากาศประมาณ 15-20 กโิลเมตร ถา้กำหนดใหม้ชีว่ง

ความถีส่ำหรบัวทิยชุมุชน อยา่งเชน่ 87.5-91.0 MHz จะสามารถตัง้สถานี

ได ้ 3-5 สถานภีายในรศัม ี 20 กโิลเมตร ... นอกจากนีค้วรจะม ี กสทช. 

หลายระดบั อยา่งเชน่ กสทช. ระดบัชาต,ิ กสทช. ระดบัภาค และ กสทช. 

ระดบัจงัหวดั เพือ่แกป้ญัหาของแตล่ะพืน้ทีท่ีม่บีรบิทไมเ่หมอืนกนั การมี
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

คณะกรรมการยอ่ยๆ จะแกป้ญัหาไดด้กีวา่” 

มนตร ี อิม่เอก แกนนำวทิยชุมุชนภาคเหนอื เสนอวา่ “20% ควร

แบง่ใหท้กุพืน้ที ่ คอืพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดั ระดบัภมูภิาค และระดบัชาต ิ วทิยุ

ชมุชนสามารถมไีดท้ัง้ขนาดเลก็ กลาง และใหญไ่ด ้ โดยวทิยชุมุชนระดบั

จงัหวดัจะรวบรวมประเดน็จากวทิยชุมุชนในแตล่ะทอ้งถิน่ เมือ่มปีระเดน็ที่

มรีว่มกนัในระดบัจงัหวดั กจ็ะใหว้ทิยชุมุชนในระดบัจงัหวดัสือ่สาร/นำเสนอ 

สว่นในระดบัภมูภิาคและระดบัชาตกิเ็ชน่เดยีวกนั วทิยชุมุชนระดบัภมูภิาค

ตอ้งรวบรวมประเดน็รว่มทีเ่กดิขึน้ในกลุม่จงัหวดั และวทิยชุมุชนระดบัชาติ

ต้องรวบรวมประเด็นท่ีมีร่วมกันของคนในชาติ จากน้ันก็ส่ือสารให้สาธารณชน

ไดร้บัทราบ ... อยากใหว้ทิยชุมุชนกอ่ตัง้เปน็องคก์ารมหาชน ทีก่ำกบัดแูล

กนัเอง โดยใชอ้ำนาจประชาชนเปน็ฐาน” 

อบุลรตัน ์ ศริยิวุศกัดิ ์ ประธานคณะกรรมการรณรงคเ์พือ่การปฏริปู

สือ่ (คปส.) เลา่ใหฟ้งัวา่ “การแบง่ 20% นัน้ กค็ดิสตูรงา่ยๆ คอื ถา้ม ี

100 คลืน่ กต็อ้งแบง่ใหภ้าคประชาชน 20 คลืน่ ไมว่า่จะใชส้ตูรแบบไหน 

เขาตดัออกจากกองมรดกไมไ่ด ้ ... ในเชงิเทคนคิแลว้ มกีารกำหนดตาราง

กำหนดความถีแ่ละชอ่งความถีเ่อาไวแ้ลว้ (มกีารกำหนดชอ่งความถีต่ัง้แต ่

0.1 MHz, 0.25 MHz, 0.5 MHz เอาไวแ้ลว้) และเจา้หนา้ทีไ่ดเ้ตรยีม

เอกสารเหล่านี้ไว้หมดแล้ว รอก็เพียงแต่ว่าในระดับนโยบายจะตัดสินใจ

แบบไหน หรอื กสทช. จะตดัสนิดา้นนโยบายอยา่งไร ... ฐานการแบง่ 20% 

ใหก้บัภาคประชาชนนัน้ กด็วูา่จะมกีารกำหนดชอ่งความถีแ่บบไหน (0.1 

หรอื 0.25 MHz) กท็ำการแบง่สดัสว่นเปอรเ์ซน็ตต์ามนัน้ ... มปีระเดน็

ถกเถยีงกนัเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองคลืน่ระบบเอฟเอม็ คอื คลืน่ยิง่สงูเทา่ไร 

สญัญาณสง่ไปยงัผูร้บักด็ยีิง่ขึน้เทา่นัน้ และเพือ่ปอ้งกนัไมใ่หค้ลืน่ในกจิการ

/งานบรกิารอืน่ทีใ่ชค้ลืน่ใกลเ้คยีงกนัรบกวน ผูป้ระกอบกจิการวทิยรุะบบเอ

ฟเอม็ มกัจะใชช้ว่งคลืน่ความถีท่ีอ่ยูต่รงกลางๆ เชน่ 94-100 MHz” 
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ปณัณพร ไพบลูยว์ฒันกจิ อาจารยน์เิทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

(อดีตแกนนำวิทยุชุมชนภาคเหนือ) เห็นว่า “การแบ่ง 20% ให้ภาคประชาชน

นั้น ก่อนอื่นเราต้องรู้ข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ที่เกิดขึ้นจริงก่อน และไม่

ควรกำหนดให้ตายตัวว่าให้มีสถานีวิทย ุ 1 สถานีต่อตำบลหรืออำเภอ ... 

การกำหนดช่วงความถ่ีให้กับวิทยุชุมชนคงไม่เป็นจริง เพราะยังไม่มีแนวทาง

การคนืคลืน่ของผูไ้ดร้บัสมัปทาน/ประมลูอยูก่อ่นแลว้ ... เราควรเกาะตดิ

สถานการณ ์ และเข้าร่วมประชุมทกุแห่งเพื่อตอ่รอง และเมื่อแผนแม่บท

ประกาศใช ้ เรากม็าพจิารณาหรอืวเิคราะหด์วูา่ 20% อยูต่รงไหน ถา้เรา

ไมพ่อใจ เรากไ็ปฟอ้งศาลปกครองได ้... ควรมคีณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

ซ่ึงมาจากทุกภาคส่วน มาร่วมกันจัดสรรคล่ืนความถ่ี รวมท้ังรับเร่ืองร้องเรียน 

และแกไ้ขปญัหา ปญัหาแตล่ะพืน้ทีม่เีงือ่นไขไมเ่หมอืนกนั ดงันัน้จงึควรมี

คณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับภาคที่จะคอยช่วย

อำนวยการใหค้ณะกรรมการระดบัจงัหวดัสามารถปฏบิตักิารได”้ 

สมเกยีรต ิ ตัง้กจิวานชิย ์ นกัวชิาการของสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา

ประเทศไทย บอกวา่ “กสทช. จะตอ้งกำหนดพืน้ทีร่บัใบอนญุาต เพราะ

วทิยไุมไ่ดอ้ยูร่ะดบัเดยีว มรีะดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค และระดบัทอ้งถิน่ 

และวทิยกุม็กีารแบง่เปน็วทิยธุรุกจิ วทิยสุาธารณะ และวทิยชุมุชน ... การ

แบ่ง 20% ในทุกพื้นที่ประกอบการ คิดจากพื้นที ่ อย่างเช่นพื้นที่ระดับ

จงัหวดัม ี10 คลืน่ กแ็บง่ใหภ้าคประชาชน 2 คลืน่โดยแบง่ 1 คลืน่ใหก้บั

วทิยชุมุชนเชงิพืน้ที ่และ 1 คลืน่ใหก้บัวทิยเุชงิประเดน็ และวทิยชุมุชนเชงิ

ประเดน็มคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะไดพ้ืน้ทีป่ระกอบการทัง้ประเทศ ... แตก่าร

ตคีวามทางกฎหมายมไีดห้ลายแบบ กด็วูา่ กสทช. ตคีวามอยา่งไร เรามี

สทิธใิน 20% หรอืเปลา่ ถา้ไมพ่อใจกน็ำเรือ่งไปสูศ่าลปกครองได ้ มกีาร

ระบไุวใ้นกฎหมายแลว้ แตก่ารฟอ้งรอ้งกจ็ะทำใหก้ระบวนการบรหิารคลืน่

ความถีเ่กดิการชะงกังนัได”้ 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ประวิช ชุมช ู อาจารย์วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร ใหค้วามเหน็เชงิเทคนคิวา่ “การกำหนดมาตรฐานทางเทคนคิใดๆ 

ต้องนำไปทดลองปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริงเสียก่อน มาตรฐานทางเทคนิคท่ีกำหนดให้

วทิยชุมุชนตอนนี ้รูส้กึวา่ยงัมปีระเดน็โตแ้ยง้ทางวชิาการอยู ่เกีย่วกบัความ

สัมพันธ์ระหว่างกำลังส่งของเคร่ืองส่งกับรัศมีออกอากาศ ซ่ึงจะต้องทดสอบหา

ข้อสรุปให้แน่ชัดอีกที ... แต่ในเบ้ืองต้นแล้ว ถ้ากำหนดให้วิทยุชุมชนสามารถ

กระจายเสยีงในรศัมอีอกอากาศประมาณ 15-20 กโิลเมตร และกำหนด

ช่วงความถี ่ 88.0-92.0 เมกกะเฮิรตซ์ให้เป็นช่วงความถี่ของวิทยุชุมชน

แลว้ วทิยชุมุชนกส็ามารถกอ่ตัง้ไดน้บัพนัสถานทีัว่ประเทศ สถานทีีต่ัง้อยู่

หา่งกนัมากกวา่40 กโิลเมตร สามารถใชเ้ลขคลืน่เดยีวกนัได”้  

พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค ์ มะลิสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร

คลืน่ความถี ่ (ปจัจบุนัเปน็ประธานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมของ 

กสทช.) ใหค้วามเหน็วา่ “การจดัสรรคลืน่ความถีไ่มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 

นัน้ ขึน้อยูก่บัการกำหนดหลกัเกณฑจ์าก กสทช. ชดุใหมท่ีก่ำลงัตัง้ ซึง่

ตอ้งใชห้ลกัการดา้นวศิวกรรม และสามารถทำไดห้ลายวธิใีนเชงิเทคนคิ ... 

สว่นกฎหมายใชค้ำพดูเปน็เปอรเ์ซน็ต ์ ซึง่ในทางวศิวกรรมไมม่คีวามหมาย

ทีแ่ทจ้รงิวา่สิง่ทีเ่ขยีนมคีวามหมายอยา่งไร เชน่ ใหค้ณุทานขา้ว 2 คำ แต่

ไมบ่อกวา่ชอ้นใหญห่รอืเลก็ และจะอดัขา้วใหแ้นน่มากนอ้ยเทา่ไร แปลวา่

ขา้ว 2 คำกอ็าจมปีรมิาณขา้วจรงิๆ ไมเ่ทา่กนั ... ตามหลกัการ (วศิวกรรม) 

สามารถแบ่งสรรปันส่วนคล่ืนความถ่ีดังกล่าว (20%) ให้กับภาคประชาชนได้ 

แต่ก็ต้องตกลงว่า 20% บนมาตรฐานการตวงวัดแบบใด เพราะคล่ืนความถ่ีท่ี

เป็นพาหะส่งข้อมูล ไม่เหมือนน้ำที่สามารถตวงได้หากกำหนดขนาดของ

แกว้...แตค่ลืน่ความถีน่ัน้อาจทวคีณูไดใ้นเชงิปรมิาณหากมผีูค้ดิคน้เทคนคิ

ใหมไ่ด ้ … รปูธรรมในการจดัสรรนัน้ ตอ้งกำหนดฐานคดิทีต่รงกนัในเชงิ

มาตรฐานทางเทคนคิแลว้คอ่ยจดัสรรคลืน่ความถี”่  
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กลา่วโดยสรปุ จากการสอบถามคณะกรรมการ สวชช. รวมทัง้นกั

วิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชนจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางการ

จดัสรรคลืน่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ใหก้บัภาคประชาชน (ตามมาตรา 49) 

พอสรปุแนวทางการดำเนนิการของภาคประชาชนออกเปน็ 5 แบบ คอื 

1) การรอให ้กทช. หรอื กสทช. ประกาศแผนแมบ่ทบรหิารคลืน่

ความถ่ีและแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  โดยเฉพาะ

คณะกรรมการยกร่างแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี ่ คงจะมีข้อมูลเตรียม

ประกาศตารางกำหนดย่านความถ่ี ช่องความถ่ี และแนวทางการคืนคล่ืนฯลฯ 

แลว้ ไมว่า่ กทช. จะใชส้ตูรไหนในการกำหนดชอ่งความถี ่เชน่ 0.1, 0.25, 

0.3 MHz กพ็จิารณาดวูา่ม ี 20% ของภาคประชาชนหรอืไม ่ คดิวา่เปน็

เสมอืน “มรดกของเจา้คณุปู”่ ทีม่อบมรดกใหล้กูคนเลก็ (คนรากหญา้) ไม่

น้อยกว่า 20% ของสมบัติท้ังหมด ลูกคนโต (นักการเมือง) และลูกคนกลาง 

(นกัธรุกจิ) จะฮบุเอาไปไมไ่ด ้

2) การทำหนงัสอืถงึ กสทช. โดยเฉพาะคณะกรรมการยกรา่งแผน

แมบ่ทบรหิารคลืน่ความถี ่เพือ่ขอขอ้มลูและสอบถามในประเดน็ตอ่ไปนี ้

- ตารางกำหนดคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีป่ระเทศไทยสามารถนำมา

ใชป้ระโยชนไ์ด ้ (ใชช้อ่งความถีเ่ทา่ไร กีก่โิลเฮรติซ ์ และระยะ

หา่งของสถานขีา้งเคยีงเทา่ไร) 

-  แต่ละย่านคลื่นความถี่มีความหนาแน่นของการใช้เท่าไร 

อยา่งไร (วทิย ุ โทรทศัน ์ และโทรคมนาคม) หรอืการใชค้ลืน่

ความถีใ่นปจัจบุนัมกีารใชอ้ยา่งไร สมัปทานหรอืประมลูสิน้สดุ

ปไีหน 

-  แนวทางในการคนืคลืน่ เพือ่นำไปจดัสรรใหมห่รอืการปรบัปรงุ

การใชค้ลืน่ความถี ่เปน็อยา่งไร 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

3) การกำหนดชว่งความถีไ่วใ้นตารางกำหนดความถี ่ เพือ่ปอ้งกนั

ปญัหาคลืน่รบกวนกนั คอืในวทิยรุะบบเอฟเอม็ วทิยชุมุชนใชค้ลืน่ 87.5-

92.0 MHz วทิยสุาธารณะใชค้ลืน่ 92.1-100.0 MHz และวทิยธุรุกจิใช้

คลืน่ 100.1-107.5 MHz 

ข้อด ี คือ แก้ปัญหาคลื่นรบกวนกัน วิทยุชุมชนไม่สามารถจัดหา

งบประมาณมาซือ้เครือ่งสง่ทีม่กีำลงัสง่สงูๆ สูก้บัวทิยธุรุกจิได ้ การกำหนด

ใหช้ว่งความถีน่ีใ้ชก้ำลงัสง่ตำ่ จะสามารถจดัสรรเลขคลืน่ได ้ 4-5 สถานใีน

รศัม ี15-20 ตารางกโิลเมตร 

10ปี10เหตุผลของการต้องมีวิทยุชุมชน
 

 พีน่อ้งของเรายงัมคีวามตอ้งการวทิยชุมุชนอยู ่เพราะ

เปน็สือ่ทีช่าวบา้นสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย แมว้า่ววิฒันาการ

จะกา้วหนา้ไปขนาดไหน แตช่มุชนเรายงัเหมอืนเดมิถา้

เราเลกิทำวทิยชุมุชนแลว้วิง่ตามความกา้วหนา้ตามรฐั 

ใครจะอยูก่บัชาวบา้น 
 

เข็มพร เชื้อตาหมื่น  

(ผู้อำนวยการสถานีวิยุชุมชนชาวธาตุพนม จ.นครพนม) 
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ข้อเสีย คือ ช่วงความถี่ยิ่งสูงมากขึ้น ก็จะยิ่งส่งสัญญาณได้ดีขึ้น

เท่านั้น ทุกคนต่างอยากได้เลขคลื่นที่สามารถส่งสัญญาณได้ดีและกลาย

เปน็สญัลกัษณส์นิคา้ไปแลว้ นอกจากนี ้ ถา้สถานขีองตนเองใชเ้ลขคลืน่ไม่

ตรงกับช่วงความถี่ที่ตรงกับประเภทของตนเอง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

ปรบัแตง่เลขคลืน่ใหต้รงกบัชว่งความถีท่ีต่นเองสงักดั (บางเครือ่งกป็รบัได ้

บางเครือ่งกป็รบัไมไ่ด ้ตอ้งซือ้เครือ่งสง่ใหม)่ 

4) การตัง้คณะกรรมการรว่มระดบัจงัหวดั ทำหนา้ทีค่ลา้ย กสทช. 

จังหวัด โดยกรรมการมาจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่น

ความถี่วิทย ุ ร่วมกันกำหนดตารางกำหนดคลื่นความถี่ในระดับจังหวัด ที่

แยกย่อยให้เห็นว่าในแต่ละอำเภอหรือตำบลสามารถใช้ช่วงความถี่อะไรได้

บา้ง วทิยปุระเภทไหนใชช้ว่งความถีอ่ะไร 

วิธีการน้ีเห็นว่า เลขคล่ืนท่ีได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ประมูลหรือสัมปทาน

ได ้คงใชเ้วลานานในการคนืคลืน่ คณะกรรมการรว่มนีก้ก็ำหนดไมใ่ชเ้ลขที่

ได้รับใบอนุญาตแล้วในจังหวัดของตน และจัดสรรคลื่นที่เหลือให้กับวิทยุ

ประเภทอืน่ๆ 

5) การยกร่างแผนแม่บทกิจการวิทยุและกิจการโทรทัศน์  มีประเด็นท่ี

เสนอแนะดังนี ้ คือ ควรแยกแผนแม่บทกิจการวิทยุและกิจการโทรทัศน์

ออกจากกนั และในกจิการวทิยนุัน้ใหแ้ยกแยะผูป้ระกอบการวทิยอุอกเปน็ 

3 ประเภทใหญ ่ (คอืวทิยชุมุชน วทิยสุาธารณะ และวทิยธุรุกจิ) และให้

คณะกรรมการฯ จัดประชุมกับวิทยุแต่ละประเภท เพื่อรับฟังปัญหาและ

แนวทางแกไ้ข แลว้กน็ำเอาขอ้มลูเหลา่นีไ้ปใชย้กรา่งแผนแมบ่ท 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรคลื่นให้
ภาคประชาชน

 

สมาชิกสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน 

33 คน 30 สถานไีดป้ระชมุระดมความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวทางการจดัสรร

คลื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้กับภาคประชาชน (ตามมาตรา 49) 2 

แนวทาง คือ การจัดสรรตามสัดส่วนสถานีที่ได้รับใบอนุญาต และการ

จดัสรรชว่งความถีใ่หก้บัวทิยชุมุชน1 มรีายละเอยีดดงันี ้

 

1. การจดัสรรตามสดัสว่นสถานทีีไ่ดร้บัใบอนญุาต คำวา่ “พืน้ทีข่อง

การอนุญาตประกอบกิจการ” ที่ประชุมตีความว่าหมายถึงพื้นที่ที่มีการ

อนญุาตใหป้ระกอบกจิการ ทัง้กจิการวทิยกุระจายเสยีงและโทรทศัน ์ และ

พืน้ทีใ่นระดบัทอ้งถิน่ (จงัหวดั) ภมูภิาค หรอืประเทศ กลา่วคอื ถา้มผีูไ้ด้

รบัอนญุาตใหป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงจำนวน 100 คลืน่ในพืน้ทีใ่ดๆ 

กต็าม ภาคประชาชนจะตอ้งไดร้บัการจดัสรรใหไ้มน่อ้ยกวา่ 20 คลืน่ในทกุ

ระดบัพืน้ที ่ยกอยา่งเชน่ ในพืน้ทีจ่งัหวดัแพรม่ ี8 อำเภอ ทัง้จงัหวดัมผีูย้ืน่

เอกสารขอตั้งสถานีวิทยุจำนวน 86 คลื่น ก็ให ้ 17 คลื่นเป็นของชุมชน 

สว่นอกี 69 คลืน่กใ็หว้ทิยสุาธารณะและวทิยธุรุกจิเอาไปแบง่กนั โดย 17 

คลืน่ของชมุชนจะใชเ้ลขคลืน่เทา่ไรกไ็ด ้ แตก่ต็อ้งมกีารทดลองออกอากาศ

กอ่นวา่มคีลืน่ทบัซอ้นหรอืไม ่ ยิง่มคีลืน่ธรุกจิมากเทา่ไร กจ็ะมคีลืน่ชมุชน

มากขึน้เทา่นัน้ 

นอกจากนี ้ ทีป่ระชมุยงัเสนอใหม้กีารแตง่ตัง้ กสทช. จงัหวดั เพือ่

จัดสรร กำกับดูแล และบริการประชาน โดยเฉพาะเร่ืองการออกใบอนุญาต 

ซึง่มขีัน้ตอนและรายละเอยีดทีต่อ้งดำเนนิการมากมาย ชมุชนทีต่อ้งการตัง้

สถานวีทิยจุะไดไ้มต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยไปกบัการเดนิทางเขา้สูส่ว่นกลาง  
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จดุแขง็ 

- กสทช. บริหารจัดการง่าย/ควบคุมง่าย/ตรวจสอบกระบวนการ

ออกใบอนญุาตงา่ย 

- วิทยุชุมชน/ภาคประชาชนไม่ต้องเปลี่ยนเลขคลื่น ในกรณีที่เลข

คลืน่ทีใ่ชอ้ยูไ่มต่รงกบัชว่งความถีท่ีก่ำหนดใหว้ทิยชุมุชน 

- วทิยชุมุชน/ภาคประชาชนสามารถรอใหม้กีารออกใบอนญุาตกอ่น 

แลว้คอ่ยอา้งกฎหมายเพือ่ให ้กสทช. จดัสรรคลืน่ให ้

จดุออ่น  

- กรณีที่ใช้เลขคลื่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับวิทยุกระแสหลัก จะ

ทำใหป้ระสทิธภิาพในการกระจายเสยีงของวทิยชุมุชนลดลง แนวทางนีว้ทิยุ

ชมุชนมโีอกาสถกู “เบยีด” คลืน่ไดง้า่ย 

- กรณีที่ไม่สามารถควบคุมกำลังส่งได ้ เหมือนเช่นอดีตที่ผ่านมา 

วิทยุชุมชนต้องใช้เครื่องส่งที่กำลังส่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อต่อสู้กับวิทยุ

กระแสหลกัหรอืวทิยทุีม่กีำลงัทรพัยม์ากกวา่ ทา้ยทีส่ดุแลว้กไ็มส่ามารถสู้

กับวิทยุกระแสหลัก เพราะไม่สามารถหาเงินมาซื้อ/บำรุงรักษาเครื่องส่ง

วทิยทุีม่กีำลงัสงูได ้

 

2. การจดัสรรชว่งความถีใ่หก้บัวทิยชุมุชน ในประเทศไทย กจิการ

วทิยกุระจายเสยีงระบบเอฟเอม็กระจายเสยีงในชว่งคลืน่ 87.5-107.5 MHz 

แนวทางนีเ้สนอวา่อาจกำหนดชว่งความถีใ่หว้ทิยชุมุชนใชค้ลืน่ 87.5-92.0 

MHz วิทยุสาธารณะใช้คลื่น 92.1-100.0 MHz และวิทยุธุรกิจใช้คลื่น 

100.1-107.5 MHz (ประเด็นก็คือว่าให้กำหนดให้แน่นอนว่าวิทยุแต่ละ

ประเภทใชช้ว่งความถีใ่ด) 

ในกรณทีีม่กีารจดัสรรชว่งความถีต่ามแนวทางทีเ่สนอนี ้ จำเปน็ตอ้ง

กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของวิทยุชุมชนให้ชัดเจนด้วย ข้อมูลจาก
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนว่าถ้ากำหนดให้เครื่องส่งใช้กำลังส่งไม่สูงมากนัก     

(250-300 วัตต์) และมีรัศมีกระจายเสียงประมาณ 15- 20 กิโลเมตร   

กส็ามารถตัง้สถานวีทิยชุมุชนไดน้บัพนัสถาน ีหรอืในแตล่ะตำบลสามารถมี

คลืน่วทิยชุมุชนไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 คลืน่ 

 

จดุแขง็ 

- วิทยุชุมชนจะไม่ประสบกับปัญหาคลื่นแทรกและคลื่นทับซ้อนอีก

ตอ่ไป 

- การบริหารจัดการวิทยุชุมชนทำได้ง่ายขึ้น หน่วยงานภาครัฐ, 

กสทช., สวชช., รวมถงึผูบ้รโิภคสามารถตรวจสอบและตดิตามไดส้ะดวก 

- วิทยุชุมชนจะลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องส่งกำลังสูงๆ เพียงแต่

เสียค่าใช้จ่ายในการปรับเลขคลื่นให้ตรงกับช่วงความถี่ที่กำหนดให้วิทยุ

ชมุชนเทา่นัน้ 

- สง่เสรมิอตัลกัษณว์ทิยชุมุชน ถา้กำหนดชว่งความถีล่กัษณะนี ้จะ

ทำให้สาธารณชนรับทราบว่าเมื่อต้องการฟังวิทยุชุมชน วิทยุสาธารณะ 

และวทิยธุรุกจินัน้ควรจะหมนุเลขคลืน่ไปยงัชว่งความถีใ่ด (เมือ่ทัว่ประเทศ

กำหนดชว่งความถีเ่หมอืนกนัหมดดงักลา่วขา้งตน้) 

จดุออ่น 

- วิทยุชุมชนที่ใช้เลขคลื่นนอกช่วงความถี่ที่กำหนดให้วิทยุชุมชน  

จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแปลงเลขคลื่นให้ตรงกับช่วงความถี่ที่

กำหนดไว ้

- ถา้การกำหนดนโยบายไมช่ดัเจน วทิยธุรุกจิ/วทิยกุระแสหลกัอาจ

ไมย่นิยอม หากตอ้งปรบัเลขคลืน่ทีต่นเองไดร้บัสมัปทาน/ประมลูอยู ่ (ได้

รบัใบอนญุาตอยูก่อ่นแลว้) 
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นอกจากแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ให้กับภาคประชาชนแล้ว การบังคับใช้กฎหมายเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งที่

ประชมุกลุม่ใหค้วามสนใจมาก และเสนอวา่การออกกฎระเบยีบตา่งๆ ควร

มีการควบคุมและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ใครฝ่าฝืนก็ให้ลงโทษ โดย

เฉพาะการกำหนดมาตรฐาน/กำลังส่งของเครื่องส่งของวิทยุแต่ละประเภท 

ทั้งนี้ควรมีการสร้างกลไกการทำงานของ สวชช. ให้สามารถกำกับดูแล

ตนเองในเบือ้งตน้กอ่น โดย กสทช. สนบัสนนุงบประมาณชว่ยเหลอื จาก

นัน้กเ็ปน็การกำกบัดแูลรว่มกนัระหวา่ง สวชช. กบั กสทช.  

 

สรุปและข้อเสนอแนะ
 

การปฏิรูปส่ือของประเทศไทยในทศวรรษท่ีผ่านมา เป็นความพยายาม

ในการเปลีย่นแปลงกฎหมายตา่งๆ เพือ่เปลีย่นผา่นจากสภาพตลาดผกูขาด

โดยรฐัไปสูก่ารแขง่ขนัโดยเสรขีองกจิการโทรคมนาคม กจิการวทิยกุระจาย

เสยีง และกจิการวทิยโุทรทศัน ์ และมกีารกนัพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 

“ในแตล่ะพืน้ทีข่องการอนญุาตประกอบกจิการ” ใหก้บัภาคประชาชนตาม 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ

วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  

ดังนั้นคำถามในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จึงมีอยู่ว่า “พื้นที่” 

เป็นเพียงพ้ืนท่ีกายภาพอย่างเดียว หรือสามารถท่ีจะเป็น “พ้ืนท่ี” บนหน้าปัด

วทิย ุ(คลืน่ความถี)่ ไดด้ว้ย 

แม้ว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายอยู่หลายฉบับ แต่การบริหารคล่ืนความถ่ี

ของรัฐไทยยังมีมุมมองว่าคล่ืนความถ่ีเป็น (ทรัพยากร) ของรัฐ (เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ) และวธิกีารบรกิารแบบ “สัง่การและควบคมุ” อยู ่ นอกจากนี ้

ในกรณีที่ใช้คลื่นความถี่เชิงธุรกิจ กฎหมายกำหนดให้มีการประมูลคลื่น
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ความถ่ี แต่สิทธิในใบอนุญาตท่ีได้น้ันเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต 

จะโอนแก่กันมิได้ ซ่ึงเป็นการนำเอาแนวคิดท่ีมองว่าคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพย์สิน

เอกชน ในสว่นของ “กลไกตลาด” มาใช ้แตไ่มไ่ดน้ำเอาแนวคดิ “การขาย” 

คลืน่ความถีใ่หค้นอืน่มาใชด้ว้ย  

ส่วน “คลื่นความถี่ร่วมสาธารณะ” นั้น เนื่องจากพลังอำนาจทาง

เศรษฐกจิการเมอืงอนัมหาศาลของธรุกจิโทรคมนาคม ทำใหอ้งคก์รกำกบั

ดูแลของไทยต้องประกาศให้คล่ืนความถ่ีบางช่วงเป็นคล่ืนความถ่ีร่วมสาธารณะ

ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาต แต่ก็ได้มีการจำกัดกำลังส่งของอุปกรณ์เอาไว ้ (

อย่างเช่น ช่วงความถี่ของอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ) ส่งผลให้ประชาชน โดย

เฉพาะในเขตเมอืง สามารถเขา้ถงึคลืน่ความถีไ่ดส้ะดวกขึน้ แตแ่นวคดินีย้งั

ไม่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในเขตชนบท ซึ่งต้องการเข้าถึงคลื่นความถี่เช่น

เดยีวกนันีด้ว้ย โดยเฉพาะชว่งความถีส่ำหรบัวทิยชุมุชน 

อยา่งไรกต็าม ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกีารใชค้ลืน่ความถีแ่ละ

จำนวนผู้ใช้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะ ทำให้มีวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจโทรคมนาคม

และการกระจายเสยีงปลีะนบัหลายแสนลา้นบาท สิง่นีจ้ะเปน็ปจัจยัผลกัดนั

ให้รัฐไทยต้องปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารคลื่นความถี ่ จากวิธีการสั่ง

การและควบคมุ ไปสูว่ธิกีารกลไกตลาดและวธิกีารยกเวน้การขอใบอนญุาต

ใช้คลื่นความถี่มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลื่นความถี ่

เนือ่งจากวธิกีารสัง่การและควบคมุแบบเดมิ นบัวนัประสทิธภิาพจะลดลงไป

ทุกขณะและไม่สามารถเท่าทันเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ในแงม่มุทางเทคนคิของคลืน่ความถีว่ทิย ุ รศัมกีารกระจายเสยีงของ

วิทยุขึ้นอยู่กับกำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุและเสาอากาศ ยิ่งใช้กำลังส่งมาก

ขึ้นเท่าไร จำนวนสถานีวิทยุก็มีน้อยลงเท่านั้น นอกจากนี ้ ถ้าสถานีวิทยุ

ชมุชนซึง่ใชก้ำลงัสง่ตำ่ใชค้ลืน่ความถีต่ดิกบัสถานวีทิยกุระแสหลกัซึง่กำลงั

ส่งสูงกว่ามาก จะก่อให้เกิด “เขตอับสัญญาณเสียง” และทำให้ผู้ฟังไม่
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สามารถหาคลื่นวิทยุชุมชนพบ หรือหาพบแล้วแต่เสียงที่ได้ยินเบามาก 

ดงันัน้จงึเปน็ความรบัผดิชอบที ่ กสทช. ตอ้งใหค้วามสำคญัเปน็ลำดบัตน้ๆ 

คอื การกำหนดมาตรฐานทางเทคนคิ โดยเฉพาะกำลงัสง่ของเครือ่งสง่วทิยุ

ให้เหมาะสมกับวิทยุทั้ง 3 แบบ (วิทยุธุรกิจ, วิทยุสาธารณะ และวิทยุ

ชมุชน) และระยะหา่งของสถานเีพือ่ปอ้งกนัการรบกวนกนัของคลืน่  

 

สรุป
 

แนวทางการจัดสรรคล่ืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้กับภาคประชาชน  

(ตามมาตรา 49) สามารถแบง่ออกเปน็ 2 แนวทาง คอื  

1. การจดัสรรตามสดัสว่นสถานทีีไ่ดร้บัใบอนญุาต คำวา่ “พืน้ทีข่อง

การประกอบกิจการ” อาจตีความได้ว่าหมายถึงพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้

ประกอบกจิการ ทัง้กจิการวทิยกุระจายเสยีงและโทรทศัน ์ และทัง้ในระดบั

ท้องถิ่น (จังหวัด) ภูมิภาค หรือประเทศ ถ้ามีผู้ได้รับใบอนุญาตจำนวน 

100 คลืน่ ภาคประชาชนจะไดร้บัการจดัสรรใหไ้มน่อ้ยกวา่ 20 คลืน่ในทกุ

ระดบัพืน้ที ่ 

จุดแข็งของแนวทางการจัดสรรคล่ืนความถ่ีแบบน้ี คือ กสทช. บริหาร

จัดการง่าย ควบคุมง่าย และตรวจสอบกระบวนการออกใบอนุญาตง่าย 

นอกจากนี ้ วทิยชุมุชน/ภาคประชาชนไมต่อ้งเปลีย่นเลขคลืน่ ในกรณทีีเ่ลข

คลื่นที่ใช้อยู่ไม่ตรงกับช่วงความถี่ที่กำหนดให้วิทยุชุมชน และวิทยุชุมชน/

ภาคประชาชนสามารถรอให้มีการออกใบอนุญาตก่อน แล้วค่อยอ้างกฎหมาย

เพือ่ให ้กสทช. จดัสรรคลืน่ให ้

ส่วนจุดอ่อนของแนวทางนี ้ คือ ในกรณีที่ใช้เลขคลื่นเดียวกันหรือ

ใกลเ้คยีงกบัวทิยกุระแสหลกั จะทำใหป้ระสทิธภิาพในการกระจายเสยีงของ

วิทยุชุมชนลดลง แนวทางนี้วิทยุชุมชนมีโอกาสถูก “เบียด” คลื่นได้ง่าย 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

และถ้า กสทช. ไม่สามารถควบคุมกำลังส่งได ้ เหมือนเช่นอดีตที่ผ่านมา 

วิทยุชุมชนต้องใช้เครื่องส่งที่กำลังส่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อต่อสู้กับวิทยุ

กระแสหลกัหรอืวทิยทุีม่กีำลงัทรพัยม์ากกวา่ ทา้ยทีส่ดุแลว้กไ็มส่ามารถสู้

กบัวทิยกุระแสหลกั 

 

2. การจดัสรรชว่งความถีใ่หก้บัวทิยชุมุชน แนวทางนีเ้สนอวา่อาจ

กำหนดชว่งความถีใ่หว้ทิยชุมุชนใชค้ลืน่ 87.5-92.0 MHz วทิยสุาธารณะ

ใชค้ลืน่ 92.1 - 100.0 MHz และวทิยธุรุกจิใชค้ลืน่ 100.1-107.5 MHz    

(ประเดน็กค็อืวา่ใหก้ำหนดใหแ้นน่อนวา่วทิยแุตล่ะประเภทใชช้ว่งความถีใ่ด

) สำหรบัแนวทางนี ้ถา้กำหนดใหเ้ครือ่งสง่ใชก้ำลงัสง่ไมส่งูมากนกั (250 - 

300 วัตต์) และมีรัศมีกระจายเสียงประมาณ 15 - 20 กิโลเมตร ก็สามารถ

ตัง้สถานวีทิยชุมุชนไดน้บัพนัสถาน ี หรอืในแตล่ะตำบลสามารถมคีลืน่วทิยุ

ชมุชนไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 คลืน่ 

แนวทางการจดัสรรคลืน่ความถีแ่บบนีม้จีดุแขง็ คอื วทิยชุมุชนจะไม่

ประสบกับปัญหาคลื่นแทรกและคลื่นทับซ้อนอีกต่อไป รวมทั้งการบริหาร

จดัการวทิยุชมุชมกท็ำได้งา่ยขึน้ หน่วยงานภาครฐั กสทช. สวชช. และ   

ผูบ้รโิภคสามารถตรวจสอบและตดิตามไดส้ะดวก นอกจากนี ้ วทิยชุมุชน

จะลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องส่งกำลังสูงๆ เพียงแต่เสียค่าใช้จ่ายในการ

ปรบัเลขคลืน่ใหต้รงกบัชว่งความถีท่ีก่ำหนดใหว้ทิยชุมุชนใชเ้ทา่นัน้ และสิง่

ที่สำคัญก็คือเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์วิทยุชุมชน แนวทางนี้จะทำให้

สาธารณชนรบัทราบวา่เมือ่ตอ้งการฟงัวทิยชุมุชน วทิยสุาธารณะ และวทิยุ

ธรุกจินัน้ควรจะหมนุเลขคลืน่ไปยงัชว่งความถีใ่ด (เมือ่ทัว่ประเทศกำหนด

ชว่งความถีเ่หมอืนกนัหมดดงักลา่วขา้งตน้) 

สำหรบัจดุออ่นของแนวทางนีก้ค็อื วทิยชุมุชนทีใ่ชเ้ลขคลืน่นอกชว่ง

ความถีท่ีก่ำหนดใหว้ทิยชุมุชน จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นแปลงเลข
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คลืน่ใหต้รงกบัชว่งความถีท่ีก่ำหนดให ้ และถา้ กสทช. กำหนดนโยบายไม่

ชดัเจน วทิยธุรุกจิ/วทิยกุระแสหลกัอาจไมย่นิยอม หากตอ้งมกีารปรบัเลข

คลืน่ทีต่นเองไดร้บัสมัปทาน/ประมลูอยู ่(ไดร้บัใบอนญุาตอยูก่อ่นแลว้) 

การประชมุกลุม่ (Focus Group Discussion) ของสมาชกิ สวชช. 

เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2554 ไดเ้หน็พอ้งตอ้งกนัวา่การกำหนดชว่งความถี่

ให้วิทยุชุมชนจะทำให้ปัญหาคลื่นรบกวนกันหมดไป และไม่ต้องเสียค่าใช้

จา่ยในการซือ้เครือ่งสง่ทีม่กีำลงัสง่สงูเพือ่ตอ่สูก้บัคลืน่ธรุกจิอกีตอ่ไป  

นอกจากนี ้ กสทช. ควรกำหนดนโยบายใหช้ว่งความถีท่ีก่ำหนดให้

วทิยชุมุชนเปน็ “คลืน่ความถีร่ว่มสาธารณะ” ที ่ สวชช. จะเปน็องคก์ร

ตัวแทนในการกำกับดูแลกันเองให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคและ

จรยิธรรมทีไ่ดร้ว่มกนักำหนด โดยการสนบัสนนุของ กสทช. (ตามมาตรา 

51 และ 52) 

อย่างไรก็ตาม การตีความกฎหมายมีได้หลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ผู้

ตีความจะตีความแบบไหนและเป็นประโยชน์สำหรับตนเองและพรรคพวก

หรือไม ่ ซึ่งในการประชุมของคณะกรรมมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติ

องคก์รจดัสรรคลืน่ฯ 2553 กม็คีนแปลญตัตเิปน็รายๆ ไป ไมม่คีวามเหน็

ร่วมของคณะกรรมาธิการ นอกจากนี ้ เจตนารมณ์ของกฎหมายก็เป็นไป

ตามสภาผูแ้ทนราษฎร ดงันัน้การเหน็แยง้กนัในขอ้กฎหมาย ทา้ยทีส่ดุเมือ่

นำเรือ่งขอ้ขดัแยง้ไปใหศ้าลเปน็ผูต้ดัสนิใจ การตดัสนิใจครัง้สดุทา้ยจะอยูท่ี่

ศาล ทีอ่าจไมเ่หมอืนกบัคนรา่งกฎหมายกไ็ด ้
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

10ปี10เหตุผลของการต้องมีวิทยุชุมชน
 

วทิยชุมุชนคอืสญัลกัษณข์องการปฏริปูสือ่ทีแ่ทจ้รงิ   
นัน่คอืประชาชนไดเ้ปน็เจา้ของสือ่ และทีผ่า่นมากแ็สดง
ใหเ้หน็แลว้วา่พลงัของวทิยชุมุชนไดม้สีว่นในการพฒันา

ชมุชนและสงัคมไดม้ากมาย 
 

วิชาญ อุ่นอก (เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

กองทุนวิทยุชุมชนบทเรียนจากต่าง
ประเทศและข้อเสนอในสังคมไทย

สาโรจน์แววมณีนักวิชาการอิสระ
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เกริ่นนำ
 

การให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิทยุชุมชนเป็นนโยบายที่หลาย

ประเทศให้ความสำคัญ ทั้งนี้เพราะกิจการกระจายเสียงที่เป็นการบริการ

ชุมชน ถือเป็นเสาหลกัทีส่าม ซึ่งต้องดำเนินกิจการคู่ขนานไปกับกิจการ

กระจายเสยีงทีเ่ปน็การบรกิารสาธารณะและการบรกิารเชงิธรุกจิ และการ

ใหท้นุสนบัสนนุการดำเนนิงานวทิยชุมุชนเปน็การสง่เสรมิและสนบัสนนุให้

เกิดความหลากหลายของส่ือ (Media pluralism) และเพ่ือให้กิจการกระจาย

เสียงที่เป็นการบริการชุมชนที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานและอยู่ในภาวะที่ไม่มั่นคง

ในหลายๆ ดา้น สามารถดำเนนิการไดอ้ยา่งยัง่ยนืตอ่ไป  

สำหรบัประเทศไทย กจิการกระจายเสยีงทีเ่ปน็บรกิารชมุชน เปน็ที่

รู้จักกันดีมานับทศวรรษในชื่อของ “วิทยุชุมชน” และ “โทรทัศน์ชุมชน” 

แม้ไม่เคยได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐโดยตรง แต่ก็มีองค์กรต่างๆ รับ

งบประมาณจากรัฐมาสนับสนุนการดำเนินงานวิทยุและโทรทัศน์ชุมชน 

ตามนโยบายขององคก์รนัน้ๆ ในแตล่ะชว่งเวลาทีผ่า่นมา จนกระทัง่ พระ

ราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบกจิการวทิยุ

กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกาศ 

ใชใ้นราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม พ.ศ.2553 ไดร้ะบใุนมาตรา 

52 ให้มีการจัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน ์ และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชนส์าธารณะ และมาตรา 

54 ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดสรรกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

จึงเป็นความหวังว่า วิทยุและโทรทัศน์ชุมชนจะได้รับการสนับสนุนจาก

กองทนุฯ ดงักลา่ว 

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย

เสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม ภายใตก้ารกำกบัของคณะ
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กรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์ และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิ (กสทช.) ได้ประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้ง เพื่อกำหนด

หลักเกณฑ์การจัดสรรและวิธีการบริหารกองทุนฯ ถึงแม้คณะกรรมการ

บรหิารกองทนุฯ จะประกอบดว้ยบคุคลจากหลายฝา่ย แตท่วา่การทำงาน

กลบัเปน็การกำหนดนโยบายจากบนลงลา่ง จงึทำใหก้องทนุฯ นี ้ ไมเ่พยีง

ขาดการมสีว่นรว่มจากภาคประชาชนเทา่นัน้ ภาคประชาชนยงักงัวลวา่จะ

เขา้ถงึกองทนุฯ ไดย้าก และการสนบัสนนุอาจไมต่รงกบัความตอ้งการของ

ผูด้ำเนนิกจิการกระจายเสยีงทีเ่ปน็บรกิารชมุชนเพือ่ประโยชนส์าธารณะ  

จากการศึกษากองทุนเพื่อสนับสนุนวิทยุชุมชนในต่างประเทศ พบ

วา่เปา้หมายของกองทนุเปน็ไปเพือ่สง่เสรมิวตัถปุระสงคข์องกจิการกระจาย

เสยีงชมุชน และการจดัสรรกองทนุตอ้งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และเปน็

ธรรม เพื่อพัฒนากิจการกระจายเสียงชุมชนอย่างยั่งยืน โดยตระหนักว่า 

กจิการกระจายเสยีงชมุชน จะตอ้งไดร้บัความยัง่ยนืใน 4 ประเดน็ กลา่ว

คอื ความยัง่ยนืทางสงัคม ความยัง่ยนืเชงิสถาบนั ความยัง่ยนืทางการเงนิ 

และความยัง่ยนืทางเทคนคิ (Kenneth Murphy and etc., 2011: 83-86) 

ซึ่งในประเทศไทย กองทุนฯ จำเป็นต้องมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมกิจการ

กระจายเสียงชุมชน เพราะกฎหมายกำหนดไว้แล้ว (มาตรา 54 พรบ. 

กสทช.) แตร่ปูแบบการจดัสรรและวธิกีารบรหิารกองทนุฯ โดยเฉพาะใน

สว่นของการสนบัสนนุกจิการกระจายเสยีงชมุชน (วทิยแุละโทรทศัน)์ นัน้ 

จำเปน็ตอ้งใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี ไมว่า่จะเปน็ผูด้ำเนนิการวทิยชุมุชน ผูด้ำเนนิ

การโทรทัศน์ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นผู้กำหนดนโยบายด้วย  

ตวัเอง  

บทความปริทัศน์ชิ้นนี ้ จึงได้รวบรวมและทำความเข้าใจการบริหาร

และวิธีการจัดสรรกองทุนวิทยุชุมชนในต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์

ดำเนนิงานวทิยชุมุชนมาเปน็เวลานาน ไดแ้ก ่ สหราชอาณาจกัร (ประเทศ
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องักฤษ) ไอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส คานาดา ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์เพือ่ใช้

เปน็แนวความคดิในการออกแบบการบรหิารและวธิกีารจดัสรรกองทนุเพือ่

สนบัสนนุวทิยชุมุชนในประเทศไทยใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยภาคประชาชน

สามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากกองทนุฯ ใหเ้กดิประสทิธผิลอยา่งสงูสดุ 

  

การบริหารและวิธีการจัดสรรกองทุนวิทยุชุมชน
 

บรบิททางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง รวมทัง้ประวตัศิาสตรข์อง

กิจการกระจายเสียงและมิติชุมชนของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ทำให้

การบรหิารและวธิกีารจดัสรรของกองทนุเพือ่สนบัสนนุวทิยชุมุชนของแตล่ะ

ประเทศแตกตา่งกนัไปดว้ย นอกจากนี ้ ในแตล่ะประเทศยงัไดป้รบัเปลีย่น

การบริหารและวิธีการจัดสรรกองทุนอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท

การดำเนินการที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีวัตถุประสงค์

ของกองทนุทีแ่ตกตา่งกนัออกไป แตส่ิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนักค็อื เปา้หมายการ

สนับสนุนน้ัน เป็นไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกิจการกระจาย

เสยีงชมุชน (วทิยแุละโทรทศัน)์ ขององคก์รกำกบัดแูลในประเทศนัน้ๆ  

 

ก) สหราชอาณาจักร 

ในสหราชอาณาจกัร วทิยชุมุชนรูจ้กักนัในชือ่ “Access Radio” 

ซึง่มพีฒันาการมาจาก “วทิยโุจรสลดั” ทีห่มายถงึวทิยทุีก่ระจายเสยีงโดย

ไมข่ออนญุาต ในทศวรรษ 2510 ตอ่มาในทศวรรษ 2520 กลุม่ผูอ้พยพ

ชนกลุ่มน้อยได้ใช้วิทยุกระจายเสียงลักษณะนี ้ เพื่อเผยแพร่ดนตรีที่แสดง

อตัลกัษณข์องกลุม่ตนเอง ตอ่มารฐับาลอังกฤษ จงึกำหนดให้วทิยเุหลา่นี้

ต้องได้รับการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการภายใต้ระบบการกระจายเสียง

ของประเทศ โดยใหด้ำเนนิการในรปูแบบ “วทิยชุมุชน” (Access Radio) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

อันเป็นการดำเนินการแบบไม่แสวงหาผลกำไร (Office of Communication, 

2005) และใหเ้ริม่ทดลองกระจายเสยีงในปพี.ศ. 2544 โดยมกีารประเมนิ

ผลการทดลองกระจายเสยีงดงักลา่วในป ี พ.ศ. 2546 ซึง่ผลสรปุของการ

ประเมินผลพบว่า วิทยุชุมชนเป็นการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอย่าง

หนึง่ขององักฤษเลยทเีดยีว และสบืเนือ่งจากผลการประเมนินีเ้อง พระราช

บัญญัติการสื่อสาร พ.ศ. 2546 (the Communications Act 2003) 

มาตรา 262 กำหนดใหม้กีารรบัรองวทิยชุมุชนตามกฎหมาย โดยในปตีอ่

มา (พ.ศ.2547) ระเบยีบวทิยชุมุชน (the Community Radio Order 

2004) ก็ประกาศใช้ เพ่ือกำหนดกรอบการกำกับดูแลและการให้ใบอนุญาต

วทิยชุมุชน 

สำหรับมาตรฐานทางเทคนิคของวิทยุชุมชนในประเทศอังกฤษนี ้

วทิยชุมุชนถกูกำหนดใหพ้ืน้ทีก่ระจายเสยีงมรีศัมไีมเ่กนิ 5 กโิลเมตร สว่น

ข้อกำหนดเคร่ืองส่งกระจายเสียงอนุญาตให้ใช้กำลังคล่ืนพาห์ (rated carrier 

power) ไมเ่กนิ 25 วตัตใ์นกรณทีีส่ถานตีัง้อยูใ่นเขตเมอืง และ 50 วตัต์

สำหรบัสถานทีีต่ัง้อยูใ่นเขตชนบท โดยผูข้อรบัใบอนญุาตตอ้งระบชุมุชนที่

จะใหบ้รกิารอยา่งชดัเจน ทัง้นี ้ อาจเปน็ชมุชนเชงิกายภาพ หรอืชมุชนเชงิ

ประเด็น กล่าวคือเป็นชุมชนขนาดเล็กที่สนใจในประเด็นเดียวกัน ได้แก ่

เยาวชน เกย/์เลสเบยีน ชนกลุม่นอ้ย และกลุม่ทางศาสนา เปน็ตน้ ทีน่า่

สนใจก็คือ ในบางพื้นที่ที่มีวิทยุธุรกิจได้รับใบอนุญาตให้บริการประชากร

กลุม่เปา้หมายจำนวนนอ้ยกวา่ 150,000 คนอยูก่อ่นแลว้ วทิยชุมุชนอาจ

จะไมไ่ดร้บัใบอนญุาตใหก้ระจายเสยีงในพืน้ทีน่ัน้ๆ อกี ทัง้นี ้ เปน็นโยบาย

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเงินของวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก (www.en.

wikipedia.org) นัน่เอง 

ในการขอใบอนญุาตวทิยชุมุชน ผูข้อรบัใบอนญุาตตอ้งแสดงใหเ้หน็

ว่าต้องการดำเนินการวิทยุชุมชนเพื่อประโยชน์สาธารณะมากกว่าเหตุผล
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เชงิธรุกจิ หมายถงึวทิยชุมุชนตอ้งดำเนนิการเพือ่เผยแพรก่ารบรกิารตา่งๆ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมโอกาสการจ้างงาน เพ่ือส่งเสริม

การรวมตัวกันทางสังคม และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

เปน็ตน้ (Steve Buckley, www2.lse.ac.uk) 

หลังจากมีระเบียบวิทยุชุมชน และการรับรองวิทยุชุมชนให้ถูกกฎหมาย 

ในป ีพ.ศ.2548/2549 มสีถานวีทิยชุมุชนทีไ่ดร้บัใบอนญุาตใหอ้อกอากาศ

ในสหราชอาณาจักรจำนวน 19 สถาน ี และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จนกระทัง่ในป ี พ.ศ. 2553/2554 มสีถานวีทิยชุมุชนทีไ่ดร้บัใบอนญุาตให้

ออกอากาศจำนวนทัง้สิน้ 187 สถาน ี(Office of Communication, 2011) 

 

การบรหิารกองทนุสนบัสนนุวทิยชุมุชน 

กรมวัฒนธรรม ส่ือ และการกีฬา (Department for Culture, Media 

and Sport: DCMS) ได้ตั้งฝ่ายงานใหม่ขึ้นมากำกับดูแลงานวิทยุชุมชน 

ตามพระราชบัญญัติการสื่อสาร พ.ศ. 2546 (Communications Act 

2003) ชือ่วา่ สำนกังานการสือ่สาร (Office of Communications หรอืที่

เรยีกสัน้ๆ วา่ Ofcom) ในป ี พ.ศ. 2548 โดยมคีณะกรรมการบรหิาร 

Ofcom (Ofcom Board) รบัผดิชอบ ทัง้ในประเดน็การใหใ้บอนญุาต และ

การบรหิารกองทนุวทิยชุมุชนดว้ย  

ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร Ofcom มีการ

แตง่ตัง้ คณะกรรมการพจิารณาใบอนญุาต ใหท้ำหนา้ทีป่ระกาศรณรงค์

เชญิชวนใหก้ลุม่ตา่งๆ ขอใบอนญุาตวทิยชุมุชนใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ใน

ขณะเดยีวกนั ไดแ้ตง่ตัง้ คณะกรรมการพจิารณาจดัสรรกองทนุ จำนวน 

3 คน ทำหน้าท่ีพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนและตัดสินใจว่าจะให้ทุนสนับสนุน

แกข่อ้เสนอใดบา้ง โดยคณะกรรมการทัง้สองชดุ จะเปน็อสิระจากกนัโดย

สิน้เชงิ  
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

กองทนุวทิยชุมุชน (Community Radio Fund) ซึง่รฐับาลองักฤษ

จดัสรรเงนิงบประมาณใหป้ลีะ 500,000 ปอนด์4 (ในป ี 2548/2549 ที่

กองทนุวทิยชุมุชนไดร้บัการกอ่ตัง้) โดยมเีปา้หมายเพือ่สง่เสรมิความยัง่ยนื

ระยะยาวให้กับสถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยหลกัในการดำเนนิงานของสถาน ี ไดแ้ก ่ การระดมทนุ

เพือ่สนบัสนนุสถาน ี การบรหิารสถาน ี การจดัการและการรายงานการเงนิ 

การขยายกลุม่ผูฟ้งั และการจดัการและการสนบัสนนุอาสาสมคัร เปน็ตน้ 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรด้านต่างๆ ที่จะสร้างความ

เขม้แขง็ตอ่การดำเนนิงานของสถาน ี เชน่ การฝกึอบรมดา้นการระดมทนุ 

การจดัทำรายงานการเงนิ การระดมอาสาสมคัรเขา้ชว่ยงานในสถาน ี ฯลฯ 

การที่กองทุนให้ความสนใจกับประเด็นการฝึกอบรมเป็นพิเศษ เนื่องจาก

เปน็กจิกรรมทีส่ำคญัในการสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัสถาน ี และหาแหลง่ทนุ

สนบัสนนุกจิกรรมลกัษณะนีไ้ดย้ากนัน่เอง 

 

วธิกีารจดัสรรกองทนุ 

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกองทุน ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้

ขอรบัทนุจากกองทนุไวด้งัตอ่ไปนี ้  

1. ตอ้งเปน็ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตวทิยชุมุชน 

2. กรณทีีต่อ้งยืน่ขอ้เสนอขอรบัทนุ หากไมไ่ดเ้ปน็สมาชกิของสถานี

วทิยชุมุชน จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากสถานทีีถ่อืใบอนญุาต 

3. ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตมากกวา่ 2 สถาน ีสามารถขอรบัทนุสนบัสนนุ

4
อตัราแลกเปลีย่น 1 ปอนด ์ประมาณ 50 บาท – 500,000 ปอนด ์จะเทา่กบั 25 

ลา้นบาท 
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รว่มกนัได ้

4. ผู้ขอรับทุนสนับสนุนอาจมีวัตถุประสงค์ในการขอมากกว่า 1 

วตัถปุระสงค ์ ซึง่จะตอ้งลำดบัความสำคญักอ่นหลงัไวใ้นขอ้เสนอขอรบัทนุ

ดว้ย เพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณา 

ในการพจิารณาใหท้นุสนบัสนนุของคณะกรรมการพจิารณาจดัสรร

กองทุน จะพิจารณา 2 ครั้งในแต่ละปีงบประมาณ (ปีงบประมาณของ

องักฤษ คอื 1 เมษายน - 31 มนีาคมในปถีดัไป) ครัง้แรก จะเปดิรบัขอ้

เสนอขอรับทุนสนับสนุนในเดือนเมษายน – พฤษภาคม โดยคณะกรรมการจะ

พิจารณาในเดือนมิถุนายน และคร้ังท่ีสองจะเปิดรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุน

ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาในเดือน

มกราคม ผูไ้ดร้บัทนุจากการพจิารณาครัง้ที ่ 1 จะไมไ่ดร้บัทนุสนบัสนนุอกี

ในครั้งที ่ 2 แต่สามารถยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้อีกครั้งใน

ปงีบประมาณตอ่ไป 

เมือ่ไดร้บัทนุสนบัสนนุ ผูไ้ดร้บัทนุจะตอ้งใชเ้งนิภายในเวลาทีก่ำหนด

ด้วย (ภายใน 2 เดือน) และจะต้องทำรายงานค่าใช้จ่าย ซึ่งหากคณะ

กรรมการฯ ไมพ่อใจในรายงานการเงนิทีส่ง่ให ้ อาจจะขอเงนิสนบัสนนุคนื 

และจะไมพ่จิารณาใหท้นุสนบัสนนุแกผู่ไ้ดร้บัทนุนัน้อกี นอกจากนี ้ถา้ทนุที่

สนับสนุนไม่ได้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ขอ ผู้ขอรับทุนต้องแจ้งและขอ

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ในกรณทีีใ่ชจ้า่ยผดิวตัถปุระสงค ์ ถา้ไม่

ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกอ่น หรอืผูไ้ดร้บัทนุสนบัสนนุไมไ่ด้

ทำตามเงือ่นไขตา่งๆ ของกองทนุ คณะกรรมการอาจจะเรยีกเงนิคนื และ

จะไมพ่จิารณาการขอรบัทนุสนบัสนนุอกีเชน่กนั ทัง้นี ้คณะกรรมการจะให้

ความสำคญัเปน็อนัดบัแรกตอ่ผูท้ีย่งัไมเ่คยไดร้บัทนุสนบัสนนุมากอ่น หรอื

ผูข้อรบัทนุสนบัสนนุรายใหม ่

อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่อนุญาตให้สถานีวิทยุชุมชนรับทุนจาก
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

แหลง่ทนุเดยีวมากกวา่รอ้ยละ 50 ของรายไดท้ัง้หมดทีส่ถานไีดร้บัในแตล่ะ

ป ี ซึ่งหมายรวมถึงเงินอุดหนุนรายการ และรายได้จากการโฆษณาด้วย    

(Office of Communication, 2005) ทัง้นีก้เ็พือ่ใหว้ทิยชุมุชนสรา้งการมี

สว่นรว่มทีห่ลากหลายและปอ้งกนัการครอบงำจากแหลง่ทนุหนึง่ๆ 

ในแง่มุมของความยั่งยืน วิทยุชุมชนในอังกฤษมีค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินกิจการประมาณสถานีละ 30,000 ปอนด์ ต่อปี (ประมาณ 1,500,000 

บาท) ในปแีรกทีม่กีองทนุวทิยชุมุชน (พ.ศ. 2548/49) มสีถานวีทิยชุมุชน

ทีม่ใีบอนญุาตเขา้ยืน่ขอ้เสนอขอรบัทนุจำนวน 17 ราย ผูข้อรบัทนุทัง้หมด

ได้รับการสนับสนุน คิดเป็นเงินสนับสนุนเฉลี่ยสถานีละ 26,119 ปอนด ์    

(ประมาณ 1,305,950 บาท) หรอืรอ้ยละ 20 ของรายไดส้ถาน ีตอ่มาใน

ป ีพ.ศ. 2551/52 มผีูย้ืน่ขอ้เสนอ 117 ราย คณะกรรมการไดพ้จิารณาให้

ทนุสนบัสนนุไดเ้พยีง 30 ราย คดิเปน็เงนิสนบัสนนุเฉลีย่สถานลีะ 14,978 

ปอนด ์(ประมาณ 748,900 บาท) (Steve Buckley, www2.lse.ac.uk)  

สำหรับปีงบประมาณ 2553/54 กองทุนวิทยุชุมชนได้รับเงินจาก

รฐับาลเพยีง 463,000 ปอนด ์ (ประมาณ 23,150,000 บาท) ซึง่ลดลง

จากปีแรกๆ ที่ได้รับงบประมาณ มีผู้มาเสนอขอรับทุนจำนวน 111 ราย 

รวมเปน็เงนิทัง้สิน้ 2,059,692.72 ปอนด ์(ประมาณ 102,984,636 บาท) 

และคณะกรรมการพจิารณาจดัสรรใหท้นุสนบัสนนุไดเ้พยีง 29 รายเทา่นัน้ 

คิดเป็นเป็นเงินสนับสนุนโดยเฉลี่ยสถานีละ 16,052 ปอนด ์ (ประมาณ 

802,600 บาท) (Office of Communications, 2011) 

แม้ว่าจำนวนสถานีวิทยุชุมชนจะเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่งบประมาณท่ีรัฐบาล

จดัสรรใหก้บักองทนุวทิยชุมุชน ไมเ่พยีงไมเ่พิม่ขึน้ หากยงัลดลงในปลีา่สดุ

ดว้ย ทำใหจ้ำนวนเงนิทนุทีค่ณะกรรมการจะจดัสรรใหว้ทิยชุมุชนลดนอ้ยลง

ไปทกุขณะ ทัง้นี ้ Steve Buckley เสนอวา่ ถา้ตอ้งการใหก้จิการกระจาย

เสียงวิทยุชุมชนเจริญเติบโต และมีบทบาทเป็นเสาหลักที่สามของกิจการ
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กระจายเสยีง องคก์รกำกบัดแูลตอ้งผอ่นคลายขอ้จำกดัในการระดมทนุเชงิ

ธุรกิจ หรือไม่เช่นนั้น ก็ต้องเพิ่มเงินงบประมาณให้กับกองทุนวิทยุชุมชน  

(www2.lse.ac.uk) 

  

ข) ประเทศไอร์แลนด์  

ในขณะที่วิทยุชุมชนในประเทศอังกฤษ เริ่มต้นจากการดำเนินการ

กระจายเสยีงโดยไมม่กีฎหมายรองรบั ตอ่มาเมือ่รฐับาลเหน็ความสำคญัจงึ

ออกกฎหมายมากำกบัดแูล แตว่ทิยชุมุชนในประเทศไอรแ์ลนดต์า่งกนัออก

ไป ดว้ยแนวความคดิทีว่า่ กจิการกระจายเสยีงทีเ่ปน็บรกิารชมุชนเปน็เสา

หลกัทีส่าม ซึง่ตอ้งประกอบกจิการคูข่นานไปกบักจิการกระจายเสยีงทีเ่ปน็

บริการสาธารณะและบริการธุรกิจ รัฐบาลประเทศไอร์แลนด ์ จึงออก   

พระราชบญัญตัวิทิยแุละโทรทศัน ์พ.ศ. 2531 (the radio and Television 

Act of 1988) และพระราชบญัญตักิารกระจายเสยีง พ.ศ. 2534 (the 

Broadcasting Act of 1991) ท่ีกำหนดให้มีองค์กรกำกับดูแลกิจการกระจาย

เสยีงชือ่วา่ The Irish Radio and Television Commissions (IRTC) ซึง่

มีหน้าท่ีกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงท่ีเป็นบริการชุมชนด้วย (CONNECTUS,

2009: 13-14) 

องค์กรกำกับดูแลดังกล่าว เริ่มงานวิทยุชุมชนด้วยการศึกษาความ

เป็นไปได้ของการก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชน และทดลองให้ใบอนุญาตวิทยุ

ชมุชนจำนวน 11 สถานใีนป ี พ.ศ.2537 สองปตีอ่มา (พ.ศ. 2539) จงึ

สรุปโครงการนำร่องนี ้ และออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

บรกิารชมุชน 5 ปแีกว่ทิยชุมุชนทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ จำนวน 10 สถาน ี 

หลังจากดำเนินวิทยุชุมชนได้ระยะหน่ึง องค์กรกำกับดูแล และสมาคม

วทิยชุมุชนแหง่ไอรแ์ลนด ์ (Community Radio Association of Ireland: 

CRAOL) ซึง่เปน็องคก์รตวัแทนวทิยชุมุชนของประเทศไอรแ์ลนด ์ ไดร้ว่ม
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

กันกำหนดนโยบายวิทยุชุมชน และนิยามวิทยุชุมชนไว้ดังนี ้ “วิทยุชุมชน  

มลีกัษณะเฉพาะ คอืมอีงคก์รทีไ่มแ่สวงหากำไรเปน็เจา้ของและควบคมุการ

ดำเนินกิจการ โดยจัดโครงสร้างการบริหารสถานีให้ผู้ฟังในชุมชนที่รับ

บริการสามารถสมัครเข้าไปเป็นสมาชิก เข้าถึง และมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ดำเนนิการ และจดัรายการวทิยไุด ้ นอกจากนี ้ เนือ้หารายการทีก่ระจาย

เสียงควรสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความต้องการที่เฉพาะของกลุ่ม 

ผูฟ้งัทีส่ถานใีหบ้รกิาร” 

นอกจากเงนิสนบัสนนุจากรฐับาลผา่นทางนโยบายขององคก์รกำกบั

ดแูลแลว้ วทิยชุมุชนในประเทศไอรแ์ลนดส์ามารถแสวงหารายไดจ้ากการ

เก็บค่าสมาชิก การรับบริจาค การระดมทุนในโอกาสต่างๆ และการโฆษณา  

(โดยประกาศรายชื่อผู้อุดหนุน) เป็นเวลา 6 นาทีต่อการกระจายเสียง    

1 ชัว่โมง โดยกฎหมายระบไุวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ใหโ้ฆษณาเฉพาะการจา้งงาน 

เหตุการณ์สำคัญ ธุรกิจและ/หรือการบริการเท่านั้น (BCI Policy on 

Community Radio Broadcasting: 7)  

ในป ีพ.ศ. 2554 ไอรแ์ลนดม์วีทิยชุมุชนจำนวน 22 สถาน ีตัง้อยู่

ในเขตเมืองและชนบท และเป็นทั้งวิทยุชุมชนเชิงกายภาพและวิทยุเชิง

ประเดน็ 

 

การบรหิารกองทนุสนบัสนนุวทิยชุมุชน 

เนื่องจากประเทศไอร์แลนด์มีการปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับกิจการ

กระจายเสียงอยู่หลายครั้ง และในแต่ละครั้ง ก็จะปรับเปลี่ยนชื่อองค์กร

กำกบัดแูลกจิการกระจายเสยีงดว้ย กลา่วคอื พระราชบญัญตักิารกระจาย

เสยีง พ.ศ. 2546 (the Broadcasting Act 2003) มอีงคก์รกำกบัดแูล

กิจการกระจายเสียงที่เรียกว่า Broadcasting Commission of Ireland    

(BCI) ตอ่มาไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารกระจายเสยีง พ.ศ. 2552   
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(the Broadcasting Act 2009) มอีงคก์รชือ่วา่ Broadcasting Authority 

of Ireland (BAI) เปน็องคก์รกำกบัดแูลกจิการกระจายเสยีง (Kenneth 

Murphy, 2011: 17-18) องคก์รกำกบัดแูลเหลา่นี ้ นอกจากจะทำหนา้ทีใ่ห้

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงแล้ว ยังทำหน้าที่พิจารณาให้ทุน

สนบัสนนุแกว่ทิยชุมุชนดว้ย 

ประเทศไอร์แลนด์ไม่มีการจัดแบ่งกองทุนวิทยุชุมชนแบบประเทศ

อังกฤษ ทว่าองค์กรกำกับดูแลในแต่ละยุค ได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุน

ทนุแกว่ทิยชุมุชน ดว้ยเงนิชว่ยเหลอืจากรฐับาลผา่นทางองคก์รกำกบัดแูล 

นอกจากเงินทุนส่วนนี้แล้ว ยังมีกองทุนสนับสนุนชุมชนและองค์กรอาสา

สมัคร ของกรมชุมชน ชนบท และเรื่องราวของชุมชนที่ใช้ภาษาแกลิค     

(Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs) ซึง่สถานี

วทิยชุมุชนสามารถเขา้ถงึ และยืน่ขอ้เสนอขอรบัทนุเพือ่นำมาใชซ้ือ้อปุกรณ์

ในกจิการกระจายเสยีงชมุชน 

 

วธิกีารจดัสรรกองทนุ 

การใหท้นุสนบัสนนุแกว่ทิยชุมุชนนัน้ ถอืเปน็ภาระรบัผดิชอบหลกั

อยา่งหนึง่ขององคก์รกำกบัดแูลกจิการกระจายเสยีงของไอรแ์ลนด ์ โดยได้

วางแนวนโยบายในการสนบัสนนุไว ้2 แนวทางดงัตอ่ไปนี ้

1. การสนบัสนนุกจิการกระจายเสยีงชมุชน เปน็ทนุสนบัสนนุใหก้บั

สถานีวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ชุมชนให้มีกิจกรรมประเมินผล ให้มีการ

ประเมินและทบทวนการดำเนินกิจการและประสิทธิภาพของการบริหาร

กจิการ ซึง่วทิยชุมุชนและโทรทศันช์มุชนสามารถเขียนโครงการขอรบัทนุ

สนบัสนนุได ้ภายใตน้โยบายการพฒันาและเรยีนรูก้จิการกระจายเสยีงของ

องค์กรกำกับดูแล ในขณะเดียวกันก็ให้ทุนกับสมาคมวิทยุชุมชนแห่งไอร์แลนด์ 

(Community Radio Association of Ireland: CRAOL) ซึง่เปน็องคก์ร
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ตวัแทนวทิยชุมุชนในประเทศไอรแ์ลนด ์เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหเ้ครอืขา่ย

และการฝึกอบรม โดยเน้นไปที่การอบรมและให้การศึกษาแก่อาสาสมัคร

วิทยุชุมชน ทั้งนี้เพราะองค์กรกำกับดูแลมีความเห็นว่าบทบาทของอาสา

สมัครมีความสำคัญต่อการพัฒนาและความย่ังยืนของวิทยุชุมชนในไอร์แลนด์ 

และอาสาสมัครเป็นตัวช้ีวัดหลักของความสำเร็จในการดำเนินกิจการกระจาย

เสยีงชมุชน (CONNECTUS, 2009: 15)  

2. การสรา้งโอกาสใหมใ่นกจิการกระจายเสยีง สบืเนือ่งจากพนัธะ

กิจหลักขององค์กรกำกับดูแลที่ต้องมีบทบาทในเชิงพัฒนา โดยเน้นการ

สรา้งรายการวทิยแุบบใหม ่การจดัรายการวทิยเุพือ่ความยัง่ยนื และการจดั

รายการวทิยทุีใ่ชภ้าษาไอรชิ องคก์รกำกบัดแูลจงึใหท้นุสนบัสนนุแกส่ถานี

วิทยุ/โทรทัศน์ชุมชน เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดทำเนื้อหารายการวิทยุ/

โทรทัศน ์ ซึ่งระบุว่า รายการวิทยุ/โทรทัศน์ชุมชนที่จะได้รับทุนสนับสนุน 

ตอ้งมลีกัษณะดงันี ้

- รายการวัฒนธรรม มรดก และประสบการณ์ของชาวไอริช ใน

บรบิทประวตัศิาสตรแ์ละรว่มสมยั 

- รายการทีใ่ชภ้าษาไอรชิ 

- รายการทีส่มัพนัธก์บัศลิปะและสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิและ 

- รายการเพือ่การรูห้นงัสอืของผูใ้หญ ่

วตัถปุระสงคข์องแนวทางการใหท้นุในแนวทางที ่ 2 นี ้ คอืการเพิม่

คุณภาพรายการที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม มรดก และประสบการณ์

ของชาวไอริช โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากิจการกระจายเสียงท้องถิ่นและ

ชมุชน อยา่งไรกต็าม แนวนโยบายนี ้ มกีารปรบัเปลีย่นไปตามผลจากการ

ปรกึษาหารอืกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการกระจายเสยีง โดยใหก้ารสนบัสนนุ

เฉพาะรายการใหม่ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงรายการท่ีระบุไว้ในกฎหมาย (Kenneth 

Murphy, 2011: 18-23)  
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นอกจากน้ี เพ่ือให้รายการมีคุณภาพมากข้ึน ในปี พ.ศ.2549 องค์กร

กำกับดูแลได้ปรับนโยบาย โดยให้ทุนสนับสนุนการผลิตรายการวิทยุและ

โทรทศันแ์กก่จิการกระจายเสยีงเชงิธรุกจิ ของรฐั และชมุชน เปน็การให้

ทุนแก่ผู้ผลิตรายการอิสระและผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง เพื่อให้ทุน

สนบัสนนุการพฒันารายการในหวัขอ้เฉพาะหรอืเปน็การกลา่วถงึเหตกุารณ์

สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมชาวไอริช (Kenneth Murphy, 

2011: 18-23) 

แผนการให้ทุนสนับสนุนกิจการกระจายเสียงขององค์กรกำกับดูแล

ในประเทศไอรแ์ลนดน์ัน้ การจดัสรรทนุเปน็การใหท้นุรายป ีโดยแตล่ะปจีะ

ประกาศจำนวนรอบของการยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุน ตัวอย่างเช่น 

ใน พ.ศ. 2555 ไดป้ระกาศใหม้กีารยืน่ขอ้เสนอขอรบัทนุสนบัสนนุ 4 รอบ

ดว้ยกนั คอื รอบที ่ 1/2555 กำหนดวนัสดุทา้ยของการยืน่ขอ้เสนอวนัที ่

27 มกราคม รอบที ่ 2/2555 กำหนดวนัสดุทา้ยของการยืน่ขอ้เสนอวนัที ่

13 เมษายน รอบที ่ 3/2555 กำหนดวนัสดุทา้ยของการยืน่ขอ้เสนอวนัที ่

13 กรกฎาคม และรอบที ่4/2555 กำหนดวนัสดุทา้ยของการยืน่ขอ้เสนอ

วนัที ่ 14 กนัยายน เปน็ตน้ อยา่งไรกต็าม ในบางครัง้องคก์รกำกบัดแูลก็

สามารถสนบัสนนุทนุทีม่รีะยะเวลาดำเนนิการ 2-3 ป ี โดยกำหนดเงือ่นไข

ว่า ต้องเป็นโครงการพัฒนารายการที่ใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน หรือ

เป็นชุดรายการหลายรายการ หรือเป็นการพัฒนารายการท่ีมีหัวเร่ืองเฉพาะท่ี

ใชเ้วลาในการผลติมากกวา่หนึง่ป ี(Sound & Vision II: A Broadcasting 

Funding Scheme 2011, www.bai.ie) 

ผลการใหท้นุสนบัสนนุรอบที ่1/2555 แกผู่ป้ระกอบกจิการกระจาย

เสยีงและผูผ้ลติรายการอสิระ ทัง้วทิยแุละโทรทศัน ์ซึง่มผีูย้ืน่ขอ้เสนอ 163 

โครงการ องคก์รกำกบัดแูลอนมุตัทินุสนบัสนนุแกว่ทิย ุ50 โครงการ และ

โทรทศัน ์24 โครงการ เปน็เงนิทัง้สิน้ 4.42 ลา้นยโูร5 เมือ่โครงการเสรจ็
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

สมบูรณ ์ จะนำไปกระจายเสียงในกิจการกระจายเสียงสาธารณะ ธุรกิจ 

และชมุชนตอ่ไป โดยโครงการทัง้หมดทีไ่ดร้บัการอนมุตัเิปน็รายการเกีย่ว

กบัวฒันธรรม มรดก และประสบการณข์องชาวไอรชิ (www.bai.ie) 

นอกจากนี ้องคก์รกำกบัดแูลยงัไดน้ำแนวทางของ Ofcom (องคก์ร

กำกบัดแูลประเทศองักฤษ) มาใช ้ คอื วทิยชุมุชนตอ้งไมร่บัทนุจากแหลง่

เดียวมากกว่าร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการทั้งป ี ทั้งนี้ก็

เพื่อสร้างความหลากหลายของแหล่งทุนที่ใช้ในการประกอบกิจการและ

เปน็การสรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชนทีจ่ะตอ้งสนบัสนนุการระดมทนุของ

สถาน ี(CONNECTUS, 2009: 15) 

 

ประเดน็ทีน่า่สนใจในการจดัสรรทนุขององคก์รกำกบัดแูลวทิยชุมุชน

ในประเทศไอรแ์ลนดก์ค็อื การสนบัสนนุใหม้กีารประเมนิผลการดำเนนิการ 

ไมว่า่จะเปน็ในระดบัสถาน ี เครอืขา่ย และระดบัชาต ิ ทัง้นี ้ องคก์รกำกบั

ดแูลเองกไ็ดร้บัการประเมนิการทำงานดว้ยเชน่กนั โดยสมาคมวทิยชุมุชน

แหง่ไอรแ์ลนด ์ (Community Radio Association of Ireland: CRAOL) 

ได้ทำการวิจัยและสรุปผลการให้ทุนสนับสนุนของ BAI ว่าวิทยุชมชนได้

ประโยชนจ์ากกองทนุในหลายๆ ดา้นดว้ยกนั ไดแ้กก่ารปรบัปรงุมาตรฐาน

การดำเนินกิจการ การจัดทำรายการวิทยุที่หลากหลาย ทักษะการผลิต

และการจดัการสถาน ี เปน็ตน้ แตห่ลกัเกณฑเ์ชงิคณุภาพของแนวนโยบาย

การให้ทุนมักจะเอื้อต่อมืออาชีพ ซึ่งอาจไม่เหมาะกับลักษณะพื้นฐานและ

ปรชัญาของวทิยชุมุชน 

5
อตัราแลกเปลีย่น 1 ยโูร ประมาณ 40 บาท – 4.42 ลา้นยโูร จะเทา่กบั 176.8 

ลา้นบาท 
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จากการทบทวนนโยบายการจดัสรรทนุ ซึง่ไดม้กีารแบง่สดัสว่นรอ้ย

ละ 49.6 ใหก้บักจิการกระจายเสยีงชมุชนนัน้ CRAOL เสนอวา่จะควรมี

การแยกให้ชัดเจนว่าจะแบ่งทุนให้ในสัดส่วนแบบไหน ระหว่างการผลิต

รายการอสิระและนำไปกระจายเสยีงในวทิยชุมุชนกบัการผลติรายการโดย

ผู้ดำเนินกิจการวิทยุชุมชนเอง นอกจากนี้กิจการกระจายเสียงชุมชนไม่

สามารถวางแผนพฒันาในระยะยาวได ้ เนือ่งจากทนุสนบัสนนุใหเ้ปน็รายป ี

(Kenneth Murphy, 2011: 34) 

    

ค) ประเทศฝรั่งเศส 

แม้จะอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคยุโรปเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษและ

ไอรแ์ลนด ์ บรบิทของวทิยชุมุชนในประเทศฝรัง่เศสกลบัแตกตา่งกนัออกไป 

รฐับาลฝรัง่เศสผกูขาดกจิการกระจายเสยีงมาตลอด ตอ่มาในชว่งทศวรรษ 

2510-2520 มวีทิย ุ“เสร”ี ทีไ่มไ่ดร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการเกดิขึน้เปน็

จำนวนมาก และวทิยเุสรเีหลา่นีเ้อง เปน็ทีม่าของวทิยชุมุชนในปจัจบุนั ซึง่

ในประเทศฝรัง่เศสจะเรยีกวทิยชุมุชนวา่ “วทิยสุมาคม” (Associational 

Radio) 

ในป ีพ.ศ. 2525 รฐับาลฝรัง่เศสลดการผกูขาดกจิการกระจายเสยีง

ดว้ยการออกกฎหมาย the Law on Audio-Visual communication (No 

82-652) ซึ่งเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถดำเนินกิจการวิทยุได ้ ก่อนจะ

ปรับแก้กฎหมายไปเป็นกฎหมาย the Law on Freedom of Communication 

(No 86-1067) ใน พ.ศ. 2528 ทีเ่ปดิเสรใีหก้บัสือ่ตา่งๆ มากขึน้ และ

กฎหมายนี้เอง ได้กำหนดให้มีองค์กรที่ชื่อว่า Conseil Superior l’ 

Audiovisuel (CSA) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและ

พจิารณาใหใ้บอนญุาตกจิการกระจายเสยีงเอกชน ในปถีดัมา (พ.ศ. 2529) 

องค์กร CSA ได้จัดประเภทให้วิทยุชุมชนอยู่ใน Category A อันเป็นกิจการ
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

กระจายเสียงที่ไม่แสวงหากำไร มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานโดย

ชุมชน และแสวงหาทุนจากเงินช่วยเหลือของรัฐบาลและการอุดหนุน/โฆษณา 

(Steve Buckley, unesdoc.unesco.org) 

ใน พ.ศ. 2550 ประเทศฝร่ังเศสมีวิทยุชุมชน (วิทยุสมาคม) จำนวน 

683 สถาน ีและในปจัจบุนั มวีทิยชุมุชนจำนวน 689 สถาน ี

 

การบรหิารกองทนุสนบัสนนุวทิยชุมุชน 

เนื่องจากอำนาจของกฎหมาย the Law on Audio-Visual 

communication (No 82-652) องค์กร Fonds de soutien a’ l’

expression radiophonique locale (FSER) จงึไดร้บัการตัง้ขึน้ในป ีพ.

ศ.2525 เพ่ือช่วยเหลือสถานีวิทยุชุมชนท่ีก่อต้ังใหม่ให้สามารถดำเนินกิจการ

ได้อย่างยั่งยืน กองทุนนี ้ จะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่เป็นอิสระ 

โดยจะมีองค์กรกำกับดูแล CSA มาคอยกำกับการดำเนินงานของคณะ

กรรมการนีอ้กีตอ่หนึง่ องคก์รทนุ FSER มวีตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1. เพือ่ชว่ยเหลอืการกอ่ตัง้สถาน ี เปน็เงนิทีใ่หก้บัสถานวีทิยทุีก่อ่ตัง้

ขึ้นใหม ่ CSA มีอำนาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับการเริ่ม

ธุรกิจวิทย ุ แต่จะให้ความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวและต้องยื่นข้อเสนอขอ

ภายในระยะเวลา 6 เดอืนหลงัไดร้บัใบอนญุาตเทา่นัน้ 

2. เพือ่ชว่ยเหลอืการซือ้อปุกรณข์องสถานวีทิย ุ สามารถให้ความ

ชว่ยเหลอืเปน็จำนวนเงนิมากทีส่ดุรอ้ยละ 50 ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด และ

ขอไดภ้ายในระยะเวลา 5 ปทีีไ่ดร้บัใบอนญุาต ซึง่อาจเปน็การชว่ยเหลอืใน

ชว่งกอ่ตัง้สถานหีรอืภายหลงักไ็ด ้

3. เพือ่ชว่ยเหลอืกจิกรรมของสถาน ี อันหมายถึงโครงการเฉพาะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการให้กับสถาน ี ได้แก่การสร้างความ

หลากหลายของแหลง่ทนุ การฝกึอบรมลกูจา้งและการสรา้งความมัน่คงให้
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กบัลกูจา้ง กจิกรรมการศกึษาและวฒันธรรม การตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตั ิ

และกิจกรรมเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาท้องถ่ิน (Kenneth Murphy 

and etc., 2011: 51-54) เปน็ตน้ 

องคก์รทนุ FSER ไดร้บัเงนิจากรฐับาลในสว่นทีเ่กบ็จากภาษรีายได้

จากการโฆษณาของวิทยุและโทรทัศน์ธุรกิจ จากรายงานประจำป ี 2007            

(พ.ศ.2550) ขององคก์รทนุ FSER ระบวุา่ไดร้บัเงนิจากรฐั 25.49 ลา้น  

ยโูร6 โดยรอ้ยละ 80 ใชเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยเพือ่การดำเนนิกจิการของสถานวีทิยุ

ชมุชน 588 สถาน ีสว่นเงนิทีเ่หลอืใชใ้นการชว่ยเหลอืกอ่ตัง้สถานวีทิยแุหง่

ใหม ่ การเพิ่มคุณภาพอุปกรณ ์ และโครงการเฉพาะ (Steve Buckley, 

www2.lse.ac.uk) 

 

วธิกีารจดัสรรกองทนุ 

เงือ่นไขตามกฎหมาย ซึง่ผูด้ำเนนิการวทิยชุมุชนทีไ่ดร้บัใบอนญุาต 

5 ป ี และต้องการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน CSA ต้องปฏิบัต ิ คือ 

สมาคมที่ไม่แสวงหากำไรเป็นเจ้าของสถาน ี และผู้ดำเนินกิจการกระจาย

เสยีงทีไ่ดร้บัใบอนญุาตตอ้งจดัทำรายการวทิยเุอง โดยใหม้รีายการทอ้งถิน่

อย่างน้อย 4 ช่ัวโมงใน 1 วัน ซ่ึงสถานีต้องกระจายเสียงในช่วงเวลา 06.00 - 

22.00 น. นอกจากน้ีสถานีสามารถแสวงหารายได้จากการอุดหนุน/โฆษณา 

แตต่อ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของรายไดท้ัง้หมด ทีส่ำคญัทีส่ดุ วทิยชุมุชนจะ

ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบวา่ดว้ยเนือ้หา การโฆษณา ชัว่โมงการกระจายเสยีง 

การรายงานประจำปตีอ่ CSA รวมทัง้การจดัทำบญัชรีายรบั-รายจา่ยดว้ย  

(CONNECTUS Consulting Inc., 2009: 9-11) 

6
อตัราแลกเปลีย่น 1 ยโูร ประมาณ 40 บาท – 25.49 ลา้นยโูร จะเทา่กบั 1,019.6 

ลา้นบาท 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ในการให้ทุนสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนนั้น องค์กรทุน FSER มี

หลกัเกณฑป์ระกอบการพจิารณา 2 ประการ คอื 1) ความสามารถของ

สถานวีทิยชุมุชนทีจ่ะหาแหลง่ทนุจากแหลง่อืน่ๆ โดยเฉพาะการบรจิาคของ

ชมุชนทอ้งถิน่ และ 2) คณุภาพของรายการวทิยชุมุชนทีเ่ชือ่มโยงกบัสงัคม

และวฒันธรรมของชมุชนทอ้งถิน่ (CONNECTUS Consulting Inc., 2009

: 10-11) 

เนือ่งจากทนุชว่ยเหลอืการดำเนนิกจิการจะเปน็ทนุรายป ี จงึตอ้งสง่

ขอ้เสนอขอรบัทนุชว่ยเหลอืกอ่นวนัที ่ 15 เมษายน ทัง้นีค้ณะกรรมการจะ

พจิารณาตดัสนิใจใหท้นุชว่ยเหลอืในชว่งเดอืนพฤษภาคมและธนัวาคม โดย

จะใหท้นุภายใน 8 สปัดาหห์ลงัจากการตดัสนิใจ สว่นทนุชว่ยเหลอืการซือ้

อุปกรณ์ของสถานีวิทยุชุมชนและทุนช่วยเหลือกิจกรรมของสถานีวิทยุชุมชน

สามารถยื่นข้อเสนอข้อรับทุนช่วยเหลือได้ทุกเวลา โดยคณะกรรมการจะ

พิจารณาให้ทุนก่อนวันที ่ 15 เมษายนของปีถัดไป (Kenneth Murphy, 

2011: 53-54) 

ในประเทศฝรัง่เศสนี ้ มอีงคก์ร Syndicat National Des Radio 

Libres (SNRL) เปน็องคก์รตวัแทนของวทิยชุมุชน ซึง่องคก์รนีม้โีอกาส

ต่อรองกับคณะกรรมการ FSER ในระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมท้ังได้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการประเมนิผล ซึง่พบวา่ SNRL พงึพอใจกบัโครงสรา้งและการ

ดำเนนิการของกองทนุระดบัหนึง่ อยา่งไรกต็าม SNRL เสนอใหม้กีารเพิม่

จำนวนเงนิกองทนุขึน้เปน็ 2 เทา่ เนือ่งจากมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นผา่น

วทิยชุมุชนเขา้สูร่ะบบ “ดจิทิลั” และไมพ่อใจการจดัสรรทนุทีผ่า่นมา โดย

เฉพาะกลไกการจัดสรรเงินช่วยเหลือโครงการเฉพาะ เพราะหลักเกณฑ์

และกระบวนการจดัสรรไมโ่ปรง่ใส (Kenneth Murphy and etc., 2011: 

55) 
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ง) คานาดา 

ปจัจยัทางวฒันธรรม เทคโนโลย ี และการเมอืงในชว่งหลงัทศวรรษ 

2500 ถงึตน้ทศวรรษ 2510 มอีทิธพิลตอ่พฒันาการของวทิยชุมุชนในคา

นาดามาก กลา่วคอืรปูแบบและเนือ้หาของวทิยธุรุกจิไมเ่ปน็ทีพ่งึพอใจของผู้

ฟงั เพราะนำเสนอเนือ้หาระดบัชาตทิีไ่มต่อบสนองตอ่ความหลากหลายทาง

สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนทั้งประเทศ ประชาชนต้องการเข้าถึง

ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นและมีปฏิกิริยาต่อต้านการควบคุมข่าวสารของ

รฐั ทำใหเ้กดิกจิการกระจายเสยีงชมุชน (ทางเลอืก) ขึน้มา ซึง่เปน็การให้

บริการที่แตกต่างจากกิจการกระจายเสียงสาธารณะและธุรกิจ เพราะมี

รายการทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการทางสงัคม/วฒันธรรมของผูฟ้งัทอ้งถิน่

และผูฟ้งัจะเปน็ผูส้นบัสนนุทนุในการดำเนนิงาน 

วิทยุชุมชนของประเทศคานาดาถูกระบุไว้ในพระราชบัญญัติการ

กระจายเสยีง พ.ศ. 2534 วา่วทิยชุมุชนเปน็สว่นหนึง่ของกจิการกระจาย

เสียงของคานาดา โดยวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ออกอากาศด้วยภาษาฝรั่งเศส 

ดำเนนิการโดยไมแ่สวงหากำไร มอีาสาสมคัรเขา้มาบรหิารและจดัรายการ

วิทย ุ คณะกรรมการวิทยุและโทรทัศน์คานาดา (The Canadian Radio 

and Television Commissions: CRTC) ซึง่เปน็องคก์รกำกบัดแูลกจิการ

กระจายเสยีง ไดน้ยิามวทิยชุมุชนวา่ “วทิยชุมุชนตอ้งเปน็สถานทีีอ่งคก์รที่

ไมแ่สวงหากำไรเปน็เจา้ของและควบคมุการดำเนนิงานของสถาน ี และการ

จัดโครงสร้างบริหารสถานีนั้น ต้องให้สมาชิกสามารถจัดการและดำเนิน

รายการวิทยุได ้ นอกจากนี ้ รายการวิทยุควรสะท้อนให้เห็นถึงความ

หลากหลายของชมุชนทีส่ถานใีหบ้รกิาร”  

ในป ี พ.ศ.2510 ประเทศคานาดาเริม่ทดลองใหใ้บอนญุาตประกอบ

กจิการกระจายเสยีงวทิยแุกม่หาวิทยาลยัและชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิทีด่ำเนนิ

งานวิทย ุ (Brian Fauteux, www.cjms.fims.uwo.ca) ต่อมา องค์กร 

156



๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

CRTC ซึง่เปน็องคก์รกำกบัดแูลกจิการกระจายเสยีงของคานาดา ไดจ้ำแนก

และออกใบอนญุาตใหว้ทิยชุมุชน 2 ประเภทดว้ยกนั คอื Type A คอืใบ

อนุญาตท่ีให้กับสถานีวิทยุเพียงแห่งเดียวในชุมชนหน่ึงๆ ซ่ึงไม่มีวิทยุกระจาย

เสยีงอืน่ๆ ในพืน้ทีน่ัน้ และตอ้งออกอากาศดว้ยภาษาองักฤษหรอืฝรัง่เศส 

และ Type B คือใบอนุญาตท่ีให้กับสถานีวิทยุท่ีแข่งขันกับสถานีวิทยุกระจาย

เสยีงธรุกจิเอกชน (ทีใ่ชภ้าษาเดยีวกนัในการออกอากาศ) ในชมุชนหนึง่ๆ 

(Eryl Price-davies and Jo Tacchi, 2001: 22-23) 

ปจัจบุนั คานาดามวีทิยชุมุชนประมาณ 200 สถาน ี

 

การบรหิารกองทนุสนบัสนนุวทิยชุมุชน 

กองทุนวิทยุชุมชนคานาดา (The Community Radio Fund of 

Canada: CRFC) เปน็องคก์รความรว่มมอืทีไ่มแ่สวงหากำไร7 ไดร้บัมอบ

ภาระรับผิดชอบจาก CTRC ให้ทำหน้าที่จัดสรรทุน เพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานของวิทยุชุมชนที่เน้นความยั่งยืนและการเสริมสร้างศักยภาพ

ดา้นทกัษะการจดัรายการวทิย ุ (Kenneth Murphy, 2011: 43-47) ทัง้นี ้

CRFC ไดร้บัเงนิงบประมาณจาก “กองทนุพฒันาเนือ้หารายการวทิย”ุ (the 

Canadian Content Development: CCD) ซึง่ผูป้ระกอบกจิการกระจาย

เสยีงธรุกจิเปน็ผูส้นบัสนนุทนุหลกัใหก้บักองทนุนี ้

7
องคก์ร CRFC เกดิจากสมาคมวทิยชุมุชน 3 สมาคม ไดแ้ก ่National Campus and 

Community Radio Association: NCCRA, l’Alliance des radio communautaires 

du Canada: ARC และ Association des Radiodiffuseurs Communitaire du 

Quebec: ARCQ รว่มกนักอ่ตัง้ พฒันา และบรหิาร โดยใชว้ธิกีารแบบลา่งขึน้บน (

Bottom-Up) (Kenneth Murphy, 2011: 43-47) 
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CRFC เริ่มให้ทุนสนับสนุนวิทยุชุมชนใน พ.ศ. 2551 มีแนวทาง

สนับสนุนใน 2 แผนงาน คือ “แผนการพัฒนาความสามารถทางวิทยุ”    

(Radio talent development) และ “แผนการพฒันาการฝกึหดัเยาวชน” 

(Youth internship development) ซึง่มเีปา้หมายเพือ่ 1) การพฒันาการ

จัดทำรายการวิทยุที่ตอบสนองต่อคนท้องถิ่น และ 2) การให้คำปรึกษา 

การศกึษา และการอบรมแกผู่ด้ำเนนิกจิการกระจายเสยีงชมุชน 

จากรายการประจำปี 2553 - 2554 องค์กร CRFC ระบุว่าได้ให้การ

สนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมากกว่า 150 

สถาน ีโดยสง่เสรมิใหก้จิการกระจายเสยีงเหลา่นีม้กีารจดัการทรพัยากรทีด่ ี

มีความเป็นพลวัตร และสมาชิกชุมชนสามารถเข้าถึงได ้ ซึ่งนับเป็นการ

จัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่กิจการกระจายเสียงชุมชน ทั้งนี ้

CRFC มวีธิกีารสนบัสนนุใน 4 ประเดน็ดงันี ้

1. การเขา้ถงึของชมุชนทอ้งถิน่และขา่วทอ้งถิน่ เปน็การสนบัสนนุ

คนทอ้งถิน่ใหแ้สดงความคดิเหน็ตอ่ขา่ว เหตกุารณส์าธารณะ ศลิปะ และ

วัฒนธรรม รวมทั้งการผลิตรายการข่าวท้องถิ่นและเหตุการณ์ในชุมชน 

โดย CRFC สนับสนุนการฝึกอบรมแก่ทีมงานผลิตข่าวท้องถ่ินและสนับสนุน

รายการขา่วทีใ่ชภ้าษาของชนกลุม่นอ้ย 

2. ดนตรแีละการแสดงของชมุชน เปน็การสนบัสนนุรายการและ

โครงการทีส่ง่เสรมิดนตรแีละศลิปนิทอ้งถิน่ โดย CRFC สนบัสนนุใหส้ถานี

วทิยชุมุชนแสวงหา บนัทกึ และเผยแพรด่นตรแีละศลิปะทอ้งถิน่ 

3. การเผยแพรเ่ทคโนโลยใีหม ่ เป็นการวางแผนและวางระบบที่

สนับสนุนการเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยฝึกอบรมทีมงานและอาสา

สมัครให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมท้ังการวิจัยด้านเทคนิคการกระจาย

เสียงแบบ “ดิจิทัล” ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของวิทยุชุมชน และสนับสนุน

สถานีวิทยุในด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการเช่ือมโยงเครือข่าย
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ทางอนิเตอรเ์นท็ 

4. ความยัง่ยนืและการเสรมิสรา้งศกัยภาพ หมายถงึ ทกัษะและ

ความรู้ท่ีทำให้สถานีวิทยุชุมชนสามารถให้บริการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดย CRFC จะชว่ยเหลอืสถานวีทิยชุมุชนใหส้ามารถดำเนนิกจิกรรมหลกั (

การบรหิาร การจดัการ การจดัทำรายการวทิย ุ การสนบัสนนุอาสาสมคัร 

การสร้างความสัมพนัธกั์บชุมชน และการพฒันา) รวมทัง้ชว่ยเหลอืสมาคม

วทิยชุมุชนระดบัชาตใินการใหบ้รกิารและเปน็แหลง่ทรพัยากรแกส่ถานวีทิยุ

ชุมชนระดับท้องถิ่น และสนับสนุนสถานีวิทยุวิทยุชุมชนในการให้บริการ

ชมุชนโดยการใชส้ือ่อืน่ๆ 

นอกจากการเสนอขอรบัทนุสนบัสนนุจากรฐับาลแลว้ วทิยชุมุชนใน

คานาดาสามารถหาทนุสนบัสนนุจากการโฆษณา และการอดุหนนุของผูฟ้งั 

โดยแหล่งทุนหลักมาจากการอุดหนุนของผู้ฟัง ส่วนกองทุนของรัฐบาลมี

จำนวนจำกดัและมสีดัสว่นทีน่อ้ยถา้เปรยีบเทยีบกบัแหลง่ทนุอืน่ๆ ของวทิยุ

ชมุชน 

  

วธิกีารจดัสรรกองทนุ    

ในการพจิารณาขอ้เสนอขอรบัทนุสนบัสนนุ คณะกรรมการพจิารณา

จดัสรรกองทนุจะพจิารณาและตดัสนิใจดว้ยการใหค้ะแนนใน 5 ประเดน็ 

กลา่วคอืเวลาดำเนนิงาน รอ้ยละ 5 การอบรม/การใหค้ำปรกึษาและ/หรอื

การศกึษา รอ้ยละ 25 การจดัรายการทอ้งถิน่ รอ้ยละ 25 งบประมาณ 

รอ้ยละ 10 และคณุคา่และความสมัพนัธ ์รอ้ยละ 35 ซึง่ในประเดน็คณุคา่

และความสัมพันธ์ที่มีคะแนนสูงนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาที่ความ

ชดัเจนและความสมัพนัธก์บันโยบายของ CRFC ซึง่เนน้ทีก่ารรเิริม่งานแบบ

ใหม ่เปน็ประโยชนต์อ่ชมุชน และสามารถทำได ้ 

โดยปกตแิลว้ CRFC จะประกาศใหย้ืน่ขอ้เสนอขอรบัทนุสนบัสนนุ
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ในเดือนมีนาคม - เมษายน และมีการพิจารณาข้อเสนอและให้แก้ไขปรับปรุง

ในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินใจให้ทุน

สนับสนุนในเดือนมิถุนายน ในปี พ.ศ. 2554 มีข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุน

จำนวน 44 ขอ้เสนอ และ CRFC ใหท้นุสนบัสนนุ 26 ขอ้เสนอ คดิเปน็

ร้อยละ 60 ของข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนท้ังหมด (CRFC Annual Report 

2010-2011) 

ในการประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้ประกอบกิจการกระจาย

เสยีงชมุชนและมหาวทิยาลยัใน พ.ศ. 2551 ตวัแทนวทิยชุมุชนทัว่ประเทศ

มักกล่าวย้ำเสมอว่าสถานีวิทยุของพวกเขากำลังด้ินรนเพ่ือเอาตัวรอดมากกว่า

เรือ่งความกา้วหนา้ของวทิยชุมุชน ทัง้นีเ้พราะสถานวีทิยชุมุชนกำลงัประสบ

ปญัหาดา้นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ำเปน็พืน้ฐาน อยา่งเชน่ คา่เชา่ คา่ตอบแทนทมีงาน 

อปุกรณ ์ และการอบรม เนือ่งจากรายไดจ้ากการระดมทนุหรอืการบรจิาค

ลดลงไปอยา่งมาก ในแงข่องการขอรบัทนุสนบัสนนุ สว่นใหญเ่ปน็ทนุทีต่ัง้

อยู่บนฐานของโครงการ และทุนของรัฐก็มักเป็นทุนสนับสนุนการก่อตั้ง

สถาน ี หรือการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย หรือเป็นทุนสำหรับองค์กร

ชุมชนท่ีเป็นชนกลุ่มน้อย กองทุนแบบ “จับฉ่าย” น้ี ทำให้ยากต่อการวางแผน

ระยะยาว ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชนเห็นว่าการขาดแคลนกองทุน

สนบัสนนุกจิกรรมหลกัของสถาน ีคอื อปุสรรคตอ่การอยูร่อด  

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นว่า สถานี

วิทยุชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมหลักของสถานีๆ ละ 40,000 

- 100,000 ดอลลารต์อ่ปี8 ดงันัน้ รฐัควรสง่ผา่นเงนิสนบัสนนุทีไ่ดจ้ากเงนิ

8
อตัราแลกเปลีย่น 1 ดอลลารค์านาดา ประมาณ 31 บาท = 40,000-100,000 

25.49 ดอลลารค์านาดา จะเทา่กบั 1,240,000-3,100,000 บาท 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต เงินสนับสนุนจากกิจการกระจายเสียง

เชงิธรุกจิและกจิการโทรคมนาคม ไปยงั CRFC เพือ่จดัสรรใหส้ถานวีทิยุ

ชมุชนเอาไปใชใ้นการดำเนนิกจิกรรมหลกัของสถาน ี(www.crtc.gc.ca)  

 

จ) ออสเตรเลีย 

วทิยกุระจายเสยีงในประเทศออสเตรเลยีเกดิขึน้ในทศวรรษ 2460 

และจนถึงทศวรรษ 2510 สถานีวิทยุทุกแห่ง ถ้าไม่ดำเนินการโดยรัฐก็

ดำเนินการโดยภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในทศวรรษ 2500 เกิดการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม การเมอืง และวฒันธรรมในออสเตรเลยี ประชาชน

ต้องการให้สื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กลุ่มคนต่างๆ ไม่ว่าจะ

เปน็กลุม่ชาตพินัธุ ์ กลุม่ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ นกักจิกรรมทางการเมอืง นกั

ศกึษา นกัวชิาการ และกลุม่ผูฟ้งัเพลงคลาสสกิ จงึเคลือ่นไหวใหร้ฐัออกใบ

อนญุาตกระจายเสยีงใหก้บักลุม่ของตนเอง (www.australia.gov.au) 

ผลจากการเคลือ่นไหว ทำใหร้ฐับาลไดป้รบัแกก้ฎหมายใหม้กีจิการ

กระจายเสียงสาธารณะ เพื่อดำเนินกิจการคู่ขนานไปกับกิจการกระจาย

เสยีงของรฐัและธรุกจิ กจิการกระจายเสยีงสาธารณะในยคุนัน้ (พ.ศ.2521) 

แบง่ออกเปน็ 3 ประเภท คอืกจิการกระจายเสยีงชมุชน กจิการกระจาย

เสยีงเพือ่การศกึษา และกจิการกระจายเสยีงประเดน็เฉพาะ 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง  

พ.ศ. 2535 (Broadcasting Services Act 1992) นอกจากจะกำหนดให้

กิจการกระจายเสียงสาธารณะเปลี่ยนเป็นกิจการกระจายเสียงชุมชน      

(Saba El-Ghul, 2004: 14-18) แลว้ ยงักำหนดใหก้อ่ตัง้องคก์รกำกบัดแูล

กิจการกระจายเสียงออสเตรเลีย (The Australian Broadcasting Authority: 

ABA) ใหท้ำหนา้ทีอ่อกใบอนญุาตกจิการกระจายเสยีงในออสเตรเลยี กอ่น

จะหลอมรวมกับองค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมออสเตรเลีย (The 
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Australian Communications Authority: ACA) กลายเปน็องคก์รกำกบั

ดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมออสเตรเลีย (The 

Australian Communications and Media authority: ACMA) ในปี              

พ.ศ.2548 ใหท้ำหนา้ทีก่ำกบัดแูลและพจิารณาใหใ้บอนญุาตอาย ุ5 ปแีละ

ใบอนุญาตช่ัวคราวแก่วิทยุชุมชน ในการพิจารณาให้ใบอนุญาต คณะกรรมการ

จะตัดสินใจบนหลักการการเข้าถึง การมีส่วนร่วม การเป็นอาสาสมัคร 

ความหลากหลาย ความเป็นอิสระ ความเป็นท้องถ่ินนิยม และความยุติธรรม

ทางสงัคม อนัเปน็ปรชัญาการดำเนนิกจิการกระจายเสยีงชมุชน 

ผูข้อใบอนญุาตตอ้งสามารถบง่ชีก้ลุม่/ชมุชนทีต่นใหบ้รกิาร (กลุม่ผู้

ฟงั) ไดอ้ยา่งชดัเจน ซึง่โดยมากแลว้จะเปน็ชมุชนขนาดเลก็ทีม่คีวามสนใจ

รว่มกนั ซึง่อาจเรยีกวา่วทิยชุมุชนเชงิประเดน็ (Radio for community of 

interest) เชน่ กลุม่ชาตพินัธุ ์ กลุม่ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ เยาวชน ผูส้งูอาย ุ

เกย/์เลสเบยีน ศลิปะ/ดนตร ี เปน็ตน้ นอกจากนี ้ ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตอาจ

เปลีย่นกลุม่/ชมุชนทีต่นเองใหบ้รกิารได ้ แตจ่ะทำไดก้ต็อ่เมือ่ดำเนนิกจิการ

ไปได ้26 สปัดาหแ์ลว้ (CONNECTUS Consulting Inc, 2009: 3-4)  

กิจการกระจายเสียงชุมชนของประเทศออสเตรเลียมีความหลากหลาย

มาก ใน พ.ศ. 2554 มกีจิการกระจายเสยีงชมุชน (ทัง้วทิยแุละโทรทศัน)์ 

ที่ได้รับใบอนุญาตจำนวน 543 กิจการ เป็นสถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับใบ

อนญุาตระยะยาว 356 สถาน ี สถานโีทรทศันใ์นเขตเมอืงหลวง 3 สถาน ี

สถานโีทรทศันเ์พือ่กลุม่ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิทีต่ัง้อยูใ่นเขตหา่งไกล 78 สถาน ี

สถานวีทิยชุมุชนทีไ่ดร้บัใบอนญุาตชัว่คราว 103 สถาน ีและสถานโีทรทศัน์

ทีก่ำลงัรอใบอนญุาต 3 สถาน ี (Community Broadcasting Foundation 

Annual Report 2010/2011) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

การบรหิารกองทนุสนบัสนนุวทิยชุมุชน 

กิจการกระจายเสียงชุมชนในประเทศออสเตรเลีย ได้รับทุนสนับสนุน

จากแหล่งทุนที่หลากหลายมาก จากการสำรวจสถานีกระจายเสียงชุมชน

ของ McNair Ingenuity Research ภายใต้โครงการการกระจายเสียง

ชมุชนแบบออนไลน ์ พบวา่ในชว่ง พ.ศ. 2551 รายไดข้องสถานกีระจาย

เสยีงชมุชนมาจากการอดุหนนุของเอกชนรอ้ยละ 39.1 กองทนุชว่ยเหลอื

ของรฐัรอ้ยละ 29 คา่สมาชกิและการบรจิาครอ้ยละ 19 และแหลง่อืน่ๆ 

อกีรอ้ยละ 13 (www.cbonline.org.au) 

มูลนิธิการกระจายเสียงชุมชน (Community Broadcasting 

Foundation, CBF) ตั้งขึ้นในป ี พ.ศ.2527 เป็นหน่วยงานหลักที่ให้ทุน

สนับสนุนและพัฒนากิจการกระจายเสียงชุมชน โดย CBF ได้รับทุนสนับสนุน

จากรัฐบาลออสเตรเลียผ่าน The Department of Broadband, 

Communications and the Digital Economy (DBCDE) ใน พ.ศ. 2551 

CBF ได้รับเงินทุนจากรัฐจำนวน 8.7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย9 เพ่ือจัดสรร 

ให้กับกิจการกระจายเสียงชุมชน โดยร้อยละ 50 จัดสรรให้กับกิจกรรม

หลักของการดำเนินกิจการกระจายเสียงชุมชน ส่วนที่เหลือจัดสรรให้กับ

โครงการที่เกิดจากการริเริ่มทางนโยบายของรัฐ อย่างเช่น การกระจาย

เสยีงชมุชนแบบออนไลน ์ กองทนุอบรมกจิการการกระจายเสยีงชมุชนแหง่

ชาต ิ โครงการออกอากาศทางวทิยขุองนกัดนตรชีาวออสเตรเลยี โครงการ

สง่เสรมิวทิยชุมุชนของกลุม่ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิใหส้ามารถปรบัปรงุคณุภาพ

ทางเทคนิคและระดับบริการสูงข้ึน และโครงการวิทยุดิจิทัล (CONNECTUS, 

2009: 6) 

9
อตัราแลกเปลีย่น 1 ดอลลารอ์อสเตรเลยี ประมาณ 33 บาท = 8.7 ลา้นดอลลาร์

ออสเตรเลยี จะเทา่กบั 287.1 ลา้นบาท 
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การขอรับทุนสนับสนุนจาก CBF น้ัน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสยีงชมุชนจะไดร้บัทนุสนบัสนนุบนฐานของขนาดชมุชน (จำนวน

ผูฟ้งั) ทีใ่หบ้รกิารและความตอ้งการทีเ่ฉพาะของชมุชนอกีดว้ย ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เขตเมอืงหลวง คอื สถานทีีต่ัง้อยูใ่นเขตเมอืงหลวงของรฐัและได้

รบัอนญุาตใหก้ระจายเสยีงในเขตเมอืงหลวง (ใน พ.ศ. 2552-53 มจีำนวน 

52 สถาน)ี 

2. เขตชานเมอืง คอื สถานทีีต่ัง้อยูใ่นเขตเมอืงหลวงของรฐัและได้

รบัอนญุาตใหก้ระจายเสยีงในเขตชานเมอืงหนึง่ๆ (ใน พ.ศ. 2552-53 มี

จำนวน 43 สถาน)ี 

3. เขตภมูภิาค คอื สถานทีีไ่มไ่ดต้ัง้อยูใ่นเขตเมอืงหลวงของรฐั แต่

ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของเขตที่มีการให้บริการสาธารณะจำนวนมากภายใน

รศัม ี 100 กโิลเมตร เชน่ สขุภาพ การศกึษา และการบรกิารสาธารณะ 

อืน่ๆ เปน็ตน้ (ใน พ.ศ. 2552-53 มจีำนวน 193 สถาน)ี 

4. เขตชนบท คือ สถานีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทที่มีการให้บริการ

สาธารณะไมม่ากนกั เชน่ สขุภาพ การศกึษา และการบรกิารสาธารณะ

อืน่ๆ เปน็ตน้ (ใน พ.ศ. 2552-53 มจีำนวน 74 สถาน)ี10 (CONNECTUS 

Consulting Inc, 2009: 4-5)  

 

10
ขอ้มลูจาก Community Broadcasting Station Census ด ูwww.cbonline.org.au/

?page_id=800 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

วธิกีารจดัสรรกองทนุ 

ในทางปฏบิตั ิCBF ไดจ้ดัแบง่ประเภทของกองทนุทีใ่หก้ารสนบัสนนุ

และพฒันากจิการกระจายเสยีงชมุชนออกเปน็ 8 กองทนุ แตล่ะกองทนุ

ย่อยนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการให้ทุน

และพจิารณาตดัสนิใจใหท้นุทีเ่ปน็อสิระ มรีายละเอยีดดงันี ้

1. กองทนุชว่ยเหลอืกลุม่ชาตพินัธุ ์ เพื่อช่วยเหลือกิจการกระจาย

เสียงของกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศให้สามารถพัฒนาและดำเนินกิจการได้

อย่างยั่งยืน โดยให้ทุนช่วยเหลือการดำเนินงานของกองเลขานุการในการ

ผลติวารสาร the Ethnic Broadcaster รวมทัง้การพฒันา และการผลติ

รายการวทิย ุ 

2. กองทนุชว่ยเหลอืทัว่ไป เปน็ทนุชว่ยเหลอืสถานวีทิยทุีเ่พิง่ไดร้บั 

ใบอนุญาตให้สามารถดำเนินกิจการได้ รวมถึงทุนช่วยเหลือการผลิตรายการ

วทิยทุีเ่ผยแพรไ่ปทัว่ประเทศ ทนุชว่ยเหลอืเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื และ

ทนุชว่ยเหลอืการซือ้เครือ่งมอืขนาดเลก็สำหรบัสถานทีีม่รีายไดน้อ้ย 

3. กองทนุชว่ยเหลอืการกระจายเสยีง เปน็ทนุซือ้อปุกรณเ์พือ่การ

กระจายเสยีง ทนุชว่ยเหลอืการดำเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระจายเสยีง 

และทุนช่วยเหลือโครงการเฉพาะที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการกระจาย

เสยีง 

4. กองทนุชว่ยเหลอืกลุม่ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ เพือ่สนบัสนนุกจิการ

กระจายเสยีงชมุชนของกลุม่ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ แบง่เปน็ทนุชว่ยเหลอืการ

ทำรายการวทิยทุีก่ระจายเสยีงในสถานทีีไ่มไ่ดก้อ่ตัง้ขึน้เพือ่กลุม่ชนพืน้เมอืง

ดัง้เดมิ ทนุชว่ยเหลอืการทำรายการวทิยใุนพืน้ทีห่า่งไกล และทนุชว่ยเหลอื

อปุกรณก์ารทำรายการวทิย ุ

5. กองทุนช่วยเหลือกลุ่มท่ีบกพร่องทางการพิมพ์ เป็นการสนับสนุน

รายการวิทย ุ โครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุนงานบริการให้กับกลุ่มที่
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บกพรอ่งทางการพมิพ ์

6. กองทุนช่วยเหลือการออกอากาศทางวิทยุของนักดนตรีชาว

ออสเตรเลยี เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักดนตรีกับผู้ดำเนินกิจการ

กระจายเสียงชุมชนเพื่อสร้างโอกาสให้ดนตรีออสเตรเลียร่วมสมัยได้

ออกอากาศในสถานวีทิยชุมุชน 

7. กองทุนช่วยเหลือการกระจายเสียงชุมชนออนไลน ์ เป็นการ

ช่วยเหลือผู้กระจายเสียงชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการกระจายเสียงแบบ

ออนไลน ์ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การรับสัญญาณจากดาวเทียมเพื่อนำ

รายการวทิยจุากสถานอีืน่มาออกอากาศยงัสถานขีองตนเอง 

8. กองทุนช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม  เป็นการอบรมเก่ียวกับทักษะใน

การกระจายเสยีงและสือ่ การจดัการ และเทคนคิการกระจายเสยีง 

นอกจากนี ้ CBF ยงัมกีารบรกิารดาวเทยีม เพือ่ใหส้ถานวีทิยชุมุชน

ใชแ้ลกเปลีย่นรายการวทิยกุบัสถานตีา่งๆ อนัเปน็การสนบัสนนุทางเลอืกใน

การคัดสรรเนื้อหา และโครงการส่งเสริมวิทยุชุมชนของกลุ่มชนพื้นเมือง

ดั้งเดิมให้สามารถปรับปรุงคุณภาพทางเทคนิคและระดับบริการสูงขึ้น     

(Community Broadcasting Foundation Annual Report 2010/2011) 

 

ฉ) นิวซีแลนด์ 

นวิซแีลนดเ์รยีกวทิยชุมุชนวา่ “Community access radio” ซึง่ได้

รับการพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษ 2520 ให้เป็นสื่อทางเลือกและใช้คลื่น

ความถี่ที่ถูกกำหนดให้เป็นคลื่นความถี่ที่ไม่ใช้ในเชิงธุรกิจโดยไม่ต้องเสีย

คา่ธรรมเนยีมการใชค้ลืน่ บรบิทสงัคมในชว่งเวลานัน้ เกดิการถกเถยีงกนั

ในประเดน็เพศสภาพและชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ กอ่นจะมกีารลงความเหน็วา่

บทบาทของวทิยจุะสรา้งการมสีว่นรว่มและการสือ่สารของชมุชน ในขณะ

เดยีวกนั กลุม่ชาตพินัธุต์า่งๆ ไดแ้สวงหารายการวทิยทุีม่ปีระเดน็เกีย่วกบั

166
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กลุม่ชาตพินัธุข์องตนเองและรายการวทิยทุีพ่ดูภาษาของกลุม่ชาตพินัธุข์อง

ตนเอง ในทีส่ดุ วทิยสุาธารณะของรฐัสภาไดเ้ปดิโอกาสใหก้ลุม่คนตา่งๆ ได้

ออกอากาศพูดคุยในประเด็นที่ตนเองสนใจ (Paul Norris and Brain 

Pauling, 2011: 151) 

พระราชบญัญตักิารกระจายเสยีง พ.ศ. 2532 (the Broadcasting 

Act 1989) ของนวิซแีลนด ์ ซึง่ตอ้งการเพิม่การแขง่ขนัและสรา้งทางเลอืก

ให้กับผู้บริโภค กำหนดให้แยกกิจการกระจายเสียงเชิงธุรกิจและกิจการ

กระจายเสยีงทีไ่มใ่ชธ่รุกจิออกจากกนั โดยในมาตรา 36c ของ พรบ. ดงั

กล่าว ได้ระบุให้องค์กรกำกับดูแลกำหนดให้การกระจายเสียงต้องตอบ

สนองตอ่ความสนใจของผูห้ญงิ เยาวชน เดก็ คนพกิาร ชนกลุม่นอ้ยใน

ชุมชน และความเช่ือทางศาสนาและและชาติพันธ์ุท่ีหลากหลายของนิวซีแลนด์ 

(เพิง่อา้ง, หนา้ 145 และ 152) 

วิทยุชุมชนในนิวซีแลนด ์ สามารถหารายได้ที่ไม่ใช่การโฆษณาได ้

เชน่คา่ออกอากาศ การอดุหนนุ การบรจิาค และทนุชว่ยเหลอื ทีส่ำคญั 

ตอ้งมกีารสรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชน มกีลุม่ผูฟ้งัเปา้หมายทีห่ลากหลาย 

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีทีมงานที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนจำนวนน้อย

และมอีาสาสมคัรจำนวนมาก มคีวามหลากหลายทัง้ในแงข่องรายการวทิย ุ

ทรัพยากรมนุษย ์ และภาษา และมีการอบรมและให้การศึกษาเกี่ยวกับ

ทกัษะการกระจายเสยีงแกผู่ท้ีส่นใจ (Brain Pauling and Sarah Ayton, 

2009: 8) ท้ังน้ี ทุนท่ีใช้ในการดำเนินกิจการกระจายเสียงชุมชนในประเทศ

นวิซแีลนดร์อ้ยละ 15 - 46 มาจากผูจ้ดัรายการวทิยุชมุชนและการระดม

ทุนของสถาน ี โดยผู้จัดรายการวิทยุชุมชนจะต้องจ่ายให้กับสถานีวิทย ุ 3 

ทางดว้ยกนั คอื การเสยีภาษ ี การซือ้เวลาออกอากาศ และชัว่โมงทำงาน

เป็นอาสาสมัครที่ใช้ในการผลิตรายการวิทย ุ การให้ผู้จัดรายการวิทยุที่มี

ศักยภาพต้องจ่ายค่าเวลาออกอากาศเป็นข้อบังคับเบื้องต้นในการเข้าถึง
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สถานวีทิยชุมุชน (www.acab.org.nz) 

สมาคมผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน (The Association of 

Community Access Broadcasters: ACAB) ถือเสมือนเป็นองค์กรตัวแทน

วทิยชุมุชนนวิซแีลนด ์ ไดใ้หค้วามหมาย “Community Access Radio” 

หรือ วิทยุชุมชน ไว้ว่า เป็นวิทยุท่ีเป็นของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชน 

โดยประชาชนเปน็ศนูยก์ลางของกระบวนการ และเปน็ผูส้รา้งวทิยทุอ้งถิน่

ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ความเป็นส่วนรวม และความเป็นปัจเจกบุคคล

ทีห่ลากหลาย นอกจากนีส้ถานวีทิยชุมุชนไมไ่ดจ้ดัทำรายการวทิย ุ แตจ่ดั

เตรยีมสิง่อำนวยความสะดวก การอบรม และโครงสรา้งพืน้ฐานทีพ่ลเมอืง

สามารถสร้างวิทยุของพวกเขาเอง สถานีวิทยุชุมชนเป็นท้ังผู้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงและผู้อำนวยความสะดวกให้กับชุมชน ซึ่งเป็นการสร้าง

ประชาธปิไตยในการกระจายเสยีงแบบมสีว่นรว่ม (www.acab.org.nz) 

การใหใ้บอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีงชมุชนของนวิซแีลนด ์

จะพิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก คือ ต้องให้บริการประชากรมากกว่า 50,000 

คน และชุมชนท้องถิ่นให้การสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินกิจการ (

CONNECTUS, 2009: 19) ปจัจบุนั ประเทศนวิซแีลนดม์สีถานวีทิยชุมุชน

ทีไ่ดร้บัใบอนญุาตจำนวน 12 สถาน ี

 

การบรหิารกองทนุสนบัสนนุวทิยชุมุชน 

NZ On Air กอ่ตัง้ขึน้มาตามพระราชบญัญตักิารกระจายเสยีง พ.ศ. 

2532 โดยให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และจัดสรรทุน

สนบัสนนุกจิการกระจายเสยีง โดย NZ On Air มเีปา้หมายในการใหท้นุ

สนบัสนนุกจิการโทรทศันแ์ละวทิยธุรุกจิ กจิการกระจายเสยีงชมุชน (วทิยุ

และโทรทัศน์) ดนตรี และส่ือใหม่ เพ่ือให้ส่ือในประเทศมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย 

ส่งผลให้ผู้ฟัง/ผู้ชมมีทางเลือกรับสื่อมากยิ่งขึ้น (www.nzonair.govt.nz) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ทัง้นี ้NZ On Air ไดร้บัทนุทีร่ฐับาลจดัสรรให ้

 

วธิกีารจดัสรรกองทนุ 

แนวทางการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนของ NZ On Air มี 3 แนวทาง

ใหญ่ๆ  คอื 1) นวตักรรม: คอืการสง่เสรมิแนวคดิใหม่ๆ  การสรา้งสรรค ์

และมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ 2) ความหลากหลายของโครงการ 

กลุ่มคน และระบบปฏิบัติการ: เป็นการส่งเสริมความแตกต่างและการ

แข่งขันเพื่อให้ได้ความคิดที่ดีที่สุดสำหรับชาวนิวซีแลนด ์ และ 3) มูลค่า

ทางการเงนิ: คอืการพจิารณาคา่ใชจ้า่ย-ประสทิธผิลของโครงการ (NZ On 

Air Annual Report 2011)  

NZ On Air จดัสรรทนุใหส้ถานวีทิยชุมุชนทีบ่รกิารประชากรของ

ชมุชนมากกวา่ 50,000 คน และจดัสรรทนุใหป้ลีะ 1 ครัง้ โดยพจิารณา

รายละเอยีดเกีย่วกบั 

- การเป็นรายการวิทยุที่สมาชิกชุมชนเป็นผู้จัดรายการ ไม่ใช่ทีม

งานที่รับค่าตอบแทนเป็นผู้จัดรายการ แต่ทีมงานอาจช่วยจัดทำได ้ (โดย

การอำนวยความสะดวก/รเิริม่) 

- การพิจารณาเนื้อหารายการ (ไม่ใช่การพิจารณาจากบุคคลที่จัด

รายการ) 

- รายการวิทยุจัดทำโดยคน/กลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อกระแส

หลกัได ้

- รายการวทิยคุวรเปน็รายการพดู ไมใ่ชร่ายการเพลง 

NZ On Air มุง่หวงัทีจ่ะสนบัสนนุสถานวีทิยชุมุชนอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 

60 ของคา่ใชจ้า่ยประจำปขีองสถาน ี สว่นทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 40 ใหส้ถานี

ระดมทุนเอง เนื่องจากการพัฒนากิจการกระจายเสียงชุมชนถูกออกแบบ

อยู่บนฐานของการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงคลื่น
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ความถี ่ การใหท้นุชว่ยเหลอืใหจ้ดัทำรายการวทิยตุามมาตรา 36c ทำใหผู้้

ดำเนนิกจิการกระจายเสยีงหมดความกงัวลใจดา้นการเงนิ และทำใหพ้วก

เขาสามารถวางแผนสรา้งรายการวทิยใุหห้ลากหลายมากยิง่ขึน้ การใหท้นุ

แบบนีส้ามารถรบัประกนัไดว้า่เปน็รายการวทิยขุองชมุชน โดยชมุชน และ

เพือ่ชมุชน (Kenneth Murphy and etc., 2011: 58-59) 

จากรายงานประจำป ี 2011 ของ NZ On Air ระบวุา่ไดส้นบัสนนุ

การก่อต้ังสถานีวิทยุชุมชน “Taranaki” ในเมือง New Plymouth ซ่ึงสามารถ

ผลิตรายการเพ่ือชุมชนได้ถึง 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ นอกจากน้ี ยังสนับสนุน

กลุ่มต่างๆ มากกว่า 600 กลุ่มท่ัวประเทศให้สามารถกระจายเสียงในเร่ืองราว

ของตนเอง และสง่เสรมิใหผ้ลติรายการทีม่เีนือ้หาเฉพาะของแตล่ะทอ้งถิน่

ดว้ย (NZ On Air Annual Report 2011: 11) 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นการจัดสรรทุนให้แต่ละสถานีของ NZ On 

Air กม็กีารถกเถยีงกนัวา่ควรจะจดัสรรทนุกนัอยา่งไร เพราะความสามารถ

และขนาดของชุมชนท่ีให้บริการแตกต่างกัน ทำให้ NZ On Air ต้องทบทวน

นโยบายกองทุนสำหรับวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ภูมิภาคใน พ.ศ. 2551 

ผลลพัธท์ีน่ำไปสูข่อ้เสนอหนึง่ กค็อื การจดัแบง่กลุม่วทิยชุมุชนทีส่ะทอ้นให้

เหน็ถงึจำนวนผูฟ้งั ขนาดของการดำเนนิกจิการ ศกัยภาพในการเผยแพร่

รายการ ซึง่สามารถแบง่ไดเ้ปน็ 4 กลุม่ คอื 1) กลุม่เมอืงหลวง 2) กลุม่

เมืองใหญ่ 3) กลุ่มเมือง และ 4) กลุ่มภูมิภาค โดย NZ On Air จะจัดสรร

ทนุตามขนาดของกลุม่ 

นอกจากนี ้ใน พ.ศ. 2552 กม็กีารถกเถยีงถงึสดัสว่นการสนบัสนนุ

ของกองทนุทีจ่ดัสรรในสดัสว่น 60/40 (รอ้ยละ 60 จากกองทนุ NZ On 

Air และรอ้ยละ 40 จากการระดมทนุทอ้งถิน่) สถานวีทิยชุมุชนหลายแหง่

ตอ้งการใหเ้ปลีย่นเปน็ 70/30 บางสถานรีะบวุา่ตอ้ง80/20 แตก่ย็งัหาขอ้

สรปุไมไ่ด ้เนือ่งจากทนุทีร่ฐัจดัสรรให ้NZ On Air มกีารเพิม่ขึน้ในสดัสว่น
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ทีล่ดลงเมือ่เทยีบกบัการเพิม่ขึน้ของสถานวีทิย ุ (Paul Norris and Brain 

Pauling, 2011: 155) 

 

สรุปความ
 

การบรหิาร จดัสรร และวธิกีารสนบัสนนุกจิการกระจายเสยีงชมุชน

ของแต่ละประเทศ มีความแตกต่างกันไป เนื่องจากบริบททางเศรษฐกิจ 

การเมอืง สงัคมวฒันธรรม ประวตัศิาสตรก์ารดำเนนิกจิการกระจายเสยีง 

และความเขม้แขง็ของชมุชนทีแ่ตกตา่งกนั นอกจากนี ้ การบรหิารและวธิี

การสนับสนุนของประเทศหนึ่งๆ ก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ เพื่อตอบ

สนองตอ่การเปลีย่นแปลงระดบัฐานรากของประเทศ และประสบการณท์ี่

เกดิขึน้มาจากการดำเนนิกจิการกระจายเสยีงชมุชน 

อยา่งไรกต็าม อดุมการณข์องการดำเนนิกจิการกระจายเสยีงชมุชน

ทีท่กุประเทศยดึถอืปฏบิตั ิเชน่เดยีวกนั กค็อื กจิการกระจายเสยีงชมุชน (

วทิย/ุโทรทศัน)์ เปน็เสาหลกัทีส่าม ซึง่ตอ้งดำเนนิการไปพรอ้มๆ กบักจิการ

กระจายเสยีงสาธารณะ และกจิการกระจายเสยีงธรุกจิ เพือ่ใหก้ลุม่คนทกุๆ 

กลุ่ม สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน ์ และสื่อสารกับสังคมได้ด้วยตัวเอง 

อดุมการณน์ีเ้อง ทำใหร้ฐับาลในทกุประเทศ ตอ้งประกาศใชก้ฎหมายเพือ่ 

“รบัรอง” การมอียูแ่ละการดำเนนิการของกจิการกระจายเสยีงชมุชน 
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ตาราง 1 องคก์รกำกบัดแูลกจิการกระจายเสยีงใน 6 ประเทศตวัอยา่ง 

ประเทศ องคก์รกำกบัดแูลวทิยุ
ชมุชน 

ปกีอ่ตัง้ จำนวนสถาน ี

สหราชอาณาจกัร Office of 
Communications        
(Ofcom) 

พ.ศ.2548 187 สถาน ี

ไอรแ์ลนด ์ Broadcasting Authority 
of Ireland (BAI) 

พ.ศ.255211   22 สถาน ี

ฝรัง่เศส Consell Superior l’ 
Audiovisuel (CSA)  

พ.ศ.2528 689 สถาน ี

คานาดา The Canada Radio and 
Television Commissions 
(CRTC) 

พ.ศ.2534 200 สถาน ี

ออสเตรเลยี The Australian 
Communications and 
Media Authority              
(ACMA) 

พ.ศ.254812   543 สถาน ี

นวิซแีลนด ์ NZ on Air พ.ศ. 2532 12 สถาน ี

11
องคก์รกำกบัดแูลกจิการกระจายเสยีงในไอรแ์ลนด ์จะปรบัเปลีย่นไปตาม พรบ.

กจิการกระจายเสยีง ทีป่รบัแกไ้ปตามบรบิทของสงัคม ทัง้นี ้องคก์รกำกบัดแูลกจิการ

กระจายเสยีงองคก์รแรกชือ่ The Irish Radio and Television Commissions (IRTC

) กอ่ตัง้ในป ีพ.ศ.2534 

12
องคก์รกำกบัดแูลกจิการกระจายเสยีงออสเตรเลยี ตัง้ขึน้ครัง้แรกในป ีพ.ศ.2535 

ชือ่ The Australian Broadcasting Authority (ABA) กอ่นจะหลอมรวมกบัองคก์ร

กำกบัดแูลกจิการโทรคมนาคมออสเตรเลยี The Australian Communications 

Authority (ACA) ใหก้ลายเปน็ ACMA ในปจัจบุนั 
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ถึงแม้ว่า วิทยุชุมชนจะถือกำเนิดขึ้นมานานเพียงใดก็ตาม แต่การ

ยอมรับการมีอยู่อย่างถูกกฎหมายของวิทยุชุมชนในทุกประเทศ เกิดขึ้น

หลังจากที่มีการดำเนินการวิทยุชุมชนมาได้ระยะหนึ่งแทบทั้งสิ้น ยกเว้น

ประเทศไอรแ์ลนด ์ซึง่เหน็ความสำคญัของสือ่ชมุชน จงึกำหนดในกฎหมาย

ใหม้วีทิยชุมุชน และออกแบบโครงการทดลองออกอากาศ กอ่นจะออกใบ

อนญุาตใหด้ำเนนิกจิการอยา่งเปน็ทางการหลงัสรปุโครงการนำรอ่ง  

สำหรับจำนวนสถานีวิทยุชุมชนต่อหน่ึงประเทศน้ัน ไม่สามารถกำหนด

ได้อย่างตายตัว เพราะนอกจากจะขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ มาตรฐานทาง

เทคนิค และการจัดสรรคลื่นความถี่ของแต่ละประเทศแล้ว ยังขึ้นอยู่กับ

นโยบายด้านสังคม และ “นโยบายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงชุมชน” 

ของประเทศนั้นๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่นในประเทศอังกฤษ นอกจากจะ

กำหนดพืน้ทีก่ระจายเสยีง และกำลงัคลืน่พาหข์องเครือ่งสง่เปน็เงือ่นไขของ

สถานีวิทยุชุมชนแล้ว ยังมีเง่ือนไขของเขตท่ีต้ังด้วย เช่นไม่สามารถต้ังสถานี

วทิยชุมุชนในเขตทีม่วีทิยธุรุกจิอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรไม่

ถึงสองแสนคน ทั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเงินของวิทยุธุรกิจ 

เปน็ตน้ ทัง้มาตรฐานทางเทคนคิ และนโยบายกจิการกระจายเสยีง ทำให้

วทิยชุมุชนในประเทศองักฤษเปน็วทิยขุนาดเลก็ และสามารถมจีำนวนกวา่ 

100 สถานเีมือ่เทยีบกบัขนาดของประเทศ 

ผูข้อใบอนญุาตประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง หรอืผูเ้ปน็เจา้ของ

วทิยชุมุชน เปน็ไดท้ัง้สมาคม องคก์ร หรอืกลุม่คนกไ็ด ้แตต่อ้งมคีณุสมบตัิ

และปฏบิตัติามเงือ่นไขของกฎหมายทีแ่ตล่ะประเทศกำหนดไว ้ ในประเดน็

ความเปน็เจา้ของนี ้ประเทศไทยไดน้ยิาม “กจิการกระจายเสยีงชมุชน” วา่

เปน็ กจิการกระจายเสยีงเพือ่ประโยชนส์าธารณะทีไ่มแ่สวงหารายไดจ้าก
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การโฆษณา...โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและดำเนินการโดยชุมชน..
13
   

และในประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง (พ.ศ.2555) ได้ระบุถึงคุณสมบัติของผู้ขอทดลอง

ประกอบกิจการว่า ตอ้งเปน็สมาคม มลูนธิ ิ นติบิคุคล หรอืกลุม่คน ที่

ตอ้งการดำเนนิการวทิยกุระจายเสยีงเพือ่ประโยชนส์าธารณะ ไมแ่สวงหา

กำไรในทางธรุกจิ และสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน เชน่เดยีวกบัทีต่า่ง

ประเทศปฏบิตักินั จงึเปน็ทีค่าดหวงัวา่ การเขม้งวดและบงัคบัใชก้ฎหมายนี ้

จะทำให้การดำเนินการวิทยุชุมชนในประเทศไทยมีความชัดเจนขึ้นตาม

ลำดบั 

การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ชมุชนนัน้ จำเปน็ตอ้งมกีารสรา้งเครอืขา่ยในกลุม่ผูป้ระกอบกจิการเดยีวกนั 

และจดัตัง้องคก์รตวัแทน เพือ่ใชเ้จรจาตอ่รอง และประสานงานกบัองคก์ร

กำกับดูแล ไม่ว่าจะในประเด็นการปรับแก้กฎหมาย การสนับสนุนช่วยเหลือ 

การกำกับดูแลร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง การตดิตามและ

ประเมนิการทำงานขององคก์รกำกบัดแูล ดว้ย สำหรบัรปูแบบขององคก์ร

ตัวแทนจะแตกต่างกันไป มีทั้งที่เป็นสมาคม มูลนิธ ิ และองค์กร (คณะ

กรรมการ) ขึน้อยูก่บัการออกแบบและความคลอ่งตวัของการดำเนนิงาน 

 

13
ประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

อนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ฉบับช่ัวคราว   

(พ.ศ.2552) 
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กองทุนวิทยุชุมชน 

การดำเนนิการกจิการกระจายเสยีงใดๆ จะมคีา่ใชจ้า่ยจำนวนมากให้

เปน็ภาระรบัผดิชอบของผูด้ำเนนิกจิการ แตก่ารดำเนนิการวทิยชุมุชน ซึง่

ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิการหลกัของสถาน ี และถกูกฎหมายกำหนด

ว่า “ต้องไม่แสวงหากำไร” จากการดำเนินกิจการด้วย จึงมีความยากลำบากใน

การดำเนินกิจการอยู่บ้าง ความเป็นจริงข้อนี ้ ทำให้รัฐบาลในทุกประเทศ 

ใช้อำนาจกฎหมายอนุญาตให้กิจการกระจายเสียงชุมชน สามารถรบัการ

สนบัสนนุเงนิทนุเพือ่เปน็งบประมาณดำเนนิการและทำกจิกรรมได ้ ยก

ตวัอยา่งเชน่ การรบับรจิาค การเกบ็คา่สมาชกิจากกลุม่ผูฟ้งั หรอืการเกบ็

คา่เวลาออกอากาศจากกลุม่ผูจ้ดัรายการ นอกจากจะเปน็การหารายไดข้อง

สถานวีทิยชุมุชนแลว้ ยงัเปน็การสรา้งการมสีว่นรว่ม และการเปน็เจา้ของ

สถานวีทิยชุมุชนของกลุม่ผูจ้ดัรายการวทิยแุละผูฟ้งัอกีดว้ย  

นอกจากนี ้ สถานีวิทยุชุมชนยังสามารถรับการอุดหนุนจากเอกชน 

หนว่ยงานรฐั และกองทนุชว่ยเหลอืวทิยชุมุชนดว้ย โดยในแตล่ะประเทศก็

จะระบุรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ท้ังน้ี ในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ 

ไมอ่นญุาตใหร้บัทนุดำเนนิกจิการจากแหลง่เดยีวมากกวา่รอ้ยละ 50 ของ

รายไดท้ัง้หมดทีส่ถานไีดร้บัในแตล่ะป ีเพือ่ใหส้ถานไีดส้รา้งการมสีว่นรว่มที่

หลากหลาย และปอ้งกนัการครอบงำจากแหลง่ทนุหนึง่ๆ ดว้ย ในสว่นของ

การสนับสนุนจากกองทุนวิทยุชุมชนของรัฐน้ัน นอกจากจะมีสัดส่วนจำนวนท่ี

แตกต่างกันแล้ว ยังมีการกำหนดเง่ือนไข วิธีการ การปฏิบัติ ฯลฯ ท่ีแตกต่าง

กนัออกไป ทัง้นีข้ึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะรฐั จำนวนสถานใีนประเทศนัน้ 

และการเจรจาตอ่รองระหวา่งผูด้ำเนนิกจิการกระจายเสยีงชมุชน หรอืองค์

ตวัแทนวทิยชุมุชน กบัผูม้อีำนาจกำกบัดแูลของรฐั 

การจัดตั้งกองทุนวิทยุชุมชน เป็นผลสืบเนื่องจากกฎหมายกิจการ

กระจายเสยีง โดยเฉพาะในประเทศทีใ่หค้วามสำคญักบั “กิจการกระจาย
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เสียงบริการชุมชน” และตระหนักถึงเงื่อนไขการดำเนินการที่ไม่แสวงหา

กำไร ดงันัน้จงึเหน็ความจำเปน็ทีต่อ้งสนบัสนนุและใหค้วามชว่ยเหลอืดา้น

การเงนิ และการออกแบบกองทนุมทีัง้ที ่ ออกแบบใหเ้ปน็ “กองทนุวทิยุ

ชมุชนโดยเฉพาะ” และเปน็ “กองทนุรวม” สำหรบักจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม  

ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศแรกท่ีรัฐได้ก่อต้ังกองทุนข้ึนมาสนับสนุน

การดำเนนิกจิการของวทิยชุมุชนโดยเฉพาะ เชน่เดยีวกบัองักฤษ คานาดา 

และออสเตรเลีย ส่วนนิวซีแลนด์และไอร์แลนด์กองทุนช่วยเหลือจากรัฐ

ออกแบบเปน็ “กองทนุรวม” โดยจะสนบัสนนุทัง้กจิการกระจายเสยีงวทิย ุ

โทรทศัน ์และสือ่ใหม ่ 

กองทนุสนบัสนนุกจิการกระจายเสยีง (เฉพาะวทิยชุมุชุน และรวม

ทุกสื่อ) นี ้ ส่วนมากได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณของรัฐบาล ผ่าน

ทางองคก์รกำกบัดแูล ซึง่จะแตง่ตัง้องคก์รในรปูของคณะกรรมการจำนวน

หนึง่ (จำนวนตัง้แต ่ 3 คนขึน้ไป) หรอืรฐับาลใหง้บประมาณผา่นมลูนธิิ

กิจการกระจายเสียงชุมชน (ประเทศออสเตรเลีย) ให้รับผิดชอบบริหาร

และจดัสรรกองทนุ ทีแ่ตกตา่งออกไปคอื ประเทศฝรัง่เศสจะไดร้บัภาษรีาย

ได้จากการโฆษณาของกิจการวิทยุ/โทรทัศน์ธุรกิจเป็นทุนสนับสนุนให้กับ

กองทุนวิทยุชุมชนโดยตรง ซึ่งกองทุนวิทยุชุมชนนี ้ เป็นองค์กรที่มีการ

บรหิารจดัการเฉพาะของตวัเอง และประเทศคานาดา กองทนุวทิยชุมุชน

คานาดาจะได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเนื้อหารายการ ซึ่งมีผู้

ประกอบกจิการวทิยธุรุกจิเปน็ผูส้นบัสนนุรายใหญ ่มาบรหิารและจดัสรรให้

กบัการดำเนนิการวทิยชุมุชน เปน็ตน้  
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ตาราง 2 ลกัษณะกองทนุกจิการกระจายเสยีงใน 6 ประเทศตวัอยา่ง 

ประเทศ องคก์รกำกบัดแูลวทิยุ
ชมุชน 

ปกีอ่ตัง้ จำนวนสถาน ี

สหราชอาณาจกัร Community Radio Fund 

(CRF) 

พ.ศ.2548 เฉพาะวทิยุ

ชมุชน 

ไอรแ์ลนด ์ Broadcasting Authority 

of Ireland (BAI) 

พ.ศ.2546 ทกุสือ่ 

ฝรัง่เศส Fonds de soutien a’ l’
expression 
radiophonique locale (

FSER) 

พ.ศ.2525 เฉพาะวทิยุ

ชมุชน 

คานาดา Community Radio Fund 

of Canada (CRFC) 

พ.ศ.2550 เฉพาะวทิยุ

ชมุชน 

ออสเตรเลยี Community Broadcasting 

Foundation (CBF) 

พ.ศ.2527 เฉพาะวทิยุ

ชมุชน 

นวิซแีลนด ์ NZ on Air พ.ศ.2532 ทกุสือ่ 

การบริหารกองทุนสนับสนุนกิจการกระจายเสียง (เฉพาะวิทยุชุมชน 

และรวมทุกสื่อ) นี ้ แต่ละองค์กรจะบริหารกองทุนอย่างอิสระ โดยจะมี

องคก์รกำกบัดแูล องคก์รตวัแทนวทิยชุมุชน และสถานวีทิยชุมุชนเองคอย

ตรวจสอบตามกลไกกฎหมาย  
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วธิกีารจดัสรรกองทนุสนบัสนนุวทิยชุมุชน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนจะกำหนดวิธีการและเง่ือนไขการจัดสรร

กองทุนที่แตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสมของบริบทการดำเนิน

กิจการกระจายเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายว่าด้วยการกระจายเสียงของ

แตล่ะประเทศ พอจะสรปุไดเ้ปน็ 3 ประเดน็คอื แนวทางในการสนบัสนนุ 

จำนวนเงนิทนุทีจ่ดัสรร และรอบการพจิารณาในหนึง่ป ีดงันี ้ 

แนวการสนับสนุน ที่กองทุนกิจการวิทยุกระจายเสียงส่วนใหญ่

ออกแบบให้กับสถานีวิทยุชุมชนก็คือ ทุนช่วยเหลือการดำเนินการหลัก

ของสถานี ได้แก่การจัดการ การบริหาร การจัดการและการรายงานทางการ

เงนิ การขยายกลุม่ผูฟ้งั การจดัการและการสนบัสนนุอาสาสมคัร และการ

ระดมทุน ท้ังน้ีเพราะการดำเนินการเหล่าน้ี เป็นค่าใช้จ่าย “หลัก” “ประจำ” 

และ “จำนวนมาก” ทีส่ถานวีทิยหุนึง่ๆ ตอ้งรบัผดิชอบในแตล่ะป ีนอกจาก

นี ้ แหลง่ทนุภายนอกอืน่ๆ มกัจะไมส่นบัสนนุทนุเพือ่การนี ้ เพราะเขา้ใจวา่ 

สถานีได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในส่วนนี้อย่างเพียงพอแล้ว (ซึ่งใน

ความเปน็จรงิ ไมเ่ปน็เชน่นัน้) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ตาราง 3 วธิกีารจดัสรรทนุสำหรบัวทิยชุมุชน 

ประเทศ แนวการสนบัสนนุ จำนวนทนุที่
จดัสรร 

จำนวนรอบ
พจิารณาตอ่ป ี

สหราชอาณาจกัร การดำเนนิการหลกัของ
สถาน ี

ตามผูร้บัทนุ
เสนอขอ 

2 รอบ 

ไอรแ์ลนด ์ โครงการ/กจิกรรมเฉพาะ ตามผูร้บัทนุ
เสนอขอ 

3-4 รอบ 

ฝรัง่เศส ท้ังการดำเนินการหลักของ
สถานแีละโครงการ/
กจิกรรมเฉพาะ 

ตามขนาด    
(จำนวน) กลุม่

ผูฟ้งั 

1 รอบ 

คานาดา โครงการ/กจิกรรมเฉพาะ ตามผูร้บัทนุ
เสนอขอ 

1 รอบ 

ออสเตรเลยี ท้ังการดำเนินการหลักของ
สถานแีละโครงการ/
กจิกรรมเฉพาะ 

ตามขนาด    
(จำนวน) กลุม่

ผูฟ้งั 

1 รอบ 

นวิซแีลนด ์ การดำเนนิการหลกัของ
สถาน ี

ตามขนาด    
(จำนวน) กลุม่

ผูฟ้งั 

1 รอบ 
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สำหรบั ทนุชว่ยเหลอืโครงการ / กจิกรรมเฉพาะ นัน้ ขึน้อยูก่บั

กฎหมายของแต่ละประเทศ โดยนิวซีแลนด์มีกฎหมายที่ระบุให้มีกองทุน

เพ่ือการผลิตรายการท่ีมี “เน้ือหาท้องถ่ิน” ส่วนไอร์แลนด์ระบุไว้ในกฎหมายว่า

ใหม้กีองทนุเพือ่การผลติรายการทีม่ ี“เนือ้หาระดบัชาต”ิ นอกจากนี ้ยงัขึน้

อยูก่บันโยบายวา่ดว้ยกจิการกระจายเสยีงของประเทศนัน้ๆ ดว้ย เชน่ ประ

เทศไอรแ์ลนด ์ มนีโยบายเพือ่เพิม่คณุภาพรายการทีส่ะทอ้นวฒันธรรมของ

ชาวไอริช จึงให้การสนับสนุนการผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

วฒันธรรม มรดก และประสบการณข์องชาวไอรชิ ในบรบิทประวตัศิาสตร์

และรว่มสมยั หรอืรายการทีใ่ชภ้าษาไอรชิ หรอืรายการทีส่มัพนัธก์บัศลิปะ

และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ หรือรายการเพื่อการรู้หนังสือของผู้ใหญ ่

เปน็ตน้ ถงึแมว้า่ กองทนุวทิยชุมุชนควรจะสนบัสนนุเฉพาะวทิยชุมุชน แต่

ในหลายประเทศไดใ้หท้นุสนบัสนนุในโครงการ/กจิกรรมเฉพาะนี ้กบัผูผ้ลติ

รายการอิสระ เพ่ือป้อนสู่กิจการกระจายเสียงชุมชน สาธารณะ และกิจการ

ธรุกจิดว้ย ถา้ผูผ้ลติรายการอสิระดงักลา่วสามารถทำตามเงือ่นไขการเสนอ

ขอรับทุนสนับสนุน และมีเป้าหมายรายการที่จะผลิตตรงกับนโยบายและ

วตัถปุระสงคข์องกองทนุ 

จำนวนทนุทีจ่ดัสรร ซึง่สถานวีทิยชุมุชนในแตล่ะแหง่จะไดร้บัมาก-

นอ้ยเทา่ไร นอกจากจะขึน้อยูก่บังบประมาณของกองทนุทีม่อียูแ่ละสามารถ

จดัสรรได ้และจำนวนสถานวีทิยชุมุชนแลว้ หลายประเทศยงัใชเ้กณฑอ์ืน่ๆ 

ในการพิจารณาด้วย เช่นเกณฑ์การพิจารณา จำนวนกลุ่มผู้ฟัง  การพิจารณา

จำนวนกลุ่มผู้ฟัง เป็นการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และประเมินผล

ของการประกอบการ ในพืน้ทีท่ีส่ถานวีทิยกุระจายเสยีง มกีลุม่ผูฟ้งัมาก (

ชุมชนใหญ่) ก็จะได้รับการจัดสรรทุนมากกว่า และเกณฑ์พิจารณา จำนวน

เงนิทีโ่ครงการ/กจิกรรมยืน่เสนอ เปน็การจดัสรรทนุทีไ่มไ่ดก้ำหนดสดัสว่น

ว่าจะจัดสรรทุนให้แต่ละสถานีมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ข้อเสนอขอรับ
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ทนุสนบัสนนุของสถานนีัน้ๆ  

คณะกรรมการบรหิารกองทนุของหลายๆ ประเทศ ไดก้ำหนดเวลา

ในการยื่นเสนอขอทุนเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 

ดงันีค้อื การพจิารณาจดัสรรทนุปลีะครัง้ เชน่ประเทศ ฝรัง่เศส คานาดา 

ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์และ การพจิารณาจดัสรรทนุปลีะมากกวา่ 1 

ครัง้ ประเทศองักฤษ และไอรแ์ลนด ์ อยา่งไรกต็าม การกำหนดเวลาใน

การยื่นข้อเสนอขอรับทุนนี ้ ขึ้นอยู่กับการปัจจัยอื่นๆ ขององค์กรทุนด้วย 

เชน่ งบประมาณทีก่องทนุจะใชจ้ดัสรร การเขยีนโครงการ การทำรายงาน 

เปน็ตน้ 

 

กลา่วโดยสรปุไดว้า่ ในการออกแบบการบรหิาร และวธิกีารจดัสรก

องทนุวทิยชุมุชนนัน้ นอกจากจะตอ้งการคำนงึถงึเงือ่นไขเฉพาะของบรบิท

วิทยุชุมชน และการกำหนดยุทธศาสตร์กิจการกระจายเสียงชุมชนของ

แตล่ะประเทศแลว้ การใหค้วามสำคญักบักลุม่ผูด้ำเนนิการวทิยชุมุชน  

หรือองค์กรตัวแทนวิทยุชุมชน เข้าร่วมกำหนดรูปแบบการบริหาร 

เงื่อนไขการรับการสนับสนุน และประเมินการจัดการกองทุน ก็จะทำให้

การใชเ้งนิงบประมาณ (ไมว่า่จะไดม้าจากแหลง่ทนุใดกต็าม) เปน็ไปเพือ่

สนบัสนนุการดำเนนิการกจิการกระจายเสยีงชมุชนอยา่งแทจ้รงิ และเกดิ

ประโยชนส์งูสดุ 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

กองทุนวิทยุชุมชน:ข้อเสนอต่อกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
ของประเทศไทย

             

ที่มาและความจำเป็นของการก่อตั้งกองทุนวิทยุชุมชน 

วิทยุชุมชนเป็นส่ือชุมชนประเภทหน่ึงซ่ึงหลายประเทศให้ความสำคัญ

และยอมรับว่าเป็น “เสาหลักท่ีสาม” ท่ีดำเนินการคู่ขนานไปกับส่ือสาธารณะ

และสือ่ธรุกจิ นอกจากนีป้ระเทศทีต่อ้งการสง่เสรมิใหเ้กดิความหลากหลาย

ของสื่อ (Media pluralism) จะจัดสรรกองทุนเพื่อส่งเสริมวิทยุชุมชน 

เนือ่งจากกจิการกระจายเสยีงทีเ่ปน็การบรกิารชมุชนนัน้เพิง่เกดิขึน้และอยู่

ในภาวะทีไ่มม่ัน่คงหลายดา้น (Steve Buckley, www2.lse.ac.uk/media@

ise) และการดำเนินการของวิทยุชุมชนนั้นแตกต่างไปจากวิทยุสาธารณะ

และวทิยธุรุกจิ กลา่วคอืวทิยชุมุชนดำเนนิการโดยอาสาสมคัรและไมม่รีาย

ไดจ้ากการโฆษณา โดยทนุดำเนนิการสว่นใหญจ่ะเปน็การระดมทนุภายใน

ชมุชน 

อยา่งไรกต็าม วตัถปุระสงคข์อง “กองทนุวทิยชุมุชน” ตอ้งเชือ่มโยง

กับวัตถุประสงค์ของกิจการกระจายเสียงชุมชน และมีการจัดสรรกองทุน

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือให้กิจการกระจายเสียงชุมชนสามารถพัฒนา

ตนเองและมคีวามยัง่ยนื (Kenneth Murphy and etc., 2011: 83-86) 

รัฐไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ

กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงในมาตรา 52 ได้กำหนดให้มีการจัดต้ังกองทุน

วิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์ และกิจการ

โทรคมนาคม เพือ่ประโยชนส์าธารณะ และในวตัถปุระสงคข์อ้ที ่ 1 ระบไุว้

วา่ใหด้ำเนนิการใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารดา้นกจิการกระจายเสยีง กจิการ
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โทรทัศน ์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชน

และสนบัสนนุผูป้ระกอบกจิการบรกิารชมุชน 

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย

เสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม ภายใตก้ารกำกบัของคณะ

กรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์ และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) ยังไม่มีการจัดทำรูปแบบและวิธีการสนับสนุนวิทยุชุมชนท่ี

ชัดเจน ดังนั้น บทความชิ้นนี้จึงได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้ดำเนินการ

วทิยชุมุชนทีเ่ปน็สมาชกิของสหพนัธว์ทิยชุมุชนแหง่ชาต ิ(สวชช.) เกีย่วกบั

แนวทางการการสง่เสรมิวทิยชุมุชนทีผู่ด้ำเนนิการวทิยชุมุชนตอ้งการ เพือ่

นำเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารกองทนุวจิยัและพฒันาฯ พจิารณา 

 

ประสบการณ์การให้ทุนสนับสนุนวิทยุชุมชนของต่างประเทศ 

รูปแบบและวิธีการสนับสนุนกิจการกระจายเสียงชุมชนของแต่ละ

ประเทศมคีวามแตกตา่งกนั เนือ่งจากบรบิททางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม

วฒันธรรม ประวตัศิาสตรก์ารดำเนนิกจิการกระจาย และความเขม้แขง็ของ

ชมุชนแตกตา่งกนั นอกจากนีร้ปูแบบและวธิกีารสนบัสนนุกม็กีารปรบัเปลีย่น

อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขั้นฐานรากของ

ประเทศและความรูท้ีเ่กดิขึน้มาจากการดำเนนิกจิการกระจายเสยีงชมุชน 

อยา่งไรกต็าม อดุมการณข์องการดำเนนิกจิการกระจายเสยีงชมุชน

ทีท่กุประเทศยดึถอืปฏบิตั ิ เชน่เดยีวกนั กค็อื กจิการกระจายเสยีงชมุชน  

(วิทยุ/โทรทัศน์) เป็นเสาหลักท่ีสาม ซ่ึงต้องดำเนินการไปพร้อมๆ กับกิจการ

กระจายเสยีงสาธารณะ และกจิการกระจายเสยีงธรุกจิ เพือ่ใหก้ลุม่คนทกุๆ 

กลุ่ม สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน ์ และสื่อสารกับสังคมได้ด้วยตัวเอง 

อดุมการณน์ีเ้อง ทำใหร้ฐับาลในทกุประเทศ ตอ้งประกาศใชก้ฎหมายเพือ่ 

“รบัรอง” การมอียูแ่ละการดำเนนิการของกจิการกระจายเสยีงชมุชน 

 

184



๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ประเทศ องคก์รกำกบัดแูลวทิยชุมุชน ปกีอ่ตัง้ จำนวนสถาน ี
ทีไ่ดร้บัใบ
อนญุาต 

สหราชอาณาจกัร Office of Communications 
(Ofcom) 

พ.ศ.2548 187 สถาน ี

ไอรแ์ลนด ์ Broadcasting Authority of 
Ireland (BAI) 

พ.ศ.255214   22 สถาน ี

ฝรัง่เศส Consell Superior l’ 
Audiovisuel (CSA)  

พ.ศ.2528 689 สถาน ี

คานาดา The Canada Radio and 
Television Commissions       
(CRTC) 

พ.ศ.2534 200 สถาน ี

ออสเตรเลยี The Australian 
Communications and Media 
Authority (ACMA) 

พ.ศ.254815  543 สถาน ี

นวิซแีลนด ์ NZ on Air พ.ศ. 2532 12 สถาน ี

ตาราง 1 องคก์รกำกบัดแูลกจิการกระจายเสยีงใน 6 ประเทศตวัอยา่ง 

14
องคก์รกำกบัดแูลกจิการกระจายเสยีงในไอรแ์ลนด ์จะปรบัเปลีย่นไปตาม พรบ.

กจิการกระจายเสยีง ทีป่รบัแกไ้ปตามบรบิทของสงัคม ทัง้นี ้องคก์รกำกบัดแูลกจิการ

กระจายเสยีงองคก์รแรกชือ่ The Irish Radio and Television Commissions (IRTC) 

กอ่ตัง้ในป ีพ.ศ.2534 

15
องคก์รกำกบัดแูลกจิการกระจายเสยีงออสเตรเลยี ตัง้ขึน้ครัง้แรกในป ีพ.ศ.2535 

ชือ่ The Australian Broadcasting Authority (ABA) กอ่นจะหลอมรวมกบัองคก์ร

กำกบัดแูลกจิการโทรคมนาคมออสเตรเลยี The Australian Communications 

Authority (ACA) ใหก้ลายเปน็ ACMA ในปจัจบุนั 
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ถึงแม้ว่า วิทยุชุมชนจะถือกำเนิดขึ้นมานานเพียงใดก็ตาม แต่การ

ยอมรับการมีอยู่อย่างถูกกฎหมายของวิทยุชุมชนในทุกประเทศ เกิดขึ้น

หลังจากที่มีการดำเนินการวิทยุชุมชนมาได้ระยะหนึ่งแทบทั้งสิ้น ยกเว้น

ประเทศไอรแ์ลนด ์ซึง่เหน็ความสำคญัของสือ่ชมุชน จงึกำหนดในกฎหมาย

ใหม้วีทิยชุมุชน และออกแบบโครงการทดลองออกอากาศ กอ่นจะออกใบ

อนญุาตใหด้ำเนนิกจิการอยา่งเปน็ทางการหลงัสรปุโครงการนำรอ่ง  

สำหรับจำนวนสถานีวิทยุชุมชนต่อหน่ึงประเทศน้ัน ไม่สามารถกำหนด

ได้อย่างตายตัว เพราะนอกจากจะขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ มาตรฐานทาง

เทคนิค และการจัดสรรคลื่นความถี่ของแต่ละประเทศแล้ว ยังขึ้นอยู่กับ

นโยบายด้านสังคม และ “นโยบายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงชุมชน” 

ของประเทศนั้นๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่นในประเทศอังกฤษ นอกจากจะ

กำหนดพืน้ทีก่ระจายเสยีง และกำลงัคลืน่พาหข์องเครือ่งสง่เปน็เงือ่นไขของ

สถานีวิทยุชุมชนแล้ว ยังมีเง่ือนไขของเขตท่ีต้ังด้วย เช่นไม่สามารถต้ังสถานี

วทิยชุมุชนในเขตทีม่วีทิยธุรุกจิอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรไม่

ถึงสองแสนคน ทั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเงินของวิทยุธุรกิจ 

เปน็ตน้ ทัง้มาตรฐานทางเทคนคิ และนโยบายกจิการกระจายเสยีง ทำให้

วทิยชุมุชนในประเทศองักฤษเปน็วทิยขุนาดเลก็ และสามารถมจีำนวนกวา่ 

100 สถานเีมือ่เทยีบกบัขนาดของประเทศ 

ผูข้อใบอนญุาตประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง หรอืผูเ้ปน็เจา้ของ

วทิยชุมุชน เปน็ไดท้ัง้สมาคม องคก์ร หรอืกลุม่คนกไ็ด ้แตต่อ้งมคีณุสมบตัิ

และปฏบิตัติามเงือ่นไขของกฎหมายทีแ่ตล่ะประเทศกำหนดไว ้ ในประเดน็

ความเปน็เจา้ของนี ้ประเทศไทยไดน้ยิาม “กจิการกระจายเสยีงชมุชน” วา่

เป็น กจิการกระจายเสยีงเพือ่ประโยชนส์าธารณะทีไ่มแ่สวงหารายไดจ้าก

การโฆษณา...โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและดำเนินการโดยชุมชน..
16
 

และในประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง (พ.ศ.2555) ได้ระบุถึงคุณสมบัติของผู้ขอทดลอง

ประกอบกิจการว่า ตอ้งเปน็สมาคม มลูนธิ ิ นติบิคุคล หรอืกลุม่คน ที่

ตอ้งการดำเนนิการวทิยกุระจายเสยีงเพือ่ประโยชนส์าธารณะ ไมแ่สวงหา

กำไรในทางธรุกจิ และสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน เชน่เดยีวกบัทีต่า่ง

ประเทศปฏบิตักินั จงึเปน็ทีค่าดหวงัวา่ การเขม้งวดและบงัคบัใชก้ฎหมายนี ้

จะทำให้การดำเนินการวิทยุชุมชนในประเทศไทยมีความชัดเจนขึ้นตาม

ลำดบั 

การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ชมุชนนัน้ จำเปน็ตอ้งมกีารสรา้งเครอืขา่ยในกลุม่ผูป้ระกอบกจิการเดยีวกนั 

และจดัตัง้องคก์รตวัแทน เพือ่ใชเ้จรจาตอ่รอง และประสานงานกบัองคก์ร

กำกับดูแล ไม่ว่าจะในประเด็นการปรับแก้กฎหมาย การสนับสนุนช่วยเหลือ 

การกำกับดูแลร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง การตดิตามและ

ประเมนิการทำงานขององคก์รกำกบัดแูล ดว้ย สำหรบัรปูแบบขององคก์ร

ตัวแทนจะแตกต่างกันไป มีทั้งที่เป็นสมาคม มูลนิธ ิ และองค์กร (คณะ

กรรมการ) ขึน้อยูก่บัการออกแบบและความคลอ่งตวัของการดำเนนิงาน 

 

16
ประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

อนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ฉบับช่ัวคราว    

(พ.ศ.2552) 
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กองทนุวทิยชุมุชน 

การดำเนนิการกจิการกระจายเสยีงใดๆ จะมคีา่ใชจ้า่ยจำนวนมากให้

เปน็ภาระรบัผดิชอบของผูด้ำเนนิกจิการ แตก่ารดำเนนิการวทิยชุมุชน ซึง่

ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิการหลกัของสถาน ี และถกูกฎหมายกำหนด

ว่า “ต้องไม่แสวงหากำไร” จากการดำเนินกิจการด้วย จึงมีความยากลำบากใน

การดำเนินกิจการอยู่บ้าง ความเป็นจริงข้อนี ้ ทำให้รัฐบาลในทุกประเทศ 

ใช้อำนาจกฎหมายอนุญาตให้กิจการกระจายเสียงชุมชน สามารถรบัการ

สนบัสนนุเงนิทนุเพือ่เปน็งบประมาณดำเนนิการและทำกจิกรรมได ้ ยก

ตวัอยา่งเชน่ การรบับรจิาค การเกบ็คา่สมาชกิจากกลุม่ผูฟ้งั หรอืการเกบ็

คา่เวลาออกอากาศจากกลุม่ผูจ้ดัรายการ นอกจากจะเปน็การหารายไดข้อง

สถานวีทิยชุมุชนแลว้ ยงัเปน็การสรา้งการมสีว่นรว่ม และการเปน็เจา้ของ

สถานวีทิยชุมุชนของกลุม่ผูจ้ดัรายการวทิยแุละผูฟ้งัอกีดว้ย  

นอกจากนี ้ สถานีวิทยุชุมชนยังสามารถรับการอุดหนุนจากเอกชน 

หนว่ยงานรฐั และกองทนุชว่ยเหลอืวทิยชุมุชนดว้ย โดยในแตล่ะประเทศก็

จะระบุรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ท้ังน้ี ในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ 

ไมอ่นญุาตใหร้บัทนุดำเนนิกจิการจากแหลง่เดยีวมากกวา่รอ้ยละ 50 ของ

รายไดท้ัง้หมดทีส่ถานไีดร้บัในแตล่ะป ีเพือ่ใหส้ถานไีดส้รา้งการมสีว่นรว่มที่

หลากหลาย และปอ้งกนัการครอบงำจากแหลง่ทนุหนึง่ๆ ดว้ย ในสว่นของ

การสนับสนุนจากกองทุนวิทยุชุมชนของรัฐน้ัน นอกจากจะมีสัดส่วนจำนวนท่ี

แตกต่างกันแล้ว ยังมีการกำหนดเง่ือนไข วิธีการ การปฏิบัติ ฯลฯ ท่ีแตกต่าง

กนัออกไป ทัง้นีข้ึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะรฐั จำนวนสถานใีนประเทศนัน้ 

และการเจรจาตอ่รองระหวา่งผูด้ำเนนิกจิการกระจายเสยีงชมุชน หรอืองค์

ตวัแทนวทิยชุมุชน กบัผูม้อีำนาจกำกบัดแูลของรฐั 

การจัดตั้งกองทุนวิทยุชุมชน เป็นผลสืบเนื่องจากกฎหมายกิจการ

กระจายเสยีง โดยเฉพาะในประเทศทีใ่หค้วามสำคญักบั “กจิการกระจาย
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

เสียงบริการชุมชน” และตระหนักถึงเงื่อนไขการดำเนินการที่ไม่แสวงหา

กำไร ดงันัน้จงึเหน็ความจำเปน็ทีต่อ้งสนบัสนนุและใหค้วามชว่ยเหลอืดา้น

การเงนิ และการออกแบบกองทนุมทีัง้ที ่ ออกแบบใหเ้ปน็ “กองทนุวทิยุ

ชมุชนโดยเฉพาะ” และเปน็ “กองทนุรวม” สำหรบักจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม  

ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศแรกท่ีรัฐได้ก่อต้ังกองทุนข้ึนมาสนับสนุน

การดำเนนิกจิการของวทิยชุมุชนโดยเฉพาะ เชน่เดยีวกบัองักฤษ คานาดา 

และออสเตรเลีย ส่วนนิวซีแลนด์และไอร์แลนด์กองทุนช่วยเหลือจากรัฐ

ออกแบบเปน็ “กองทนุรวม” โดยจะสนบัสนนุทัง้กจิการกระจายเสยีงวทิย ุ

โทรทศัน ์และสือ่ใหม ่ 

กองทนุสนบัสนนุกจิการกระจายเสยีง (เฉพาะวทิยชุมุชุน และรวม

ทุกสื่อ) นี ้ ส่วนมากได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณของรัฐบาล ผ่าน

ทางองคก์รกำกบัดแูล ซึง่จะแตง่ตัง้องคก์รในรปูของคณะกรรมการจำนวน

หนึง่ (จำนวนตัง้แต ่ 3 คนขึน้ไป) หรอืรฐับาลใหง้บประมาณผา่นมลูนธิิ

กิจการกระจายเสียงชุมชน (ประเทศออสเตรเลีย) ให้รับผิดชอบบริหาร

และจดัสรรกองทนุ ทีแ่ตกตา่งออกไปคอื ประเทศฝรัง่เศสจะไดร้บัภาษรีาย

ได้จากการโฆษณาของกิจการวิทยุ/โทรทัศน์ธุรกิจเป็นทุนสนับสนุนให้กับ

กองทุนวิทยุชุมชนโดยตรง ซึ่งกองทุนวิทยุชุมชนนี ้ เป็นองค์กรที่มีการ

บรหิารจดัการเฉพาะของตวัเอง และประเทศคานาดา กองทนุวทิยชุมุชน

คานาดาจะได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเนื้อหารายการ ซึ่งมีผู้

ประกอบกจิการวทิยธุรุกจิเปน็ผูส้นบัสนนุรายใหญ ่มาบรหิารและจดัสรรให้

กบัการดำเนนิการวทิยชุมุชน เปน็ตน้  
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ประเทศ กองทนุวทิยชุมุชน ปกีอ่ตัง้ สถานะกองทนุ 

สหราชอาณาจกัร Community Radio Fund      
(CRF) 

พ.ศ.2548 เฉพาะวทิยุ
ชมุชน 

ไอรแ์ลนด ์ Broadcasting Authority of 
Ireland (BAI) 

พ.ศ.2546 ทกุสือ่ 

ฝรัง่เศส Fonds de soutien a’ l’
expression radiophonique 
locale (FSER) 

พ.ศ.2525 เฉพาะวทิยุ
ชมุชน 

คานาดา Community Radio Fund 
of Canada (CRFC) 

พ.ศ.2550 เฉพาะวทิยุ
ชมุชน 

ออสเตรเลยี Community Broadcasting 
Foundation (CBF) 

พ.ศ.2527 เฉพาะวทิยุ
ชมุชน 

นวิซแีลนด ์ NZ on Air พ.ศ.2532 ทกุสือ่ 

ตาราง 2 ลกัษณะกองทนุกจิการกระจายเสยีงใน 6 ประเทศตวัอยา่ง 

การบริหารกองทุนสนับสนุนกิจการกระจายเสียง (เฉพาะวิทยุชุมชน 

และรวมทุกสื่อ) นี ้ แต่ละองค์กรจะบริหารกองทุนอย่างอิสระ โดยจะมี

องคก์รกำกบัดแูล องคก์รตวัแทนวทิยชุมุชน และสถานวีทิยชุมุชนเองคอย

ตรวจสอบตามกลไกกฎหมาย  

 

วธิกีารจดัสรรกองทนุสนบัสนนุวทิยชุมุชน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนจะกำหนดวิธีการและเง่ือนไขการจัดสรร

กองทุนที่แตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสมของบริบทการดำเนิน

กิจการกระจายเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายว่าด้วยการกระจายเสียงของ

แตล่ะประเทศ พอจะสรปุไดเ้ปน็ 3 ประเดน็คอื แนวทางในการสนบัสนนุ 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

จำนวนเงนิทนุทีจ่ดัสรร และรอบการพจิารณาในหนึง่ป ีดงันี ้ 

แนวการสนับสนุน ที่กองทุนกิจการวิทยุกระจายเสียงส่วนใหญ่

ออกแบบให้กับสถานีวิทยุชุมชนก็คือ ทุนช่วยเหลือการดำเนินการหลัก

ของสถานี ได้แก่การจัดการ การบริหาร การจัดการและการรายงานทางการ

เงนิ การขยายกลุม่ผูฟ้งั การจดัการและการสนบัสนนุอาสาสมคัร และการ

ระดมทุน ท้ังน้ีเพราะการดำเนินการเหล่าน้ี เป็นค่าใช้จ่าย “หลัก” “ประจำ” 

และ “จำนวนมาก” ทีส่ถานวีทิยหุนึง่ๆ ตอ้งรบัผดิชอบในแตล่ะป ีนอกจาก

นี ้ แหลง่ทนุภายนอกอืน่ๆ มกัจะไมส่นบัสนนุทนุเพือ่การนี ้ เพราะเขา้ใจวา่ 

สถานีได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในส่วนนี้อย่างเพียงพอแล้ว (ซึ่งใน

ความเปน็จรงิ ไมเ่ปน็เชน่นัน้) 

ประเทศ แนวการสนบัสนนุ จำนวนทนุทีจ่ดัสรร จำนวนรอบ
พิจารณาต่อปี 

สหราชอาณาจักร การดำเนนิการหลกัของ
สถาน ี

ตามผูร้บัทนุเสนอขอ 2 รอบ 

ไอรแ์ลนด ์ โครงการ/กจิกรรมเฉพาะ ตามผูร้บัทนุเสนอขอ 3-4 รอบ 

ฝรัง่เศส ทัง้การดำเนนิการหลกัของ
สถานีและโครงการ/กิจกรรม
เฉพาะ 

ตามขนาด (จำนวน) 
กลุม่ผูฟ้งั 

1 รอบ 

คานาดา โครงการ/กจิกรรมเฉพาะ ตามผูร้บัทนุเสนอขอ 1 รอบ 

ออสเตรเลยี ทัง้การดำเนนิการหลกัของ
สถานีและโครงการ/กิจกรรม
เฉพาะ 

ตามขนาด (จำนวน) 
กลุม่ผูฟ้งั 

1 รอบ 

นวิซแีลนด ์ การดำเนนิการหลกัของ
สถาน ี

ตามขนาด (จำนวน) 
กลุม่ผูฟ้งั 

1 รอบ 

ตาราง 3 วธิกีารจดัสรรทนุสำหรบัวทิยชุมุชน 
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สำหรบั ทนุชว่ยเหลอืโครงการ / กจิกรรมเฉพาะ นัน้ ขึน้อยูก่บั

กฎหมายของแต่ละประเทศ โดยนิวซีแลนด์มีกฎหมายที่ระบุให้มีกองทุน

เพ่ือการผลิตรายการท่ีมี “เน้ือหาท้องถ่ิน” ส่วนไอร์แลนด์ระบุไว้ในกฎหมายว่า

ใหม้กีองทนุเพือ่การผลติรายการทีม่ ี“เนือ้หาระดบัชาต”ิ นอกจากนี ้ยงัขึน้

อยูก่บันโยบายวา่ดว้ยกจิการกระจายเสยีงของประเทศนัน้ๆ ดว้ย เชน่ ประ

เทศไอรแ์ลนด ์ มนีโยบายเพือ่เพิม่คณุภาพรายการทีส่ะทอ้นวฒันธรรมของ

ชาวไอริช จึงให้การสนับสนุนการผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

วฒันธรรม มรดก และประสบการณข์องชาวไอรชิ ในบรบิทประวตัศิาสตร์

และรว่มสมยั หรอืรายการทีใ่ชภ้าษาไอรชิ หรอืรายการทีส่มัพนัธก์บัศลิปะ

และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ หรือรายการเพื่อการรู้หนังสือของผู้ใหญ ่

เปน็ตน้ ถงึแมว้า่ กองทนุวทิยชุมุชนควรจะสนบัสนนุเฉพาะวทิยชุมุชน แต่

ในหลายประเทศไดใ้หท้นุสนบัสนนุในโครงการ/กจิกรรมเฉพาะนี ้กบัผูผ้ลติ

รายการอิสระ เพ่ือป้อนสู่กิจการกระจายเสียงชุมชน สาธารณะ และกิจการ

ธรุกจิดว้ย ถา้ผูผ้ลติรายการอสิระดงักลา่วสามารถทำตามเงือ่นไขการเสนอ

ขอรับทุนสนับสนุน และมีเป้าหมายรายการที่จะผลิตตรงกับนโยบายและ

วตัถปุระสงคข์องกองทนุ 

จำนวนทนุทีจ่ดัสรร ซึง่สถานวีทิยชุมุชนในแตล่ะแหง่จะไดร้บัมาก-

นอ้ยเทา่ไร นอกจากจะขึน้อยูก่บังบประมาณของกองทนุทีม่อียูแ่ละสามารถ

จดัสรรได ้และจำนวนสถานวีทิยชุมุชนแลว้ หลายประเทศยงัใชเ้กณฑอ์ืน่ๆ 

ในการพิจารณาด้วย เช่นเกณฑ์การพิจารณา จำนวนกลุ่มผู้ฟัง การพิจารณา

จำนวนกลุ่มผู้ฟัง เป็นการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และประเมินผล

ของการประกอบการ ในพื้นที่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง มีกลุ่มผู้ฟังมาก    

(ชุมชนใหญ่) ก็จะได้รับการจัดสรรทุนมากกว่า และเกณฑ์พิจารณา จำนวน

เงนิทีโ่ครงการ/กจิกรรมยืน่เสนอ เปน็การจดัสรรทนุทีไ่มไ่ดก้ำหนดสดัสว่น

ว่าจะจัดสรรทุนให้แต่ละสถานีมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ข้อเสนอขอรับ
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

10ปี10เหตุผลของการต้องมีวิทยุชุมชน
 

การมอียูข่องวทิยชุมุชนเปน็การเปดิโอกาสใหค้นทีอ่ยู่
ชายขอบ สามารถใชส้ือ่เปน็เครือ่งมอืในการปอ้งกนัภยั
อนัตรายทีจ่ะเขา้มาในชมุชน สามารถบอกเลา่เรือ่งราว 
ความตอ้งการผา่นสือ่ชมุชนทีส่ามารถเขา้ถงึได ้/ สงัคม
ถกูผลกัแตป่ระชาชนทีเ่ปน็เกษตรกรยงัมคีวามจำเปน็

และตอ้งการใช ้ 
 

เจริญ ถิ่นเกาะแก้ว  

(นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุทองถิ่นไทย) 
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ทนุสนบัสนนุของสถานนีัน้ๆ  

คณะกรรมการบรหิารกองทนุของหลายๆ ประเทศ ไดก้ำหนดเวลา

ในการยื่นเสนอขอทุนเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 

ดงันีค้อื การพจิารณาจดัสรรทนุปลีะครัง้ เชน่ประเทศ ฝรัง่เศส คานาดา 

ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์ และ การพจิารณาจดัสรรทนุปลีะมากกวา่ 1 

ครัง้ ประเทศองักฤษ และไอรแ์ลนด ์อยา่งไรกต็าม การกำหนดเวลาในการ

ยืน่ขอ้เสนอขอรบัทนุนี ้ ขึน้อยูก่บัการปจัจยัอืน่ๆ ขององคก์รทนุดว้ย เชน่ 

งบประมาณที่กองทุนจะใช้จัดสรร การเขียนโครงการ การทำรายงาน 

เปน็ตน้ 

 

กลา่วโดยสรปุไดว้า่ ในการออกแบบการบรหิาร และวธิกีารจดัสรก

องทนุวทิยชุมุชนนัน้ นอกจากจะตอ้งการคำนงึถงึเงือ่นไขเฉพาะของบรบิท

วิทยุชุมชน และการกำหนดยุทธศาสตร์กิจการกระจายเสียงชุมชนของ

แตล่ะประเทศแลว้ การใหค้วามสำคญักบักลุม่ผูด้ำเนนิการวทิยชุมุชน  

หรือองค์กรตัวแทนวิทยุชุมชน เข้าร่วมกำหนดรูปแบบการบริหาร 

เงื่อนไขการรับการสนับสนุน และประเมินการจัดการกองทุน ก็จะทำให้

การใชเ้งนิงบประมาณ (ไมว่า่จะไดม้าจากแหลง่ทนุใดกต็าม) เปน็ไปเพือ่

สนบัสนนุการดำเนนิการกจิการกระจายเสยีงชมุชนอยา่งแทจ้รงิ และเกดิ

ประโยชนส์งูสดุ 

  

เงือ่นไขและขอ้จำกดัของวทิยชุมุชนในประเทศไทย 

วิทยุชุมชนในประเทศไทยเกิดข้ึนจากการขับเคล่ือนของภาคประชาชน 

และมหีนว่ยงานของรฐัหลายหนว่ยใหก้ารสนบัสนนุ แตก่ไ็มม่คีวามตอ่เนือ่ง

และเปน็การสนบัสนนุตามภารกจิของหนว่ยงานนัน้ๆ ทำใหก้ารสนบัสนนุ

หลายอยา่งขดัตอ่หลกัการดำเนนิงานของวทิยชุมุชน นอกจากนี ้ จากการที่
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ไมม่หีนว่ยงานกำกบัดแูลมาอยา่งยาวนานกวา่ 10 ป ี ทำใหก้ลุม่/องคก์ร/

ภาคเอกชนกอ่ตัง้สถานวีทิยขุึน้มาอยา่งเสร ี จากขอ้มลูของ กสทช. พ.ศ. 

2554 พบวา่มสีถานวีทิยใุนประเทศไทยกวา่ 6,000 สถาน ีซึง่สรา้งความ

สับสนต่อ “อัตลักษณ์” ของวิทยุชุมชน และเกิดปัญหา “คลื่นทับ/คลื่น

แทรก” ระหวา่งสถานวีทิย ุ 

จากการสำรวจของสหพนัธวิ์ทยชุมุชนเมือ่ พ.ศ. 2553 พบวา่ปญัหา

เทคโนโลยีและปัญหาบุคลากรเป็นปัญหาหลักที่ผู้ดำเนินงานวิทยุชุมชน

ประสบอยู ่ ดว้ยเหตวุา่มวีทิยชุมุชนไมถ่งึรอ้ยละ 10 ทีไ่มม่ปีญัหาทัง้สองนี ้

สว่นปญัหาดา้นการบรหิารจดัการเปน็ความกงัวลใจรองลงมา เพราะมวีทิยุ

ชมุชนเกอืบรอ้ยละ 20 ทีไ่มม่ปีญัหาดงักลา่ว ดงัตาราง 3 

ตาราง 4 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยี

ของวทิยชุมุชน 

ปญัหาดา้นเทคโนโลย ี จำนวนสถาน ี รอ้ยละ 

1. คลืน่ทบั / คลืน่แทรก 46 77.7 

2. เครือ่งสง่เสือ่มสภาพ 42 70.9 

3. คอมพวิเตอรเ์กา่ / ตกรุน่ 23 38.8 

4. เสาและสายอากาศเสือ่มสภาพ 22 37.2 

5. คลืน่ฟุง้ 12 20.3 

6. อืน่ๆ 4 6.7 

หมายเหต ุ: กลุม่ตวัอยา่งทีต่อบแบบสำรวจจำนวน 3 สถาน ีหรอืรอ้ยละ 4.8 ของ
กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด ระบวุา่ “ไมม่ปีญัหาดา้นการบรหิารจดัการ” การคำนวณรอ้ยละ

ของตารางนี ้จงึใชจ้ำนวนผูท้ีต่อบวา่มปีญัหาจำนวน 59 สถานเีปน็จำนวนรวม 
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ปญัหาดา้นการบรหิารจดัการ จำนวนสถาน ี รอ้ยละ 

1. ไมส่ามารถหาทนุใหเ้พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ย 41 82.0 

2. ไมส่ามารถจดัการประชมุไดต้ามระเบยีบ
กำหนด 

15 30.0 

3. คณะกรรมการสว่นใหญไ่มม่สีว่นรว่มใน
การบรหิารจรงิ 

15 30.0 

4. ไมส่ามารถดำเนนิการตามระเบยีบทีว่าง
ไว ้

9 18.0 

5. อืน่ๆ 2 4.0 

ปญัหาดา้นบคุลากร จำนวนสถาน ี รอ้ยละ 

1. ขาดความรูด้า้นเทคโนโลย ี 38 66.5 

2. ขาดแคลนอาสาสมคัร 36 63.0 

3. ขาดทกัษะการจดัรายการและการคน้หา
ขอ้มลู 

31 54.3 

4. ไมเ่ขา้ใจแนวคดิวทิยชุมุชนและกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

24 42.0 

หมายเหต ุ: กลุม่ตวัอยา่งทีต่อบแบบสำรวจจำนวน 12 สถาน ีหรอืรอ้ยละ 19.4 ของ
กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด ระบวุา่ “ไมม่ปีญัหาดา้นการบรหิารจดัการ” การคำนวณรอ้ยละ

ของตารางนี ้จงึใชจ้ำนวนผูท้ีต่อบวา่มปีญัหาจำนวน 50 สถานเีปน็จำนวนรวม  

หมายเหต ุ: กลุม่ตวัอยา่งทีต่อบแบบสำรวจจำนวน 5 สถาน ีหรอืรอ้ยละ 8.1 ของ
กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด ระบวุา่ “ไมม่ปีญัหาดา้นบคุลากร” การคำนวณรอ้ยละของตาราง

นี ้จงึใชจ้ำนวนผูท้ีต่อบวา่มปีญัหาจำนวน 57 สถานเีปน็จำนวนรวม 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ขอ้มลูจากตารางแสดงใหเ้หน็วา่ ปญัหาการบรหิารจดัการทีผู่ด้ำเนนิ

การสถานวีทิยปุระสบมากทีส่ดุ คอื การไมส่ามารถหารายไดเ้พยีงพอกบั

ค่าใช้จ่าย ปัญหารองลงมาคือการไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบและ

นโยบายที่กำหนดไว ้ (เช่น ไม่สามารถจัดการประชุมตามวาระ หรือไม่

สามารถจัดการฝึกอบรมให้กับผู้สนใจจะเป็นอาสาสมัครนักจัดรายการ 

เปน็ตน้)  

ปญัหาบคุลากรนัน้ บคุลากรในสถานวีทิยชุมุชนยงัคงมปีญัหาเรือ่ง 

“ขาดความรูท้างเทคโนโลย”ี อยูเ่สมอ ทัง้นีเ้พราะเทคโนโลยใีนหอ้งสง่วทิยุ

ชมุชนเปน็เทคโนโลยสีมยัใหม ่ ทีน่ำเขา้จากภายนอกชมุชน มเีพยีงสมาชกิ

ในชมุชนสว่นนอ้ยเทา่นัน้ ทีม่คีวามรูใ้นเทคโนโลยนีี ้ ประกอบกบัปญัหาใน

การบริหารจัดการที่ไม่สามารถสร้างเวทีเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับ

บคุลากรได ้ปญัหานีจ้งึไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

ที่น่าสังเกตคือ การขาดแคลนอาสาสมัครเป็นปัญหารองลงมาจาก

ปญัหาขาดแคลนความรูด้า้นเทคโนโลย ี ขอ้มลูป ี 2550-2551 นัน้ ปญัหา

การขาดแคลนอาสาสมคัรเปน็ปญัหาอนัดบั 4 จากปญัหาบคุลากรทัง้หมด 

(สาโรจน ์2550, 162-163) แตข่อ้มลูปนีี ้พบวา่ปญัหาการขาดแคลนอาสา

สมัครมีถึงร้อยละ 63 ทีเดียว ท้ังน้ีอาจอธิบายได้ว่า สถานีไม่เพียงไม่สามารถ

จดัอบรมผูด้ำเนนิรายการหนา้ใหมไ่ดเ้ทา่นัน้ อาสาสมคัรผูด้ำเนนิรายการที่

มีประสบการณ์ยังถูก “ดึงตัว” ไปเป็น “ดีเจหลักที่มีค่าตอบแทน” ของ

สถานวีทิยชุมุชนธรุกจิทอ้งถิน่อกีดว้ย ทัง้นี ้ การเสรมิศกัยภาพอาสาสมคัร

ทัง้เกา่และใหม ่ นอกจากจะเปน็การพฒันารายการของสถานใีหม้คีณุภาพ

แลว้ ยงัเปน็การสรา้งบคุลากรอนัจะสง่ผลใหเ้กดิความยัง่ยนืตอ่วทิยชุมุชน

ดว้ย อยา่งไรกต็าม ในความเปน็จรงิ พบวา่มสีถานวีทิยชุมุชนเพยีง 1-2 

สถาน ี (ไมถ่งึรอ้ยละ 3) ทีส่ามารถจดักจิกรรมพฒันาศกัยภาพบคุลากร

ของตนไดต้ามลำพงั  
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สำหรบัปญัหาดา้นเทคโนโลยนีัน้ คลืน่ทบัคลืน่เบยีดยงัคงเปน็ปญัหา

ทีส่ำคญัในการดำเนนิงานวทิยชุมุชน อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูจากตารางแสดง

ให้เห็นว่า ปัญหาที่คำนึงถึงในช่วงปีนี้คือ “การเสื่อมสภาพของเครื่องส่ง 

คอมพวิเตอร ์ สาย-เสาอากาศ รวมถงึอปุกรณอ์ืน่ๆ ในหอ้งสง่” ปญัหานี ้

ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานยาวนานของสถานีวิทยุชุมชนแต่ละ

แห่ง และเห็นถึงงบประมาณที่มีจำกัดของแต่ละสถานีแล้ว ยังสะท้อนให้

เห็นว่า ผู้เก่ียวข้องในวิทยุชุมชนยังมีความรู้ท่ีจำกัดในการดูแลรักษาอุปกรณ์

ต่างๆ อย่างเช่น การมีอุปกรณ์สำรองไฟเพ่ิมอีก 1 ตัว อาจทำให้คอมพิวเตอร์

และเครือ่งสง่ยดือายกุารใชง้านออกไปไดอ้กีนาน 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ข้อเสนอต่อกองทุนวิจัยและพัฒนาของกสทช.
 

ก) การบรหิารกองทนุวทิยชุมุชน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน ์ และกจิการโทรคมนาคม ควรกอ่ตัง้ “กองทนุวทิยชุมุชน” 

และแตง่ตัง้ “คณะทำงาน” ขึน้มาวางนโยบายและแผนงานสง่เสรมิชมุชน

และสนบัสนนุผูด้ำเนนิการ “วทิยชุมุชน” โดยตรง  

นอกจากนี ้ องค์ประกอบของคณะทำงานควรมีตัวแทนของคณะ

กรรมการบรหิารกองทนุวจิยัและพฒันาฯ นกัวชิาการ และตวัแทนของวทิยุ

ชมุชนในสดัสว่นทีเ่ทา่กนั และนโยบายและแผนงานของกองทนุวทิยชุมุชน

ควรจะเป็นการส่งเสริมให้วิทยุชุมชนสามารถดำเนินงานภายใต้หลักการ

หรอืปรชัญาของวทิยชุมุชน คอื วทิยชุมุชนเปน็ของชมุชน ดำเนนิงานโดย

ชมุชน และจดัรายการเพือ่ประโยชนข์องชมุชน  

การบรหิารกองทุนวิทยชุมุชนเพือ่ใหเ้ป็นไปตามปรชัญาหรอืหลกัการ

ของวทิยชุมุชนควรแบง่ออกเปน็ 2 ระดบั คอื 

1) คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย

เสยีง กจิการโทรทศัน ์ และกจิการโทรคมนาคม (ตามมาตรา 54 ของ 

พรบ. องคก์รจดัสรรคลืน่ฯ 2553) ทำหนา้ทีบ่รหิารและกำกบัทศิทางการ

ดำเนินงานของกองทุนวิทยุชุมชนที่ส่งเสริมให ้ “วิทยุชุมชนเป็นของชุมชน 

โดยชมุชน และเพือ่ชมุชน” 

2) คณะทำงานกองทนุวทิยชุมุชน ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์

และวางแผนงานทีส่ามารถสง่เสรมิใหว้ทิยชุมุชนสามารถพฒันาตนเองและ

เกดิความยัง่ยนืใน 4 ประเดน็ ดงันี ้

2.1) ความยัง่ยนืทางสงัคม หมายถงึ กระบวนการทางสงัคม

ทีจ่ำเปน็ตอ่การสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัสือ่ชมุชน หมายรวม
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ถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินการ การผลิตเน้ือหา

ในรายการวทิยทุีส่มัพนัธก์บัภาษาและวฒันธรรมของชมุชน 

การระดมทุนภายในชุมชน และการให้ข้อมูลสะท้อนการ

ดำเนนิการวทิยชุมุชนของคนในชมุชน 

2.2) ความยั่งยืนเชิงสถาบัน หมายถึงนโยบายของรัฐที่จะ

ตอ้งมกีารกำกบัดแูลและมกีฎหมายรบัรองวทิยชุมุชน และ

ไม่ให้อิทธิพลทางการเมืองควบคุมการกำหนดทิศทางการ

ดำเนินการวิทยุชุมชน นอกจากนี ้ โครงสร้างการบริหาร

จัดการต้องมีลักษณะประชาธิปไตย รวมถึงการเป็นพันธมิตร

กบัองคก์รอืน่ๆ ดว้ย 

2.3) ความยัง่ยนืทางการเงนิ คอื ศกัยภาพขององคก์รในการ

แสวงหารายได้เพื่อใช้ในการดำเนินการวิทยุชุมชน หมาย

รวมถึงการระดมเงินสดและการสนับสนุนสิ่งของและการ

บรกิารอืน่ๆ ทัง้ภายในและภายนอกชมุชน 

2.4) ความยั่งยืนทางเทคนิค หมายถึง ความสามารถของ

บคุลากรในองคก์รทีจ่ะใชแ้ละบำรงุรกัษาอปุกรณต์า่งๆ ใน

หอ้งสง่กระจายเสยีง รวมถงึเครือ่งสง่กระจายเสยีงและเสา

อากาศด้วย นอกจากนี้บุคลากรในองค์กรต้องสามารถ

ถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กับคนรุ่นต่อไปที่เข้ามาทำงาน 

และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาคุณภาพ

รายการ (Kenneth Murphy and etc., 2011: 15) 

นอกจากนี ้ กองทุนวิทยุชุมชนควรส่งเสริมให้วิทยุชุมชนสามารถ

ดำเนนิงานตามหลกัเกณฑ ์ ระเบยีบ และคำสัง่ของ กสทช. มากกวา่ทีจ่ะ

บังคับให้วิทยุชุมชนทำตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือคำส่ังน้ันๆ เน่ืองเพราะผู้

ดำเนินการวิทยุชุมชนเป็นอาสาสมัครและดำเนินงานโดยไม่มีรายได้จาก
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

การโฆษณา บรรดาหลักเกณฑ ์ ระเบียบ หรือคำสั่งต่างๆ หมายถึงการ

เพิ่มค่าใช้จ่ายและการแสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น นอกจากนี้

บรรดาหลกัเกณฑ ์ระเบยีบ หรอืคำสัง่ใดๆ ควรถอืเปน็เปา้หมายที ่กสทช. 

ควรจะทำงานรว่มกบัวทิยชุมุชนใหบ้รรลผุลตามหลกัเกณฑ ์ ระเบยีบ หรอื

คำสัง่นัน้ๆ  

 

ข) แนวทางสง่เสรมิวทิยชุมุชน 

แนวทางสง่เสรมิวทิยชุมุชนของกองทนุวจิยัและพฒันาฯ ของ กสทช. 

นั้น ควรจะเป็นการช่วยวิทยุชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

โดยสามารถแบง่แนวทางสง่เสรมิออกเปน็ 7 ประเดน็ ดงันี ้

1) การเสรมิศกัยภาพการดำเนนิงานวทิยชุมุชน โดยการอบรมเชงิ

ปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาน ี การศึกษาดูงานสถานีที่

เปน็ตวัอยา่งทีด่ใีนดา้นตา่งๆ และการศกึษาดงูานในตา่งประเทศ การเสรมิ

ศกัยภาพนีค้วรสง่เสรมิอยา่งนอ้ยใน 5 ประเดน็ ดงันี ้

1.1 การบรหิารจดัการสถานวีทิยชุมุชน 

1.2 การระดมทนุภายในชมุชน 

1.3 การผลติรายการทีต่อบสนองความตอ้งการของชมุชน 

1.4 การสรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชนและการขยายกลุม่ผูฟ้งั/

อาสาสมคัรของสถาน ี

1.5 การกำกบัดแูลกนัเอง (Self-regulation) และการกำกบั

ดแูลรว่มกนั (Co-regulation) ระหวา่งองคก์รตวัแทนวทิยุ

ชมุชน (ไดแ้กส่หพนัธว์ทิยชุมุชนแหง่ชาต ิและ/หรอืองคก์ร

ตวัแทนวทิยชุมุชนอืน่ๆ) กบั กสทช./กสท. 

2) การสนับสนุนด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับการกระจายเสียงชุมชน 

และเทคโนโลยสีือ่ใหม/่การปรบัตวัเขา้สูร่ะบบดจิติอล ควรใหก้ารสนบัสนนุ
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ใน 2 ดา้นหลกั ดงันี ้

2.1 ด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับการกระจายเสียงชุมชน คือ การ

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช ้ การบำรุงรักษา และ

การตรวจสอบ/ซ่อมแซมเครื่องส่งและอุปกรณ์ในห้องส่ง 

รวมทัง้การมเีครือ่งสำรองใหส้ถานวีทิยชุมุชนไดห้ยบิยมืเมือ่

เครือ่งสง่เสยี และการมเีงนิทนุใหกู้ย้มืสำหรบัการซอ่ม/ซือ้

เครือ่งสง่วทิยหุรอือปุกรณใ์นหอ้งสง่ 

2.2 ดา้นเทคโนโลยสีือ่ใหม/่การปรบัตวัเขา้สูร่ะบบดจิติอล คอื 

การสนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยแีละการสือ่สาร หรอื “สือ่

ใหม่” ในการดำเนินการวิทยุชุมชน เช่น การอบรมบุคลากร

สถานีในการใช้อินเตอร์เน็ต การสนับสนุนให้วิทยุชุมชน

สามารถเขา้ถงึอนิเตอรเ์นต็ไดใ้นราคาถกูหรอืไมต่อ้งเสยีคา่

ใชจ้า่ย การสง่เสรมิใหเ้กดิเครอืขา่ยระหวา่งสถานเีพือ่การ

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาสถาน ีเปน็ตน้ 

3) การใหเ้งนิชว่ยเหลอืเพือ่สนบัสนนุการดำเนนิกจิกรรมหลกัของ

สถานวีทิยชุมุชน สถานีวิทยุชุมชนในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

ประสบปัญหาการระดมภายในชุมชนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อการ

กระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชน ดังน้ันกองทุนวิจัยวิจัยชุมชนควรสนับสนุน

ทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของคา่ใชจ้า่ยประจำปขีองแตล่ะสถาน ี

4) การสนับสนุนให้รายการวิทยุชุมชนมีความหลากหลาย  เน่ืองจากใน

แตล่ะชมุชนมกีลุม่คนทีห่ลากหลาย สถานวีทิยชุมุชนควรมรีายการทีต่อบ

สนองความตอ้งการของคนกลุม่ตา่งๆ ภายในชมุชน กองทนุวทิยชุมุชนควร

สนับสนุนให้แต่สถานีผลิตรายการเพ่ือการศึกษาและเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน 

สตร ีผูส้งูอาย ุคนกลุม่นอ้ยภายในชมุชน ฯลฯ 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

5) การสนบัสนนุใหจ้ดัตัง้สถานวีทิยเุพือ่กลุม่ชาตพินัธุ ์ ในประเทศ

ไทย มกีลุม่ชาตพินัธุ ์ซึง่เปน็ชนกลุม่นอ้ยในสงัคม มากกวา่ 10 กลุม่ แต่

กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ด้านการกระจายเสียงวิทย ุ และ

ฐานะทางเศรษฐกจิทีไ่มเ่อือ้ตอ่การจดัตัง้สถานวีทิยขุองตนเอง ดงันัน้ เพือ่

ใหก้ลุม่ชาตพินัธุส์ามารถม ี “สือ่” เปน็ของตนเอง กองทนุวทิยชุมุชนควร

สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการซือ้อปุกรณต์า่งๆ เพือ่การกระจายเสยีงวทิย ุรวม

ทั้งการฝึกอบรมให้สามารถบริหารจัดการสถานีและจัดรายการวิทยุชุมชน

ได ้ 

6) การสนบัสนนุอปุกรณก์ารกระจายเสยีงทีไ่ดม้าตรฐาน อย่าง

เชน่ เครือ่งสง่กระจายเสยีง เสาอากาศ เพือ่ไมใ่หเ้กดิคลืน่ฟุง้ เนือ่งจาก

สถานวีทิยชุมุชน โดยเฉพาะทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกล เมือ่เครือ่งสง่กระจาย

และอุปกรณ์อื่นๆ เสื่อมสภาพ อันส่งผลให้คลื่นที่กระจายเสียงรบกวน

กจิการกระจายเสยีงอืน่ๆ การทีจ่ะตามชา่งเทคนคิใหม้าแกไ้ข/ซอ่มตอ้งใช้

เวลาหลายวนั และบางครัง้กต็อ้งมาแกไ้ข/ซอ่มแซมหลายครัง้ ทำใหส้ถานี

วิทยุชุมชนต้องเสียค่าใช้จ่ายมากข้ึน ดังน้ันกองทุนวิทยุชุมชนควรจะสนับสนุน

เครื่องส่งกระจายเสียงและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยระบบ

การอดัรายการอตัโนมตั ิและทมีชา่งเทคนคิเคลือ่นทีท่ีส่ามารถใหบ้รกิารแก่

สถานวีทิยชุมุชนทีป่ระสบปญัหาไดท้นัทว่งท ี

7) การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยุชุมชน เป็นการให้ทุนแก่สถาบัน

การศกึษา นกัวชิาการ และผูด้ำเนนิงานวทิยชุมุชนใหศ้กึษาวจิยัวทิยชุมุชน

ในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำผลวิจัยไปวางแผนส่งเสริมการดำเนินงานของวิทยุ

ชุมชน นอกจากนี้ควรมีการวิจัยประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ

กระบวนการใหท้นุสนบัสนนุของกองทนุวทิยชุมุชนทกุ 1-3 ป ีเพือ่ปรบัปรงุ

/แก้ไขกระบวนการให้ทุนสนับสนุนที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง

ของวทิยชุมุชน 
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ค) เงือ่นไขของการไดร้บัทนุจากกองทนุวทิยชุมุชน 

กองทุนวิทยุชุมชนควรมีการประกาศวันเปิดและปิดรับโครงการเสนอ

ของรบัทนุสนบัสนนุทีช่ดัเจนแนน่อน และควรพจิารณาอนมุตัโิครงการ 2 

หรือ 4 คร้ังต่อปี นอกจากน้ีกองทุนวิจัยและพัฒนาของ กสทช. ควรจัดสรร

ทนุใหก้องทนุวทิยชุมุชนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ของเงนิกองทนุทัง้หมดใน

แตล่ะป ี สว่นคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธขิอรบัทนุสนบัสนนุจาก “กองทนุวทิยุ

ชมุชน” ควรมคีณุสมบตัดิงันี ้

- สถานีวิทยุชุมชนหรือผู้ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิทยุชุมชน

ตอ้งไดร้บัใบอนญุาต (ทดลอง) กระจายเสยีงจาก กสทช. 

- สถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิทยุชุมชนใน

รอบแรก ไมส่ามารถขอรบัทนุสนบัสนนุในรอบตอ่ไปภายในปงีบประมาณ

เดยีวกนั แตส่ามารถขอรบัทนุสนบัสนนุในปงีบประมาณถดัไปได ้

- สถานีวิทยุชุมชนท่ีได้รับใบอนุญาตมากกว่า 1 สถานีสามารถขอรับ

สนับสนุนจากกองทุนวิทยุชุมชนร่วมกันได้ (เครือข่ายระดับจังหวัด ภูมิภาค 

และประเทศ) 

 

204



๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

10ปี10เหตุผลของการต้องมีวิทยุชุมชน
 

วทิยชุมุชนเปรยีบเสมอืนเครือ่งมอืในการยกมาตรฐาน
การใชช้วีติของคนในชมุชน ทำหนา้ทีเ่ปน็แหลง่ขา่วทีม่ี

สาระและเปน็ประโยชน ์รกัษาเอกลกัษณแ์ละวฒันธรรม
ของคนในชมุชน 

 

อ.พนา ทองมีอาคม  

(กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กสทช.,) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

การบูรณาการมิติเพศสภาพ
ในวิทยุชุมชน*
ศริณทิพย์หมั้นทรัพย์**

* บทความนี ้นำเสนอในการสมัมนา “ผูห้ญงิและสือ่ชมุชน: พืน้ทีก่ารศกึษาตลอด

ชวีติ” วนัที ่25 พฤศจกิายน 2552 ศรินิาถการเ์ดน้ จงัหวดัเชยีงใหม ่

** นักวิจัย ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม ่
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บทนำ
 

วิทยุชุมชนในประเทศไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาค

ส่วน และดำเนินการกระจายเสียงมาร่วมทศวรรษ ปัจจุบันมีสถานีวิทยุ

กระจายเสียง ที่เรียกตัวเองว่า “วิทยุชุมชน” จำนวน 6,521 สถานี17   

ทำใหเ้ขา้ใจไดว้า่ ประชาชนสามารถแยง่ชงิทรพัยากรคลืน่ความถีม่าจากรฐั 

โดยสามารถเขา้ถงึ บรหิารจดัการ และมชีอ่งทางสือ่สารของตวัเองไดอ้ยา่ง

กว้างขวาง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จำนวนที่มากมายนี ้ สะท้อนให้เห็นถึง

ความกระตอืรอืรน้ของประชาชนทีต่อ้งการทำหนา้ทีส่ือ่ดว้ยตวัเอง 

นอกจากวิทยุชุมชนจะแสดงชัยชนะในการเข้าถึงส่ือของภาคประชาชน

ดงักลา่วแลว้ งานวจิยัหลายๆ ชิน้ ยงัแสดงใหเ้หน็วา่ วทิยชุมุชนมคีณุปูการ

ตอ่สงัคมในหลายๆ ดา้น ไมว่า่จะเปน็การ “สรา้งการมสีว่นรว่มของคนใน

ชมุชน” (Bhatchara 2005 ; สรุะชยั 2549 และพนูสมบตั ิ2551) หรอื

การทำหนา้ทีเ่สรมิศกัยภาพผูห้ญงิในดา้นเทคโนโลย ีการฝกึทกัษะการอา่น

-เขยีน รวมทัง้การใหท้ัง้ผูจ้ดัและผูฟ้งัสามารถสง่แรงใจไฟฝนัแกก่นัและกนั

ดว้ย (ศรณิทพิย ์ 2551) ถงึแมว้า่จะยงัคงไมส่ามารถไปใหถ้งึ การเปน็สือ่

เพือ่สงัคมแบบในประเทศญีปุ่น่ ทีม่บีทบาทสำคญัในการฟืน้ฟชูมุชนใหก้ลบั

สู่สภาพปกต ิ หลังจากประสบภัยแผ่นดินไหว (www.resarchsea.com) 

หรอื การเปน็สือ่ทางเลอืกแบบในประเทศปากสีถาน ทีใ่ชว้ทิยชุมุชนสรา้ง

ความบนัเทงิใหก้บัผูฟ้งัขาประจำมากวา่ 15 ป ี กอ่นจะพฒันาไปสูก่ารทำ

หนา้ทีส่ือ่สาธารณะ ซึง่รายงานประเดน็ขา่วทีไ่มเ่ปน็ขา่ว (voice of the 

17
เป็นจำนวนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ัวประเทศท่ีย่ืนแจ้งความประสงค์จะประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนต่อคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

ในคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิเมือ่ป ีพ.ศ.2552 ; สหพนัธว์ทิยุ

ชมุชนแหง่ชาต ิอา้งใน www.prachathi.com เมือ่ธนัวาคม 2552 
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voiceless) ในสือ่กระแสหลกั (www.adb.org) กต็าม  

จากการทำงานรว่มกบัสถานวีทิยชุมุชนมารว่ม 2 ปี18 ผูเ้ขยีนเหน็

ดว้ยกบับทบาทของวทิยชุมุชนทีส่รา้งการมสีว่นรว่มใหเ้กดิขึน้ในชมุชน ไป

พรอ้มๆ กบัพบขอ้จำกดัในระดบัปฏบิตักิาร ทีท่ำใหก้ารบรหิารวทิยชุมุชน 

ไมบ่รรลเุปา้หมายของการเปน็ “สือ่ชมุชน” ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ บทความชิน้นี ้

จงึมวีตัถปุระสงค ์ เพือ่ทำความเขา้ใจประเดน็การเขา้มสีว่นรว่มของผูห้ญงิ

ในการดำเนนิงานวทิยชุมุชนภาคประชาชน และ นำเสนอการดำเนนิงาน

วทิยชุมุชนทีค่ำนงึถงึเพศสภาพและวฒันธรรม เพือ่เพิม่การมสีว่นรว่มของ

คนในชมุชนใหม้ากขึน้ในทกุระดบัตามอดุมการณท์ีต่ัง้ไว ้

ในบทความนี ้ เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ปฏิบัติการของสถานีวิทยุ

ชมุชนภาคประชาชน 2 สถาน ี ทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้สถานทีต่ัง้ เหตผุลการ

เริม่ตน้ การบรหิารจดัการ และการเขา้มสีว่นรว่มของชมุชน โดยใชแ้นวคดิ

การมีส่วนร่วมในวิทยุชุมชนที่คำนึงถึงเพศสภาพและวัฒนธรรม ด้วยการ

พจิารณาการเขา้มสีว่นรว่มของผูห้ญงิ ผูช้าย และกลุม่อืน่ๆ ใน 3 ระดบั 

ไดแ้ก ่ ระดบัการเขา้ถงึ ระดบัการดำเนนิการ และระดบัตดัสนิใจ จากนัน้ 

จะนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานวิทยุชุมชนปัจจุบันที่มองข้ามเพศสภาพ 

ดว้ยสดัสว่น บทบาท และอปุสรรคของผูห้ญงิในการเขา้เปน็สว่นหนึง่ของ

วิทยุชุมชน ก่อนจะนำเสนอให้เห็นถึงการ บูรณาการมิติเพศสภาพเพื่อ

18
โครงการเสริมศักยภาพผู้หญิงในวิทยุชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฮน์ริคเบิลล์ 

สำนกังานเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ดำเนนิโครงการกบัสถานวีทิยชุมุชน 8 สถาน ีใน 

4 จงัหวดัภาคเหนอื ตัง้แตป่ ี2551 แมร้ะยะเวลาในการดำเนนิกจิกรรมรว่มกบัผูจ้ดั

รายการผูห้ญงิ และสถานวีทิยชุมุชนรวมแลว้เพยีง 12 เดอืน แตผู่เ้ขยีนไดใ้ชเ้วลาที่

เหลือไปกับการทำความเข้าใจบริบทพ้ืนท่ีของสถานีวิทยุชุมชนแต่ละแห่ง ศึกษาแนวคิด

วทิยชุมุชนทัง้ในและตา่งประเทศ สงัเกตการณก์ารดำเนนิการวทิยชุมุชนในพืน้ทีจ่รงิ 

และตดิตามความกา้วหนา้ของโครงการอยา่งตอ่เนือ่งเปน็เวลารว่ม 2 ป ี
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สรา้งการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น และคณุปูการของการมผีูห้ญงิเขา้รว่ม

ในการดำเนินงานวิทยุชุมชน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานวิทยุ

ชมุชนทีด่ใีนอนาคต ทัง้ในระดบัสถานแีละระดบัชาต ิ

 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในวิทยุชุมชน
 

แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์การพัฒนาในสังคมไทย ซึ่งใช้กันมาร่วม 30 ปีแล้ว โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในสายงานขององค์กรพัฒนาเอกชน ที่เคลื่อนไหวเพื่อการ

พัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นักพัฒนากลุ่มนี ้

เชื่อว่าการมีส่วนร่วมเป็น “กระบวนการพัฒนา” ที่ต้อง เปิดโอกาสให้

ประชาชน (ผู้ท่ีต้องได้รับการพัฒนา) สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

และกำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง ที่มีนักพัฒนาเป็นผู้อำนวยความสะดวก 

และชาวบา้นเปน็ผูด้ำเนนิการในทกุขัน้ตอนตามกระบวนการพฒันานัน้ๆ (

ปารชิาตแิละคณะ 2543 : 136-139) 

สำหรบัรฐับาล การมสีว่นรว่มเปน็ “ยทุธศาสตร”์ สำคญั ในการ

กำหนดนโยบายตา่งๆ และการทำงานเพือ่สรา้งสงัคมประชาธปิไตย จงึมี

ความพยายามที่จะ เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

การพฒันา ทัง้ในการแกไ้ขปญัหาและปอ้งกนัปญัหา โดยเปดิโอกาสใหม้ี

สว่นรว่มในการคดิรเิริม่ รว่มกำหนดนโยบาย รว่มวางแผน ตดัสนิใจและ

ปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ร่วมติดตามประเมิน

ผลและรบัผดิชอบในเรือ่งตา่งๆ อนัมผีลกระทบถงึประชาชน ชมุชนและ

เครือข่ายทุกรูปแบบในพื้นที ่ (www.thaipoliticsgovernment.org) ใน

ปจัจบุนั แนวคดิเรือ่งการมสีว่นรว่มนี ้ ไดข้ยบัจากการเขา้รว่มในโครงการ

พัฒนาที่เน้นประโยชน์ส่วนชุมชน ไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
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นโยบาย ซึ่งใช้ฐานะความเป็นพลเมืองเข้าไปกำหนดนโยบายสาธารณะที่

คาดวา่จะมผีลกระทบตอ่ชวีติของประชาชนโดยรวม (www.pnet.ids.ac.uk) 

การมีส่วนร่วมตามแนวคิดข้างต้น จึงเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน

พฒันาการรบัรู ้ สตปิญัญา และความสามารถในการตดัสนิใจกำหนดชวีติ

ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำแนวคิดนี้ไปใช้อย่างกว้างขวางใน

ปจัจบุนั ทำใหเ้กดิการใหค้วามหมายทีห่ลากหลาย และแตกตา่งกนัไปตาม

ความเขา้ใจและประสบการณข์องแตล่ะบคุคล  

 

แนวคิดการมีส่วนร่วมในวิทยุชุมชน
 

การเกดิขึน้ของวทิยชุมุชนในประเทศไทย เริม่ตน้จากองคก์รพฒันา

เอกชนและนกัวชิาการหวักา้วหนา้ดา้นการสือ่สารมวลชน ทีเ่หน็วา่ “วทิยุ

ชมุชน” เปน็เครือ่งมอืหนึง่ในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัประชาชน 

และเปน็ชอ่งทางการสือ่สารภาคประชาชน ภายใตก้ารรบัรองของกฎหมาย
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รฐัธรรมนญู โดยยดึอดุมการณข์องชมุชน โดยชมุชน และเพือ่ชมุชน ซึง่

หมายถงึ “วทิยชุมุชนเปน็ของชมุชน ดำเนนิการโดยชมุชน เพือ่ประโย

ชนของชุมชน โดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ และไม่ถูกแทรกแซง/

ครอบงำจากรฐั ทนุ และนกัการเมอืง” (กาญจนา 2546: 10, ปณัณพร 

2549: 23, และสาโรจน ์2551: 67-69) นัน่แปลวา่ คนในชมุชนจำเปน็

ตอ้ง “เขา้ไปมสีว่นรว่ม” อยา่งแทจ้รงิ จงึจะทำใหอ้ดุมการณด์งักลา่วเปน็

จรงิได ้ 

วิทยุชุมชนจึงถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม เช่นเดียวกับ

โครงการพัฒนาอื่นๆ ในประเทศไทย และทำให้วิทยุชุมชนแตกต่างจาก

วิทยุของรัฐ และวิทยุเชิงพาณิชย ์ คือเป็นสื่อที่จัดตั้งและดำเนินงานโดย

ชุมชน กระจายเสียงครอบคลุมเฉพาะพื้นที ่ มุ่งเป้าหมายเพื่อประโยชน์

สูงสุดของชุมชน และตอบสนองความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของ

ชมุชน การดำเนนิการลกัษณะนี ้ เรยีกรอ้ง “การมสีว่นรว่มของรว่มของ

คนในชมุชน” อยา่งสงู โดยสมาชกิในชมุชนสามารถเขา้มสีว่นรว่มไดใ้น 3 

ระดบัหลกัๆ คอื ใน ระดับการวางเปา้หมาย ซึง่หมายถงึสทิธขิองชมุชนใน

การกำหนดแผนงาน นโยบาย เปา้หมาย หลกัการ งบประมาณ ฯลฯ เพือ่

ใหส้อดคลอ้งกนัทัง้ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัภาค และระดบัชาต ิ ทัง้ในแงข่อง

เนือ้หา เวลา และผงัรายการ รวมถงึการบรหิารอาสาสมคัร และบรหิาร

การเงนิใหบ้รรลเุปา้หมายทีต่ัง้ไว ้ ระดบัการผลติ หมายถงึการมสีว่นรว่ม

ในการผลติเนือ้หาและรายการ ซึง่รวมถงึความสามารถในการเขา้ถงึความรู้

ด้านเทคโนโลยีที่จะใช้ในการผลิตรายการด้วย และ ระดับการตัดสินใจ 

หมายถงึการเขา้มสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ ตดัสนิใจออกแบบรายการ

ทีจ่ะออกอากาศ (UNESCO 2003 : 9 และ Jorge Merino Utreras 

cited in Peruzzo 1997: 173)  
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ดังกล่าวแล้วว่า วิทยุชุมชนในประเทศไทยริเริ่มโดยองค์กรพัฒนา

เอกชน และนกัวชิาการดา้นสือ่สารมวลชน ดว้ยการจดักระบวนการเตรยีม

ความพรอ้มชมุชนเพือ่กอ่ตัง้สถานวีทิยชุมุชนในพืน้ทีต่า่งๆ ทัว่ประเทศไทย 

ผ่านโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

ในการดำเนนิการสือ่วทิยกุระจายเสยีงของภาคประชาชน (เอือ้จติ 2545) 

ซึง่พบวา่ โครงการดงักลา่ว ทีจ่ดักระบวนการเตรยีมความพรอ้มใหก้บักลุม่

แกนนำชาวบ้านน้ี สามารถจุดประกายทางปัญญา ให้ชุมชนเกิดความต่ืนตัว 

สนใจ และตระหนักในสิทธิทางการสื่อสารตามรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ

การขบัเคลือ่นงานวทิยชุมุชนภาคประชาชน และการสนบัสนนุงบประมาณ

จากกองทนุเพือ่การลงทนุทางสงัคม (SIF) สง่ผลให ้ผูน้ำชมุชน ทีเ่ขา้รว่ม

ในเวทีเตรียมความพร้อมนั้น ต้องรีบเร่งตัดสินใจ “ก่อตั้งวิทยุชุมชน” 

แทนชมุชนโดยรวม 

จงึพบวา่ วทิยชุมุชนบางแหง่เกดิขึน้จากความตอ้งการมวีทิยชุมุชน

เหมือนกับชุมชนใกล้เคียง จึงเขียนโครงการของบประมาณไปยังสถาบัน

พฒันาองคก์รชมุชน เพือ่นำมาสนบัสนนุอปุกรณแ์ละจดัตัง้สถาน ีบางแหง่

มกีจิกรรมทางสงัคมของประชาชนในพืน้ทีอ่ยูแ่ลว้ องคก์รพฒันาเอกชนที่

สนบัสนนุวทิยชุมุชนจงึนำงบประมาณและอปุกรณไ์ปมอบให ้เพือ่ใชส้ือ่สาร

และเคล่ือนไหวต่อไป โดยมีน้อยแห่งท่ีเกิดจากการวิเคราะห์สังคมของบรรดา

ผู้นำในชุมชน และสรุปว่าชุมชนต้องมีสื่อของตัวเอง เพื่อใช้ต่อสู้กับสื่อ

กระแสหลักที่ไหลบ่าเข้าสู่ชุมชน และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์

ตนเองกลบัคนืมา จงึศกึษาเรยีนรูแ้ละระดมทนุในการซือ้อปุกรณแ์ละจดัตัง้

สถานี19 การเริ่มต้นที่แตกต่างกันนี ้ สะท้อนถึงความต้องการและการให้

19
ประมวลขอ้มลูจากความเปน็มาของวทิยชุมุชน ในทำเนยีบวทิยชุมุชนภาคเหนอืตอน

บน ; เครอืขา่ยสือ่ภาคประชาชนภาคเหนอื 2548 
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ความสำคญักบั “วทิยชุมุชน” ของคนในชมุชนทีแ่ตกตา่งกนั ซึง่นำไปสูก่าร 

“เข้ามีส่วนร่วม” ในการดำเนินการอื่นๆ ที่จะตามมาด้วยเช่นกัน ทั้งนี ้

สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนไม่รู้สึกเป็นเจ้าของวิทยุชุมชน อาจเพราะไม่

เขา้ใจในหลกัการของวทิยชุมุชน หรอืเขา้ใจผดิวา่วทิยชุมุชนเปน็โครงการ

ของแกนนำกลุม่หนึง่เทา่นัน้ (พลูสมบตั ิ2552 : 18-19) 

งานวจิยัประเดน็การมสีว่นรว่มในวทิยชุมุชนหลายชิน้ ยำ้ใหเ้หน็ถงึ

ระดบัการเขา้มสีว่นรว่มในวทิยชุมุชนอยา่งชดัเจน เชน่ วรีะวรรณ (2545) 

พบวา่ คนในชมุชนมสีว่นรว่มในการฟงั โดยโทรศพัท-์เขยีนจดหมาย-บอก

ผา่นผูจ้ดัรายการทีรู่จ้กัถงึเรือ่งการรบัฟงั เนือ้หา ฯลฯ และในการเปน็ผูจ้ดั

รายการ (วรีะวรรณ 2545 : บทคดัยอ่) และวรีพงษ ์ (2007) ระบวุา่ 

การมสีว่นรว่มในวทิยชุมุชนดว้ยการรบัฟงั โดยผูฟ้งัสว่นใหญจ่ะโทรศพัทข์อ

เพลง และรว่มเลน่เกมส ์การเปน็ผูจ้ดัรายการของกลุม่เยาวชน รวมทัง้การ

สนบัสนนุการเงนิในการดำเนนิงานวทิยชุมุชนดว้ย (Weerapong 2007: 

137) หมายความวา่ วทิยชุมุชนเอง สามารถ “สรา้งการมสีว่นรว่ม” ให้

เกดิขึน้กบัคนในชมุชนไดใ้นบางระดบั และบางกลุม่เทา่นัน้  
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ปฏิบัติการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นจริง
 

จากแนวคิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิทยุชุมชนดังกล่าว 

สามารถใช้พิเคราะห์การดำเนินการวิทยุชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในปัจจุบัน 

ใน 3 ระดบั ไดแ้ก ่1. ระดบัการเขา้ถงึ คอืพจิารณาวา่ คนในชมุชนทีเ่ปน็ผู้

ฟงั สามารถเลอืกรายการทีต่อ้งการฟงัหรอืไม ่ สามารถเขา้ไปจดัรายการที่

เป็นประโยชน์หรือไม ่ และสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุง

เปลีย่นแปลงรายการ ผูจ้ดัรายการ และคณะกรรมการ อนัเปน็ประโยชน์

ตอ่การดำเนนิงานสถานวีทิยชุมุชนตอ่ไปหรอืไม ่ 2. ระดบัการดำเนนิการ 

คอืพจิารณาโอกาส และการเขา้มสีว่นรว่มของคนในชมุชนในทกุระดบัของ

ระบบการสือ่สาร ทัง้การวางแผน การกำหนดเปา้หมาย การผลติรายการ 

การออกแบบรายการ การจัดรายการ การติดตามความก้าวหน้า การ

ประเมนิผล และการสรปุบทเรยีน หมายความวา่ คนในชมุชนสามารถเปน็

ผู้ปฏิบัติการได้มากน้อยเพียงใด และ 3. ระดับตัดสินใจ  คือพิจารณาโอกาสท่ี

คนในชุมชนจะสามารถเข้าถึงตำแหน่งที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เช่นการ

เปน็คณะกรรมการ เปน็ตน้  

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกิดขึ้นจริงในสถานี

วทิยชุมุชน 2 แหง่ ไดแ้ก ่ 1) วทิยชุมุชนในเขตเมอืง ตัง้อยูใ่นวดัประจำ

อำเภอ มพีระสงฆเ์จา้อาวาสดแูลบรหิาร ตัง้อยูไ่มไ่กลจากตวัเมอืงเชยีงใหม่

นกั และ 2) วทิยชุมุชนในเขตชนบท ตัง้อยูใ่นพืน้ทีส่าธารณะของชมุชน 

ไกลจากเชียงใหม่ 100 กิโลเมตร พบว่า เง่ือนไขภายในและภายนอกมากมาย 

ทีส่ง่ผลตอ่การดำเนนิงานแบบมสีว่นรว่มของวทิยชุมุชน 
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ระดับการเข้าถึง : อิสรภาพของชุมชน แต่อุปสรรคของผู้จัดรายการ 

ในสถานการณท์ีว่ทิยชุมุชนเกดิขึน้เปน็จำนวนมาก นอกจากจะแยง่

ชิงพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุไปแล้ว ยังแย่งผู้ฟังวิทยุที่มีอยู่จำนวนไม่มากใน

ชมุชนดว้ย ทำให ้“ผูฟ้งั” สามารถเลอืกฟงั และโตต้อบอยา่งกระตอืรอืรน้

กบัสถานทีีต่วัเองพงึพอใจ ผูฟ้งัหลายคนเลา่วา่ เมือ่รำคาญกบั “เสยีงทีไ่ม่

ชดั เพราะคลืน่อืน่มาแทรก” หรอื “ผูจ้ดัพดูมาก” กจ็ะ “ไหล (หมนุคลืน่) 

” ไปฟังรายการจากสถานีวิทยุคลื่นอื่นๆ ที่ออกอากาศอยู่มากมาย เมื่อ

หายเบือ่ หายรำคาญแลว้ กจ็ะหมนุกลบัมาฟงัคลืน่ของชมุชนเชน่เดมิ 

หากมองสถานการณ์น้ีอย่างใจกว้าง จะพบว่าจำนวนสถานีวิทยุชุมชนท่ี

เพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นแบบแสวงหากำไร หรือรับใช้การเมือง ล้วนแต่ต้องการให้

ประชาชนในชมุชนเขา้มสีว่นรว่ม ทัง้ในดา้นการรบัฟงั แสดงความคดิเหน็ 

และเข้าเป็นผู้จัดรายการ การแข่งขันที่เกิดขึ้นเป็นโจทย์ที่กลุ่มผู้บริหาร

สถานตีอ้งเปน็ผูแ้กไ้ข แตส่ำหรบัผูฟ้งัและคนในชมุชนแลว้ สถานการณด์งั

กลา่ว เปน็การเพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึสือ่อยา่งอสิระมากขึน้ แมจ้ะเปน็ไป

เพื่อความบันเทิงมากกว่าสาระประโยชน์ตามอุดมการณ์ที่อยากให้เป็น

กต็าม 

สำหรบัการเปดิโอกาสใหค้นกลุม่ตา่งๆ ในชมุชน ทีแ่ตกตา่งกนั ไม่

ว่าจะด้วยเพศ อายุ และสถานภาพทางสังคม สามารถเข้าเป็น “ผู้จัดรายการ” 

มากน้อยเพียงใดน้ัน ในสถานการณ์การแข่งขันปัจจุบัน พบว่า ผู้จัดรายการ

อาสาสมัครฝีปากดีจำนวนมาก ถูกดึงตัวไปเป็นผู้จัดรายการประจำของ

สถานวีทิยธุรุกจิชมุชน และวทิยรุบัใชก้ารเมอืง ประกอบกบัขอ้จำกดัของ

การดำเนนิการวทิยชุมุชนทีว่า่ ผูจ้ดัรายการของวทิยชุมุชนจำเปน็ตอ้งไดร้บั

การฝกึอบรมมากอ่น จงึไมส่ามารถหาผูจ้ดัรายการหนา้ใหมเ่ขา้มาเสรมิทมี

วิทยุชุมชนได ้ เพราะกระบวนการเสริมศักยภาพผู้จัดรายการขององค์กร

พฒันาเอกชนตา่งๆ ในปจัจบุนัแทบจะไมม่เีลย แตเ่หตผุลทีส่ำคญัทีส่ดุกค็อื 
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เทคโนโลยีในห้องส่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานวิทยุชุมชน เป็น

อุปสรรคที่สำคัญของการเข้าเป็นผู้จัดรายการวิทยุชุมชนของคนในชุมชน 

เพราะมผีูรู้จ้ำนวนมากไมส่ามารถเปน็ผูจ้ดัรายการวทิยชุมุชน เพยีงแค ่“ใช้

คอมพวิเตอรไ์มไ่ด”้  

สถาน ี วทิยชุมุชนตวัอยา่งในเขตเมอืง อปุกรณเ์ทคโนโลยใีนหอ้ง

ส่ง ถึงช่วงเสื่อมสภาพ ประกอบกับคณะกรรมการและผู้จัดรายการอ่อน

แรงลงเพราะความขดัแยง้ในการบรหิารจดัการสถาน ี ผูจ้ดัรายการบางสว่น

ยา้ยไปอยูส่ถานวีทิยทุีไ่ดค้า่ตอบแทน สว่นทีเ่หลอืกข็าดทศิทางการทำงานที่

แน่นอน การต่อสู้กับวิทยุชุมชนอื่นจึงเห็นผลตั้งแต่เริ่มต้น สิ่งเดียวที่เป็น

แรงใจใหก้บัการดำเนนิงานวทิยชุมุชนแหง่นี ้ กค็อื “แฟนตวัจรงิ” ทีเ่ปน็ก

ลุม่เพือ่นและคนในครอบครวัของผูจ้ดัรายการกลุม่เลก็ๆ และผูฟ้งัรอบนอก

ชมุชนทีต่ดิตามฟงัสาระประโยชนจ์ากรายการประจำบางรายการ สำหรบัผู้

ฟังส่วนใหญ่ที่เหลือ ต่างเลือกช่องทางรับฟังวิทยุอย่างอิสระ และไม่รู้สึก

แตกตา่งทีจ่ะฟงัวทิยธุรุกจิชมุชนแหง่ใหม ่ เพราะเสยีงผูจ้ดัรายการทีไ่ดย้นิ 

ลว้นเปน็เสยีงเดยีวกบัวทิยชุมุชนเดมิ หลายคนเขา้ใจผดิไปวา่ เปน็ทมีวทิยุ

ชมุชนเดมิยา้ยสถานทีต่ัง้สถานใีหมท่ีช่ดัเจนกวา่เดมิไปเลยทเีดยีว  

สำหรบัผูจ้ดัรายการนัน้ ความขดัแยง้ของคณะกรรมการและความ

ไมส่ามารถตดัสนิใจของผูจ้ดัการสถาน ี ทำใหไ้มม่กีระบวนการฝกึอบรมผู้

จัดรายการหน้าใหม่อย่างต่อเนื่องเช่นเดิม ผู้จัดรายการของสถานีนี ้ จึง

จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มเพื่อนสูงวัยด้วยกัน ที่พยายามฝึกการจัดรายการให้

กันเองแบบฝึกไปจัดไป เพราะในสถานีวิทยุและในชุมชน ไม่มีเครื่อง

คอมพวิเตอรใ์หฝ้กึซอ้มนอกเวลาแตอ่ยา่งใด  

สว่นสถาน ี วทิยชุมุชนในเขตชนบท นัน้ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีช่นบท จงึ

ไม่ใช่เป้าหมายของวิทยุธุรกิจชุมชน ทำให้ไม่เกิดการแย่งชิงคล่ืนและมวลชนนัก 

นอกจากน้ี อัตลักษณ์ท่ีชัดเจนของการก่อต้ังวิทยุชุมชน ด้วยการออกอากาศ
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เปน็ภาษาชาตพินัธุ ์ ภาษาถิน่ และภาษาไทยกลาง สง่ผลใหผู้ฟ้งัในกลุม่

ชาติพันธ์ุติดตามฟังรายการท่ีจัดโดย “ภาษาของเราเอง” อย่างกว้างขวาง 

เพราะภาษาที่ใช้นี ้ ทำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ เป็นพวกเดียวกัน 

และตอบสนองด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ โทรศัพท์ขอ

เพลง โทรศพัทจ์บัผดิ-ถกู กลา่วขวญัถงึสถาน ีและทกัทายผูจ้ดัรายการทกุ

ครั้งที่เจอ เป้าหมายของการดำเนินรายการของสถาน ี ที่ต้องการฟื้นฟู

วฒันธรรมชาตพินัธุป์ระสบความสำเรจ็ ไมเ่พยีงสรา้งความมชีวีติชวีาใหก้บั

คนในชมุชนเมือ่รบัฟงัเพลงและกวใีนภาษาของตวัเองเทา่นัน้ ยงัทำใหผู้ฟ้งั

เกดิความตระหนกัในคณุคา่วฒันธรรมของตวัเองอกีดว้ย 

สำหรบัผูจ้ดัรายการหนา้ใหม ่มเีพิม่ไมม่ากนกัเชน่เดยีวกนั เนือ่งมา

จากเหตุผลของการฝึกอบรม และความกลัวเทคโนโลยีในห้องส่ง 

อย่างไรก็ตาม มีความพยายามที่จะให้ผู้สนใจเข้าฝึกการเป็นผู้จัดรายการ 

โดยการเชิญชวนให้เข้าสังเกตการณ์การจัดรายการวิทยุที่สถานีโดยตรง 

และหากสนใจกจ็ะใหร้ว่มจดัรายการกบัผูจ้ดัรายการเดมิทีท่ำหนา้ทีพ่ีเ่ลีย้ง 

และพบวา่ ในสถานวีทิยแุละในชมุชน ไมม่เีครือ่งคอมพวิเตอรใ์หฝ้กึซอ้ม

นอกเวลาเชน่เดยีวกบัวทิยชุมุชนในเขตเมอืง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า สถานการณ์ท่ีวิทยุชุมชนในประเทศเกิดข้ึนจำนวน

มาก และตา่งแขง่ขนักนัดำเนนิงานเพือ่แยง่ชงิจำนวนผูฟ้งัทีย่ิง่วนัจะยิง่ลด

จำนวนลง เพราะหนัไปรบัสือ่อืน่ๆ นัน้ เปน็เงือ่นไขทีท่ำให ้คนในชมุชนที่

เปน็ผูฟ้งัวทิย ุมอีสิระทีจ่ะเลอืกฟงั “สาระและบนัเทงิ” ตามความตอ้งการ

ของตวัเอง ในขณะเดยีวกนักเ็รยีนรูว้า่ การดำเนนิการวทิยชุมุชนนัน้ ไม่

สามารถปฏเิสธทกัษะดา้นเทคโนโลยทีีม่าพรอ้มกบัการดำเนนิงานวทิย ุ จงึ

เปน็อปุสรรคสำคญัของคนในชมุชน ทีจ่ะเขา้ถงึวทิยชุมุชนในฐานะทีเ่ปน็ผู้

จัดรายการ ซึ่งเรียกร้องความสามารถด้านเทคโนโลย ี ทักษะในการนำ

เสนอรายการ และความรูใ้นประเดน็ทีอ่อกอากาศดว้ย  
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ระดับการดำเนินงาน : ผังรายการจริง แต่เสียงจัดรายการปลอม 

เม่ือพิจารณาการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับการดำเนินการ สามารถ

แยกพจิารณาไดห้ลายแงม่มุ ในบทความนี ้ จะพจิารณาในสว่นของการเปน็

ผูจ้ดัรายการ และตวัรายการทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของชมุชน

ทีแ่ตกตา่งหลากหลาย ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้หน็วา่ เสยีงทีอ่อกอากาศเปน็เพยีงการ

ออกเสยีงเพือ่ตวัเอง หรอืสามารถเปน็ตวัแทนของผูไ้รส้ทิธ ิไรเ้สยีงดว้ย 

ดงักลา่วแลว้วา่ การเขา้มาเปน็ผูด้ำเนนิรายการวทิยชุมุชนนัน้ ตาม

นโยบายวทิยชุมุชนเมือ่กอ่ตัง้ ตอ้งไดร้บัการฝกึอบรมเบือ้งตน้เสยีกอ่น แต่

เมื่อ วิทยุชุมชนในเขตเมือง นี ้ ต้องเผชิญหน้ากับผู้จัดการที่ไม่สามารถ

ตดัสนิใจได ้ และไมม่ภีาวะผูน้ำ ทำใหผู้จ้ดัรายการชดุปจัจบุนั มผีูผ้า่นการ

ฝกึอบรมการเปน็ผูจ้ดัรายการวทิยชุมุชนภาคประชาชนไมถ่งึครึง่หนึง่ สง่

ผลใหร้ายการปจัจบุนัของสถาน ีปรากฏเปน็รายการเพลงถงึรอ้ยละ 50 ทัง้

ชือ่รายการและรปูแบบการนำเสนอ ทีจ่ดัเพลงใหต้ามคำขอ ทัง้เพลงลกูทุง่

และลูกกรุงครั้งละ 2-3 เพลง สลับกับการอ่านข่าวประชาสัมพันธ์และ

ทักทายพูดคุย ส่วนอีกร้อยละ 50 เป็นรายการสาระบันเทิง ท่ีเตรียมเน้ือหา

สาระมาเปน็พเิศษในแตล่ะวนั สลบักบัการเปดิเพลงชว่งละ 2-3 เพลง 

เมื่อพิจารณารายการ และเนื้อหาที่ออกอากาศในสัดส่วนรายการ

เพลงและสาระ เพยีงอยา่งละครึง่ กด็จูะไมเ่ลวรา้ยนกั ถา้มกีารออกอากาศ

ตามผงัรายการดงักลา่ว ทวา่ในแตล่ะวนัผูจ้ดัรายการอาสาสมคัรบางคน ไม่

สามารถจัดรายการตามผังรายการท่ีรับผิดชอบได้ เพราะติดภารกจิทีส่ำคัญ

กวา่ หวัหนา้สถานกีจ็ะแกไ้ขโดยการ “เปดิเพลง” ทิง้ไว ้ ทำใหร้ายการนัน้

เปน็รายการเพลงลว้นๆ ไมม่แีมแ้ตผู่จ้ดัรายการ สง่ผลใหส้ถานกีลายเปน็

สถานเีพลง เพราะการออกอากาศลกัษณะนัน้ 

ส่วนผังรายการของ วิทยุชุมชนในเขตชนบท สะท้อนให้เห็นถึง

ความหลากหลายของรายการอย่างชัดเจน แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นรายการ
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วฒันธรรม จดุเดน่คอืการประสานงานกบัหนว่ยงานในพืน้ที ่ ไมว่า่จะเปน็

สาธารณสขุ อทุยาน สถานตีำรวจ สภาวฒันธรรม ฯลฯ ทำใหส้ดัสว่นของ

เนือ้หาสาระครอบคลมุแทบทกุประเดน็ เพือ่ทกุกลุม่ทีห่ลากหลาย จากชือ่

รายการ เนือ้หาทีอ่อกอากาศ และเปา้หมายรายการ สามารถประเมนิได้

ว่า โดยภาพรวมผังรายการ มีเน้ือหาสาระถึงร้อยละ 70 ของรายการท้ังหมด 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเปิดเพลงท้ิงไว้ในรายการท่ีผู้จัดรายการ

อาสาสมคัรไมส่ามารถมาจดัได ้ กเ็กดิขึน้ทีส่ถานนีีด้ว้ยเชน่กนั แมว้า่ผูจ้ดั

รายการทีม่อียูถ่งึ 29 คน นา่จะสามารถดำเนนิการตามผงัรายการใหไ้ด้

ตามท่ีต้ังใจไว้ ปรากฏว่า งานอาสาสมัครท่ีคาดหวังเวลาและความรับผิดชอบ 

ประดุจงานประจำ เช่น การเป็นผู้จัดรายการวิทยุชุมชน  ทำให้คณะกรรมการ

ตอ้งตอบโจทยใ์หมน่ี ้ใหไ้ดอ้ยา่งเรง่ดว่น 

กลา่วโดยสรปุไดว้า่ เมือ่งานวทิยชุมุชนเลอืกใชร้ะบบอาสาสมคัรมา

ดำเนนิการ สิง่ทีต่อ้งการกค็อื การอทุศิเวลาและความรบัผดิชอบแบบอาสา

สมคัร ทีม่งีานประจำเพือ่เลีย้งชวีติอยูแ่ลว้ การเกดิขึน้ของผงัรายการจรงิ 

ที่ต้องการให้เป็นไปตามอุดมการณ์วิทยุชุมชน โดยออกแบบให้มีรายการ

เพือ่สะทอ้นเสยีงจากทกุกลุม่ในชมุชน กลายเปน็การจดัรายการดว้ยเสยีง

ปลอม เมือ่ไมม่ผีูจ้ดัรายการตวัจรงิไปออกอากาศ นัน่คอื เปดิเพลงทิง้ไว้

ตลอดช่วงเวลาที่ไม่มีผู้จัดรายการ จึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งในการ

ดำเนนิงานวทิยชุมุชนภาคประชาชนปจัจบุนั  
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ระดับตัดสินใจ : ชื่อจริง แต่ตัวปลอม 

หลักการเบื้องต้นของการก่อตั้งวิทยุชุมชนนั้น คณะกรรมการควร

มาจากผูแ้ทนทกุภาคสว่น แกนนำการกอ่ตัง้จงึประสานความรว่มมอืไปยงัผู้

แทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้เข้ามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อ

บรหิารจดัการสถานวีทิยชุมุชน 

วทิยชุมุชนในเขตเมอืง ซึง่กอ่ตัง้ดว้ยความปรารถนาดขีองแกนนำ

ในชมุชน ทีอ่ยากใหช้มุชนนี ้ มวีทิยชุมุชนเชน่เดยีวกบัชมุชนขา้งเคยีง จงึ

เข้าร่วมกับขบวนการปฏิรูปสื่อ และเขียนโครงการของบประมาณจัดตั้ง

สถานีวิทยุชุมชน โดยเบ้ืองต้นได้ประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชนให้

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ประกอบด้วยผู้

แทนของหลายๆ ภาคสว่น ไมว่า่จะเปน็ผูแ้ทนเยาวชน ผูแ้ทนปราชญช์าว

บ้าน ผู้แทนครูภูมิปัญญา ผู้แทนคร ู กศน.ผู้แทนครูโรงเรียนประถมและ

มัธยมในชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล 

สาธารณสขุอำเภอ เปน็ตน้ รวมทัง้ผูน้ำอยา่งเปน็ทางการ เชน่ กำนนั และ

ผูใ้หญบ่า้นดว้ย 

คณะกรรมการหลายท่าน นอกจากจะทำหน้าที่บริหารจัดการแล้ว 

ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายการด้วย ความกระตือรือร้นของคณะกรรมการ 

ไม่ว่าจะเป็นการนัดประชุม การปรับปรุงผังรายการ การฝึกอบรมนักจัด

รายการรุน่ใหม ่ฯลฯ เกดิขึน้จรงิในระยะแรกๆ ของการดำเนนิงานวทิย ุแต่

ใน 2 ปหีลงั (พ.ศ.2551-2552) ทีม่กีารดำเนนิโครงการเสรมิศกัยภาพผู้

จัดรายการผู้หญิง พบว่า “ไม่มีการประชุมคณะกรรมการเลย” โดยประธาน

คณะกรรมการและหวัหนา้สถาน ี ใหเ้หตผุลวา่ คณะกรรมการไมว่า่ง และ

ไมม่วีาระจำเปน็เรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งประชมุ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง ต้องมี

การดำเนนิการเกีย่วกบัการแจง้ความประสงคป์ระกอบกจิการวทิยกุระจาย

เสียง และขอใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในปีน้ี ซ่ึงประธาน
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คณะกรรมการและหวัหนา้สถาน ีตดัสนิใจเรือ่งตา่งๆ ตามลำพงัโดยไมผ่า่น

ทีป่ระชมุคณะกรรมการ  

เหน็ไดช้ดัวา่ แมจ้ะมคีวามพยายามใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ย 

ตวัแทนจากทกุภาคสว่น เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มและเปน็เจา้ของ หากแต่

ปราศจาก “ความเข้าใจในหลักการวิทยุชุมชน” “ความต้องการ” และ 

“การอทุศิตวั – เอาดว้ย” ของผูแ้ทนเหลา่นัน้ ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเขา้มี

สว่นรว่มกห็มดไป คงไวแ้ตช่ือ่ทีใ่ชอ้า้งในเวทปีระชาคมวทิยชุมุชน หรอืใน

การขอใบอนญุาตเทา่นัน้ 

ในส่วนของ วิทยุชุมชนในเขตชนบท น้ัน เร่ิมต้นจากสภาวัฒนธรรม 

ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แทนกลุ่มบ้าน ผู้นำทางการในชุมชน ทั้งกำนันและ

ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งหน่วยงานราชการท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วน

ตำบล และโรงเรยีนประถม รวมตวักนัจดัเวทวีเิคราะหป์ญัหาชมุชน พบ

ปรากฏการณ์สำคัญของสื่อกระแสหลักที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตและ

วฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุใ์นพืน้ที ่จงึเกดิความตอ้งการ “สรา้งสือ่ (วทิยุ

ชมุชน) ของตวัเอง” เพือ่ใชใ้นการฟืน้ฟวูฒันธรรมและตอ่สูก้บัสือ่กระแส

หลัก ดังน้ัน จึงออกแบบการบริหารให้มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้

แทนกลุม่รเิริม่กอ่ตัง้ ใหป้ระชมุปลีะ 1-2 ครัง้ เพือ่ตดิตามนโยบาย และ

คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการบริหาร 

ผูจ้ดัรายการ และผูฟ้งั ทีป่ระชมุกนัทกุเดอืน เพือ่ประเมนิการออกอากาศ 

บรหิารและรายงานการเงนิทีไ่ดจ้ากการบรจิาค และจดัการบคุลากร การ

บรหิารจดัการของวทิยชุมุชนแหง่นี ้ จงึเปน็การบรหิารของผูบ้รหิารตวัจรงิ

เสยีงจรงิ 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการไดใ้ชย้ทุธศาสตรใ์นการดำเนนิการ โดย

ใช ้ “ความบันเทิงยั่วให้ติดใจ” ด้วยการให้ผู้จัดรายการแต่ละคนใช้เสียง

เพลงเชิญชวนให้ผู้ฟังสนใจฟังวิทยุในช่วงแรก ต่อเมื่อผู้ฟังติดรายการ จึง
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

แทรกความรู ้ เนือ้หาสาระทีเ่ปน็ประโยชน ์ พรอ้มกบัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการ

ดำเนนิงานวทิยชุมุชนทีว่า่ เปน็ของชมุชน ดำเนนิการโดยชมุชน และเพือ่

ประโยชน์ของชุมชน จึงดูเหมือนว่าการดำเนินงานวิทยุชุมชนที่นี่ประสบ

ความสำเรจ็ อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาถงึผูแ้ทนของกลุม่เยาวชน กลุม่

แม่บ้าน กลุ่มคนด้อยโอกาส ฯลฯ บางกลุ่ม พบว่ากลุ่มดังกล่าว ยังไม่

สามารถเข้าร่วมในระดับตัดสินใจของสถานีได ้ ทั้งนี้ด้วยวัฒนธรรมทาง

ชาตพินัธุท์ีย่งัไมเ่ปดิพืน้ทีส่าธารณะใหก้บัพวกเขา 

สรุปได้ว่า ในระดับของการตัดสินใจนั้น แม้จะมีความพยายามให้

เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจริงๆ แต่ก็ยังพบการเป็นชื่อจริง-ตัว

ปลอมในการบรหิารและการตดัสนิใจในสถาน ี โดยยงัไมส่ามารถไดต้วัแทน

จากคนในชุมชนทุกกลุ่มเข้าไปตัดสินใจให้กับกลุ่มของพวกเขา และทำให้

เสยีงของพวกเขาถกูไดย้นิในสือ่ชมุชนนี ้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความไมส่ามารถ

ไปใหถ้งึการเปน็สือ่ของผูไ้รเ้สยีงไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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การมีส่วนร่วมที่มองข้ามเพศสภาพ
     

วิทยุชุมชนเอง เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความรู้ด้าน

เทคโนโลย ี และเทคโนโลยโีดยพืน้ฐาน ถกูทำใหเ้ชือ่วา่ มคีวามเปน็กลาง

ทางเพศ หากในความเปน็จรงิ ทัง้เทคโนโลยแีละสือ่ ถอืเปน็อาณาเขตของ

ผูช้ายตัง้แตเ่ริม่ตน้แลว้ (Kuga Thas.et.al, 2007 : 3) จงึไมใ่ชเ่รือ่งแปลก

ที่จะพบว่า วิทยุชุมชนมองข้ามผู้หญิง และเมื่อใช้กรอบวิทยุชุมชนเป็น

เครื่องมือเพื่อการพัฒนาโดยไม่ได้ใช้มิติเพศสภาพเป็นเงื่อนไขหลักในการ

ดำเนินโครงการ จึงสร้างความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงใน

การเขา้มสีว่นรว่ม และรบัผลประโยชนจ์ากวทิยชุมุชนใหเ้กดิขึน้ 

การศึกษาวิทยุชุมชนที่ผ่านมาพบว่า ผู้ฟังวิทยุชุมชนมากกว่าครึ่ง

เป็นผู้หญิง (Weerapong 2007: 135) เช่นเดียวกับการศึกษาของพูล

สมบตั ิ (2552:16) ทีพ่บวา่ ผูห้ญงิมสีว่นสำคญัในการพฒันาวทิยชุมุชน 

กล่าวคือ ผู้หญิงเป็น “แฟน” รายการประจำ โดยมีส่วนร่วมอย่าง

กระตือรือร้นด้วยการโทรศัพท์เข้ารายการเพื่อขอเพลง สนทนากับผู้จัด

รายการ ใหก้ำลงัใจ เสนอแนะและสะทอ้นความคดิเหน็ตอ่การจดัรายการ 

รวมท้ังนำอาหาร ของฝาก และของขวัญไปให้กับผู้จัดรายการด้วย นอกจากน้ี 

ยงัมสีว่นรว่มในการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ย ดว้ยการบรจิาคเงนิสว่นตวัและ

เปน็เรีย่วแรงสำคญัในการจดัผา้ปา่ระดมทนุเพือ่วทิยชุมุชน 

นอกเหนอืจากการเปน็ผูฟ้งัวทิยชุมุชนแลว้ ผูห้ญงิยงัสามารถเขา้มี

ส่วนร่วมในวิทยุชุมชนโดยเป็นผู้จัดรายการด้วย ในการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน

วิทยุชุมชนภาคประชาชนพบว่า วิทยุชุมชนภาคประชาชนมีผู้จัดรายการ

เฉลีย่สถานลีะ 14 คนนัน้ เปน็ผูห้ญงิ 5 คน และเปน็ผูช้าย 9 คน (สา

โรจน ์ 2551: 140-141) จะเห็นว่า จำนวนผู้ฟังวิทยุชุมชนที่เป็นผู้หญิง

จำนวนมากนัน้ ไมไ่ดข้ยบัฐานะขึน้ไปเปน็ผูจ้ดัรายการอาสาสมคัรเสมอไป 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ทัง้นีเ้พราะอปุสรรคดา้นเทคโนโลยเีปน็สำคญั20 

ทัง้นี ้ การเปน็ผูจ้ดัรายการแสดงใหเ้หน็ถงึการเขา้มสีว่นรว่มในระดบั

ของการเปน็ผูผ้ลติ และแสดงฐานะของการออกเสยีงเพือ่ตวัเอง แนน่อน

วา่การเปน็ผูจ้ดัรายการอาสาสมคัรนัน้ จำเปน็ตอ้งใชท้กัษะเฉพาะบางอยา่ง

ด้วย ดังนั้น เมื่อมีผู้หญิงจำนวนหนึ่งสามารถเข้าเป็นผู้จัดรายการวิทยุได ้

แสดงให้เห็นว่า ทักษะดังกล่าวสามารถพัฒนาได ้ ดังเห็นได้จากโครงการ

เสริมศักยภาพผู้หญิงในวิทยุชุมชน ท่ีสามารถเพ่ิมจำนวนผู้จัดรายการผู้หญิง 

และเพิม่รายการผูห้ญงิใหก้บัวทิยชุมุชนหลายๆ แหง่ หลงัจากการฝกึอบรม

เชงิปฏบิตักิารเพยีง 2 ครัง้เทา่นัน้ (ศรณิทพิย ์2551) 

นอกจากการเข้าร่วมในฐานะผู้ฟัง และผู้จัดรายการแล้ว ยังพบว่า 

ผูห้ญงิบางสว่นยงัสามารถเขา้มสีว่นรว่มในระดบับรหิารสถานอีกีดว้ย โดย

เปน็เหรญัญกิ และกรรมการบรหิารอกีดว้ย (พลูสมบตั ิ 2552:17) ทัง้นี ้

ผู้หญิงที่สามารถเข้ามีส่วนร่วมในรับบริหารจัดการวิทยุชุมชน อาจจะยังมี

ไมม่ากนกั หากเปน็นมิติหมายทีด่ทีีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวโนม้อนัจะกอ่ให้

เกดิความเทา่เทยีมระหวา่งหญงิชายในการทำงานวทิยชุมุชนตอ่ไป 

 

20
จากการรวบรวมขอ้มลูผูจ้ดัรายการผูห้ญงิ และผูส้นใจจะเปน็ผูจ้ดัรายการผูห้ญงิ ใน

โครงการเสรมิศกัยภาพผูห้ญงิในวทิยชุมุชน เมือ่ป ี2551 พบวา่รอ้ยละ 57 ตอ้งการ

การฝกึอบรมเทคโนโลยใีนหอ้งสง่ และรอ้ยละ 67 ไมเ่คยไดร้บัการฝกึอบรมใดๆ 

เกีย่วกบัการเปน็ผูจ้ดัรายการวทิยชุมุชนเลย 
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ตารางที ่ 1 แสดงจำนวนคณะกรรมการวิทยุชุมชน จำแนกตามเพศ

เปรยีบเทยีบระหวา่งวทิยชุมุชนเขตเมอืงและชนบท 

จำนวนสถาน ี จำนวนคณะกรรมการ21  

ผูห้ญงิ ผูช้าย รวม 

วทิยใุนเขตเมอืง 8 (33%) 16 (67%) 24 (100%) 

วทิยใุนเขตชนบท 3 (13%) 20 (87%) 23 (100%) 

สัดส่วนของผู้หญิงในวิทยุชุมชน
 

การพิจารณาสัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายของคณะกรรมการวิทยุ

ชมุชน และผูจ้ดัรายการนี ้ เพือ่ทำความเขา้ใจจากขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ และ

สามารถวิเคราะห์หาสาเหต ุ อุปสรรค และการสนับสนุนต่อไปในอนาคต 

เมือ่จำแนกขอ้มลูตามเพศแลว้ จะเหน็สดัสว่นและบทบาททีน่า่สนใจดงัตอ่

ไปนี ้

จากตารางที ่ 1 จะเหน็วา่ วทิยชุมุชนทัง้สองแหง่ มคีณะกรรมการ

ทั้งหมดจำนวนใกล้เคียงกัน คือจำนวน 23 คนที่สถานีวิทยุในเขตชนบท 

และจำนวน 24 คนในสถานีวิทยุในเขตเมือง และเมื่อพิจารณาจำนวน

ผูห้ญงิ-ชาย ในคณะกรรมการของวทิยชุมุชนทัง้สองแหง่ พบจำนวนผูห้ญงิ

21
ขอ้มลูจำนวนคณะกรรมการนี ้เกบ็รวบรวมจากรายชือ่ของคณะกรรมการวทิยชุมุชน

อยา่งเปน็ทางการ ซึง่ใชแ้จง้ความประสงคข์อใบอนญุาตดำเนนิการวทิยชุมุชน ป ี

2552 กบัทางคณะอนกุรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน ์ในคณะ

กรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

226



๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

นอ้ยกวา่ผูช้าย และมคีวามแตกตา่งกนัระหวา่งสถานวีทิยทุัง้สองแหง่อยา่ง

เหน็ไดช้ดั นัน่คอื วทิยชุมุชนในเขตเมอืงมคีณะกรรมการผูห้ญงิรอ้ยละ 33 

ในขณะทีว่ทิยชุมุชนเขตชนบทมคีณะกรรมการผูห้ญงิเพยีงรอ้ยละ 13  

วทิยใุนเขตเมอืง มจีำนวนผูห้ญงิรอ้ยละ 33 ซึง่ถอืวา่มอียูจ่ำนวน

มากอยา่งนา่สนใจ แตใ่นทางปฏบิตักิลบัมใิชเ่ชน่นัน้ ดงักลา่วแลว้ในหวัขอ้

กอ่นหนา้นีว้า่ คณะกรรมการชดุนี ้เปน็กรรมการชือ่จรงิ-ตวัปลอม และไม่

มกีารจดัการประชมุมาเปน็เวลานานมาแลว้ ทำให้คณะกรรมการผู้หญิง

เหลา่นี ้ ไมเ่พยีงไมเ่คยไดแ้สดงความคดิเหน็และตดัสนิใจเพือ่ชมุชน และ

บางคนอาจไมรู่ต้วัดว้ยซำ้ไปวา่ตนเองเปน็คณะกรรมการสถานวีทิย ุ การมี

ผูห้ญงิจำนวนมาก จงึไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ตอ่การบรหิารจดัการในสถาน ี

สำหรบัวทิยใุนเขตชนบทนั้น มีจำนวนผู้หญิงร้อยละ 13 และไม่มากนัก

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถานวีทิยใุนเขตเมอืง แต ่การเปน็กรรมการชือ่จรงิ-ตวั

จรงิ และบรหิารงานตามนโยบายทีค่ำนงึถงึเพศสภาพทีว่างเอาไว ้ ทำให้

สถานนีี ้ มรีายการผูห้ญงิและฟงัเสยีงผูห้ญงิในคณะกรรมการเสมอ สว่น

สาเหตุของจำนวนผู้หญิงที่ไม่มากนักนี ้ เป็นเพราะวัฒนธรรมของชุมชน

บริเวณนี ้ ไม่เอื้ออำนวยให้ผู้หญิงออกมาทำงานเพื่อสาธารณะมากนัก 

ทำให้ผู้หญิงมีทัศนะต่อตัวเอง โดยเลือกเป็น “หลังบ้าน” ท่ีสนับสนุนแนวหน้า 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเงื่อนไขผู้หญิงที่เข้าเป็นคณะกรรมการพบว่า 

ผูห้ญงิทัง้ 3 คนนี ้มปีระสบการณพ์เิศษคลา้ยคลงึกนัคอื ไดม้โีอกาสเรยีน

หนังสือ เดินทางออกนอกชุมชน และทำงานในเมือง โลกกว้างในสังคม

ภายนอกทำใหผู้ห้ญงิทัง้ 3 คน เลอืกทีจ่ะทำงานเพือ่สาธารณะโดยไมย่ดึ

ตดิกบัวฒันธรรมทีเ่ปน็กรอบไวใ้หเ้ชน่เดมิ 
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ตารางที ่ 2 แสดงจำนวนผู้จัดรายการวิทยุชุมชน จำแนกตามเพศ

เปรยีบเทยีบระหวา่งวทิยชุมุชนเขตเมอืงและชนบท 

จำนวนสถาน ี จำนวนผูจ้ดัรายการ22   

ผูห้ญงิ ผูช้าย รวม 

วทิยใุนเขตเมอืง 10 (71%) 4 (29%) 14 (100%) 

วทิยใุนเขตชนบท 6 (22%) 22 (78%) 28 (100%) 

สำหรบัจำนวนของผูจ้ดัรายการในตารางที ่ 2 วทิยใุนเขตเมอืง มผีู้

จัดรายการผู้หญิงถึงร้อยละ 71 ส่วนใหญ่จัดรายการเพลง สำหรับผู้ฟัง

ทั่วไปในชุมชน คือเป็นรายการที่เปิดเพลง พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข่าว

ฝากในชุมชน หรือเปิดเพลงพร้อมกับเล่า (อ่าน) ข้อมูลท่ีเตรียมมาออกอากาศ 

มเีพยีง 3 รายการ23 เทา่นัน้ ทีอ่อกแบบรายการและเตรยีมเนือ้หาใหก้บั

กลุม่ผูฟ้งัเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก ่กลุม่แมห่มา้ย กลุม่แมบ่า้นทีส่นใจสมนุไพร 

และกลุ่มผู้สูงวัยที่สนใจวัฒนธรรม ในขณะที ่ วทิยใุนเขตชนบท มีผู้จัด

รายการผูห้ญงิรอ้ยละ 22 ทีจ่ดัรายการเฉพาะเจาะจง โดยเนน้กลุม่ผูฟ้งั

ตามเนือ้หารายการ เชน่กลุม่ผูห้ญงิ กลุม่ผูใ้ชป้า่ และกลุม่เยาวชน  

22
ขอ้มลูจำนวนผูจ้ดัรายการนี ้เกบ็รวบรวมจากรายชือ่ผูจ้ดัรายการตามผงัรายการที่

ปรากฏอยูใ่นปจัจบุนั (ป ี2552) ของสถานวีทิยชุมุชน 

23
ผูจ้ดัรายการผูห้ญงิทัง้ 3 รายการ เปน็ผูท้ีร่ว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัโครงการเสรมิ

ศกัยภาพผูห้ญงิในวทิยชุมุชนมาตลอด พวกเธอไดเ้รยีนรูก้ารใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่จดั

รายการ เรยีนรูท้กัษะการจดัรายการวทิยทุีเ่ปน็ตวัของตวัเอง และพยายามปรบัปรงุรปู

แบบและการนำเสนอในรายการอยูเ่สมอ 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ผู้จัดรายการผู้หญิงของวิทยุชุมชนเขตเมือง ส่วนมากเป็นกลุ่มผู้

สูงอาย ุ ที่มีความสนใจในการเป็นผู้จัดรายการ ไม่มีภาระจากการทำงาน

แลว้ มอีาชพีอสิระ และสามารถจดัสรรเวลาทีแ่นน่อนสำหรบัมาเปน็อาสา

สมคัรจดัรายการอยา่งสมำ่เสมอ เมือ่โครงการเขา้ไปฝกึการใชค้อมพวิเตอร์

ให้กับผู้จัดรายการบางคน จนสามารถเป็นผู้จัดรายการได้ คนอ่ืนๆ ท่ีประสบ

กบัปญัหา “กลวัคอมพวิเตอร”์ เชน่เดยีวกนั กข็อเขา้รว่มการฝกึอบรมดว้ย 

เมือ่โครงการสามารถเขา้ไปแกไ้ขอปุสรรคสำคญัเรือ่งเทคโนโลยไีด ้ ผูส้งูวยั

กลุม่นี ้จงึกลายมาเปน็ผูจ้ดัรายการอาสาสมคัรทีไ่มเ่หน็แกค่า่ตอบแทน ทำ

หนา้ทีจ่ดัรายการใหก้บัสถานวีทิยชุมุชน แทนผูจ้ดัรายการฝปีากดทีีผ่นัตวั

เองไปเปน็ “ดเีจวทิยธุรุกจิชมุชน” อยา่งไรกด็ ี ผูจ้ดัรายการผูห้ญงิกลุม่นี ้

จำเป็นต้องได้รับการเสริมทักษะด้านการจัดรายการวิทยุชุมชน รวมทั้ง

เรียนรู้แนวคิดการเป็นนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและแนวคิด

ความแตกตา่งหญงิชายตอ่ไปอกีดว้ย 

สำหรบั วทิยใุนเขตชนบท การจะเพิม่จำนวนผูจ้ดัรายการผูห้ญงิคง

เป็นไปได้ยาก เพราะการกีดกันมาจากวัฒนธรรมและทัศนคติต่อการทำงานใน

พืน้ทีส่าธารณะของผูห้ญงิ อยา่งไรกต็าม จากการพจิารณาเงือ่นไขของผูจ้ดั

รายการผูห้ญงิทีม่อียู ่ พบวา่เปน็กลุม่ผูห้ญงิหวักา้วหนา้ การเปดิโอกาสให้

กับกลุ่มเยาวชนผู้หญิงได้เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดรายการวิทย ุ ทำสารคดี

วิทยุและโทรทัศน ์ และร่วมศึกษาดูงานวิทยุชุมชนอื่นๆ โดยคาดว่าจะได้

กลุม่เยาวชนนี ้ เขา้รว่มเปน็ผูจ้ดัรายการประจำในอนาคต นา่จะเปน็วธิกีาร

เสรมิความเขม้แขง็ใหก้บัสถานไีดอ้ยา่งยัง่ยนืทางหนึง่ 

อาจกล่าวได้ว่า สถานีวิทยุชุมชนแต่ละแห่งมีความพยายามที่จะให้

ผูห้ญงิเขา้มสีว่นรว่มในการดำเนนิงาน หากแตก่ารบรหิารจดัการโดยคณะ

กรรมการทีอ่าจพรอ่งเรือ่งแนวคดิและประสบการณอ์ยูบ่า้งนัน้ ทำใหก้ารมี

สว่นรว่มของคนบางกลุม่ในชมุชนหายไป สถานวีทิยชุมุชนหลายแหง่ ตอบ
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คำถามถึงจำนวนผู้หญิงท่ีเข้าร่วมดำเนินการวิทยุชุมชนว่า “สถานีเปิดโอกาส 

ให้แล้ว เปิดโอกาสให้กับทุกคน..แต่ไม่เข้ามากันเอง” โดยไม่ได้ศึกษาหาเหตุว่า 

อปุสรรคอะไร ทีท่ำใหผู้ห้ญงิและกลุม่ผูไ้รเ้สยีงตา่งๆ “ไมส่ามารถเขา้รว่ม

ในวทิยชุมุชนได ้ทัง้ๆ ทีเ่ปดิโอกาสใหแ้ลว้” การไมไ่ดพ้จิารณาถงึอปุสรรค

ของเทคโนโลย ี ความใกลไ้กลสถาน ี ความปลอดภยัในการเดนิทางของ

ผูห้ญงิและคนพกิาร หรอืทศันคตบิางอยา่งทีส่บืเนือ่งจากวฒันธรรม ทำให้

สถานวีทิยชุมุชนไมส่ามารถสรา้งการมสีว่นรว่มใหเ้กดิขึน้ไดจ้รงิ  

 

อุปสรรคของผู้หญิงในวิทยุชุมชน
 

เม่ือสอบถามอย่างตรงไปตรงมา และพิจารณาคำตอบของผู้จัดรายการ

หญิง และผู้ฟังวิทยุชุมชนผู้หญิงแล้ว จะพบเง่ือนไขและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การเขา้มสีว่นรว่มของผูห้ญงิ และกลุม่ผูด้อ้ยโอกาสอืน่ๆ ในชมุชนมากมาย 

ทัง้ปจัจยัทางเศรษฐกจิ ทีท่ำใหค้นจน ไมส่ามารถเขา้รว่มในงานสาธารณะ

ดว้ยจติอาสาสมคัรได ้ปจัจยัทางวฒันธรรม ทีย่งัคงกดีกนักลุม่คนชายขอบ 

และกลุม่ผูห้ญงิใหอ้ยูใ่นบางพืน้ทีแ่ละบางบทบาท และปจัจยัของวทิยชุมุชน

เอง ทีม่ชีัว่โมงการออกอากาศยาวนาน จงึคาดหวงัความรบัผดิชอบจากผู้

จัดรายการอาสาสมัครเยี่ยงงานประจำ และกระบวนการดำเนินการต่างๆ 

ไมเ่อือ้ใหเ้กดิการเขา้มสีว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิ ทัง้โดยตัง้ใจหรอืไมก่ต็าม 

 

1. การดำเนนิงานทีไ่มเ่คยคำนงึถงึเพศสภาพและวฒันธรรมในชมุชน  

การมองชมุชนเปน็ “ชมุชนเชงิกายภาพทีม่คีวามสมานฉนัท”์ ทำให้

ไม่ได้ตระหนักว่า ในชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลายนั้น มีความไม่

ลงรอยกันอยู ่ เมื่อกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เข้ามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานวิทยุชุมชน ก็อาจกีดกันกลุ่มทางสังคมบางกลุ่มที่ไม่ลงรอยกัน
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ออกไปโดยปรยิาย กลุม่ผูช้ายทีเ่ขา้รว่มกอ่ตัง้สถานวีทิยชุมุชน จนมคีวามรู ้

ชำนาญ และมั่นใจในการดำเนินการวิทยุชุมชน กีดกันกลุ่มผู้หญิงที่ไม่มี

ประสบการณ ์ และหวาดกลัวเทคโนโลยีออกไปจากการเข้าถึงวิทยุชุมชน

โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ  

นอกจากนี ้การดำเนนิงานสถานวีทิยชุมุชน และเทคโนโลยทีางการ

สือ่สารนัน้ เกีย่วขอ้งกนัอยา่งแยกไมอ่อก เทคโนโลยทีีถ่กูเขา้ใจวา่เปน็เรือ่ง

ที่ซับซ้อน เรียนยาก และไกลตัว จึงเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะให้ผู้หญิงไม่

สามารถเขา้ถงึสถานวีทิยชุมุชน ประกอบกบัการดำเนนิงานตัง้แตเ่ริม่ตน้ที่

ไมไ่ดค้ำนงึถงึชอ่งวา่งทางดจิติลัระหวา่งเมอืงกบัชนบท ทำใหก้ารดำเนนิงาน

วทิยชุมุชนภาคประชาชน “ละเลยอปุสรรคทางเทคโนโลย”ี ไปดว้ยความ

ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเทคโนโลยีนี ้ เป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่สำหรับ “ชาว

บา้น” ทีไ่มคุ่น้เคย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูห้ญงิสงูวยั กลุม่ชาตพินัธุ ์และกลุม่

ปราชญช์าวบา้นทีไ่มไ่ดร้บัการศกึษาในระบบโรงเรยีน 

ถงึแมว้า่ กระบวนการเตรยีมความพรอ้มชมุชนเพือ่การจดัตัง้สถานี

วิทยุชุมชนเองนั้น มีความพยายามที่จะกระตุ้นให้ม ี “ผู้แทนจากทุกภาค

สว่น” เขา้รว่มในการดำเนนิงานวทิยชุมุชน แตก่ย็งัพบวา่ “ผูห้ญงิยงัคงถกู

ลมื” ไปจากการปฏบิตักิารจรงิ คณะกรรมการทีไ่ดม้าในชว่งแรก จงึมเีพยีง

ชือ่ หากไมม่ตีวัจรงิเขา้มาทำงานใหก้บัสถานใีนปจัจบุนั  

หากมีการวิเคราะห์เชิงมิติหญิงชายต้ังแต่เร่ิมต้น จะพบว่าเทคโนโลยีใน

สถานแีละความเปน็พืน้ทีส่าธารณะของวทิยชุมุชน เปน็อปุสรรคทีส่ำคญัตอ่

การมีส่วนร่วมของผู้หญิง ก็จะออกแบบกระบวนการเสริมศักยภาพอย่าง

เฉพาะเจาะจงใหก้บัผูห้ญงิ และกลุม่ดอ้ยโอกาสอืน่ๆ ไดต้รงความตอ้งการ 

รวมไปถงึการใชน้โยบายระดบัสถาน ีระบใุหม้รีายการทีเ่ฉพาะเจาะจง เชน่ 

รายการผูห้ญงิ รายการเดก็ หรอืรายการผูพ้กิาร กจ็ะเปน็การสรา้งเงือ่นไข

ทีจ่ะลดอปุสรรคตา่งๆ ลงได ้
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2. มายาคตติอ่ผูห้ญงิและผูด้อ้ยโอกาส 

จากสถานวีทิยชุมุชนในชนบท ทำใหเ้หน็วา่ อปุสรรคทีส่ำคญัทีท่ำให้

ผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมในการดำเนินงานวิทยุ

ชมุชนนัน้ สบืเนือ่งมาจาก “วฒันธรรมในชมุชนเปน็ตวักำหนด” ซึง่มหีลายๆ 

ประเดน็ดงันี ้

• ความเปน็ “พืน้ทีส่าธารณะ”24 ของวทิยชุมุชน ทำใหผู้ห้ญงิ

จำนวนหนึง่ ไมก่ลา้เขา้มสีว่นรว่ม เพราะต้องแสดงตัวตนในที่สาธารณะ 

เนือ่งจากพวกเธอยงัอยากอยูใ่น “พืน้ทีส่ว่นตวั” มากกวา่ ผูห้ญงิในชมุชน

ชนบทหลายแห่ง ให้คำตอบต่อคำถามว่า ทำไม ไม่เข้าร่วมในสถานีวิทยุ

ชมุชนวา่ “อาย ไมอ่ยากทำตวัใหค้นรูจ้กัมากนกั” “กลวัชาวบา้นจะหาวา่

อยากดงั” ฯลฯ แมว้า่ปจัจบุนัจะมผีูห้ญงิจำนวนหนึง่กา้วเขา้มาใน “พืน้ที่

สาธารณะ” ทีเ่คยเปน็พืน้ทีข่องผูช้ายมากขึน้ แตก่ย็งัมผีูห้ญงิจำนวนมาก 

โดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบทถกู “กลอ่มเกลาทางสงัคม” (Socialization) ให้

อยูใ่น “พืน้ทีส่ว่นบคุคล” ทีแ่สนจะปลอดภยั (Comfort Zone) ดว้ย (สา

โรจน ์2551ข. : 8) ความคุน้เคยกบัพืน้ทีส่ว่นตวัดงักลา่ว กอ่ใหเ้กดิมายา

คต ิ ทั้งที่คนอื่นมีต่อผู้หญิงและผู้หญิงมีต่อตัวเอง จึงจัดวางบทบาทของ

ผูห้ญงิไวท้ี ่ “การเปน็ผูฟ้งัและผูส้นบัสนนุทนุ” ใหก้บัวทิยชุมุชนเทา่นัน้ 

24
พืน้ทีส่าธารณะ ในทีน่ีห้มายถงึพืน้ทีซ่ึง่ตรงขา้มกบัพืน้ทีภ่ายในบา้นของผูห้ญงิ วทิยุ

ชมุชนเปน็เครือ่งมอือนัหนึง่ในการเสรมิสรา้งศกัยภาพของผูห้ญงิ โดยการเปดิพืน้ทีใ่ห ้

“เสยีงผูห้ญงิ” หรอืประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูห้ญงิ ใหเ้ปน็ทีร่บัทราบของสาธารณชน 

และใชเ้ปน็พืน้ทีถ่กเถยีงแลกเปลีย่นเหตผุลเพือ่หาทางออกของปญัหาผูห้ญงิดว้ย ดู

รายละเอียดได้ใน www.javnost-thepublic.org, Mitchell, Caroline. (1998), Women’s 

(Community) Radio as A Feminist Public Sphere, The Public, Vol.5 (1998), 

2. 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ดังนั้น แม้จำมีงานวิจัยจำนวนมาก พบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ในชุมชนแสดง

บทบาทดังกล่าว แต่ไม่ได้ต้ังคำถามกับปรากฏการณ์มายาคติน้ี จึงย่ิงเป็นการ

ตอกยำ้บทบาทผูส้นบัสนนุของผูห้ญงิยิง่ขึน้ไปอกี 

• มายาคตทิีว่า่ ผูห้ญงิเรยีนรูค้อมพวิเตอร ์(หรอืเทคโนโลย)ี ไม่

ได ้ หรอืเทคโนโลยเีปน็เรือ่งของผูช้าย หรือเทคโนโลยีเป็นอาณาบริเวณ

ของผู้ชาย ทั้งนี ้ หากเข้าใจ “ความแตกต่างหญิง-ชาย” อย่างที่เป็นจริง 

และเขา้ใจเทคโนโลยรีะดบัพืน้ฐานของวทิยชุมุชนดว้ย กจ็ะรูว้า่ผูห้ญงิ รวม

ทัง้ผูด้อ้ยโอกาสคนอืน่ๆ ในชมุชน สามารถเรยีนรูท้กัษะการใชเ้ทคโนโลยี

ในวทิยชุมุชนไดอ้ยา่งด ี โดยใชว้ธิกีารเฉพาะ ออกแบบวธิกีารฝกึอบรมให้

เหมาะสม ให้เวลาที่มากขึ้นสำหรับการฝึกหัดทดลองใช ้ จัดการอบรมใน

พืน้ทีป่ลอดภยัและเงยีบสงบ (สาโรจน ์2551 ข.) 

• มายาคติต่อบุคลิกภาพของผู้หญิง เช่น ผู้หญิงส่วนใหญ่

ปากมาก ชอบเหนบ็แนม ไมค่วรแสดงความคดิเหน็ในทีส่าธารณะ เปน็ตน้ 

มายาคตเิชงิลบเหลา่นี ้ ทำใหผู้ห้ญงิสว่นใหญไ่มส่ามารถเขา้รว่มในการเปน็

ผู้จัดรายการ และคณะกรรมการ ท้ังท่ีในความเป็นจริง มีงานศึกษามากมาย

ระบวุา่ ความปากมาก การพดูเหนบ็แนมนัน้ เปน็พฤตกิรรมของทัง้ผูช้าย

และผูห้ญงิ จงึไมค่วรใชม้ายาคตทิีไ่มเ่ปน็จรงินี ้มากดีกนัผูห้ญงิ 

 

3. ขาดทักษะ หมดทุนความรู ้ และข้อจำกัดของ “อุดมการณ์

อาสาสมคัร” 

เมื่อเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของวิทยุชุมชนแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเป็น “ผู้จัดรายการวิทยุชุมชน” ก็จะพบอุปสรรคในอีกรูปแบบหนึ่ง 

กลา่วคอื 

• ขาดทกัษะ หมายถงึ ทัง้ทกัษะดา้นเทคโนโลย ี ทีร่วมถงึการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงกว่าการใช้เพียงโปรแกรมเปิดเพลงเท่านั้น 
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เชน่ การใชโ้ปรแกรมอดัเสยีง เพือ่บนัทกึรายการเกบ็ไวต้ามระเบยีบการขอ

ใบอนญุาต หรอืการใชโ้ปรแกรมตดัตอ่เสยีง เพือ่ทำสารคด ี เปน็ตน้ และ 

ทกัษะดา้นการจดัรายการวทิย ุ ที่จะช่วยให้การนำเสนอเนื้อหาในรายการ

นา่สนใจมากกวา่แค ่“การเลา่เรือ่ง” เทา่นัน้ 

• หมดทนุความรู ้ ผู้จัดรายการส่วนใหญ่ใช้ทุนความรู้เดิม และ

ประสบการณท์ีม่อียู ่ มาเปน็คลงัความรูส้ำหรบัดำเนนิรายการ เมือ่ตอ้งจดั

รายการทกุวนั เปน็เวลานานกวา่ 3 ป ีจงึรูส้กึวา่ “ไมม่คีวามรูม้านำเสนอ

อกีตอ่ไป”  

• อุดมการณ์อาสาสมัคร การเป็นผู้จัดรายการ และคณะ

กรรมการสถานวีทิยชุมุชนภาคประชาชนนัน้ ระบไุวใ้นนโยบายของสถานี

วา่ คนในชมุชนทีจ่ะเขา้มาเปน็ผูจ้ดัรายการและคณะกรรมการ ตอ้งเขา้มา

ดว้ยจติอาสา และทำงานโดยไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน โดยอุดมการณ์นี้เอง 

ได้กีดกันคนส่วนใหญ ่ ให้เหลือเพียงคนที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจและ

สังคมระดับหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นำที่มีงานประจำ หรือกลุ่มผู้สูงอาย ุ

ข้าราชการเกษียณ ทำให้ไม่สามารถมีผู้แทนจากกลุ่มคนยากจนและด้อย

โอกาสได ้ 

อยา่งไรกต็าม ภายใตแ้นวคดิของการใชว้ทิยชุมุชนเปน็เครือ่งมอืเพือ่

การพฒันานัน้ อปุสรรคทีเ่กดิจากขอ้จำกดัของคนในชมุชนนี ้ สามารถลด

ลงได้ด้วยการช่วยเหลือและสนับสนุนจาก เครอืขา่ยพนัธมติรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมว่า่จะเปน็สถาบนัการศกึษา เครอืขา่ยองคก์รพฒันาเอกชน และหนว่ย

งานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มคีวามชำนาญ บคุลากร และงบประมาณสำหรบั

กจิกรรมในลกัษณะดงักลา่วนีอ้ยูแ่ลว้ โดยออกแบบโครงการเสรมิศกัยภาพ 

และเพิม่ทกัษะในดา้นตา่งๆ ทีช่มุชนยงัพรอ่งอยูไ่ด ้
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การบูรณาการมิติเพศสภาพในวิทยุชุมชน
 

อุปสรรคที่ทำให้ผู้หญิง และผู้ด้อยโอกาสไม่สามารถเข้ามีส่วนร่วม

ในวิทยุชุมชนได้อย่างเต็มที ่ ทั้งที่เกิดจากเงื่อนไขภายนอก และภายใน

ชมุชนเองนี ้สามารถขจดัใหห้มดไปได ้ดว้ยการดำเนนิงานวทิยชุมุชน โดย

คำนงึถงึเพศสภาพและวฒันธรรม 

 

ประสบการณ์การผนวกมิติเพศสภาพในการดำเนินงานวิทยุชุมชน 

โครงการเพือ่เสรมิศกัยภาพการดำเนนิงานวทิยชุมุชนภาคประชาชน

โดยคำนงึถงึเพศสภาพและวฒันธรรม25 มจีดุยนือยูว่า่ ชมุชนมคีวามรู ้และ

ศักยภาพมากพอจะใช้วิทยุชุมชนเพ่ือการพัฒนาสังคม จึง สร้างกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน 

โดยให้ทีมวิทยากรเป็น “ผู้อำนวยการกระบวนการ” และให้ผู้จัดรายการ

และคณะกรรมการวทิยชุมุชน “คดิ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ออกแบบ และลอง

ปฏิบัติ” การดำเนินโครงการที่ผ่านมา แม้จะสามารถก่อให้เกิดการปรับ

เปลีย่นในระดบัตวับคุคล (ผูจ้ดัรายการ) และสถาน ี(รายการ) ไดบ้า้ง แต่

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันน้ี จำเป็นต้องใช้เวลา และเพ่ิมเน้ือหาอย่างต่อเน่ือง

สมำ่เสมอ เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้ ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม และสรา้งความ

เทา่เทยีมจากรุน่สูรุ่น่ตอ่ไป 

 

25
โครงการเสรมิศกัยภาพผูห้ญงิในวทิยชุมุชน (2551) และโครงการเสรมิศกัยภาพ

ผูห้ญงิในวทิยชุมุชน : จากการเสรมิศกัยภาพ สูน่โยบายทีค่ำนงึถงึเพศสภาพสำหรบั

วทิยชุมุชน (2552) ภายใตศ้นูยพ์หวุฒันธรรมและนโยบายการศกึษา คณะศกึษา

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่สนบัสนนุโดยมลูนธิไิฮนร์คิเบลิล ์สำนกังานภมูภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

PB

235



การดำเนินงานวิทยุชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงเพศสภาพ ม ี 

ขัน้ตอน26 ดงันี ้

• วิเคราะห์สถานการณ์วิทยุชุมชนด้วยมิติเพศสภาพ การ

วเิคราะหก์ารดำเนนิงานวทิยชุมุชนนอกจากจะพบความแตกตา่งของจำนวน

ผู้จัดรายการผู้หญิงกับผู้ชายที่น่าสนใจแล้ว ยังพบคุณูปการและอุปสรรค

ของการดำเนนิการอืน่ๆ ดว้ย 

• คน้หาสาเหตทุีท่ำใหเ้กดิความแตกตา่ง ซึ่งอาจพบว่า ผู้หญิง

สว่นใหญท่ีไ่มส่ามารถเขา้มสีว่นรว่มในการเปน็ผูจ้ดัรายการวทิยชุมุชนและ

คณะกรรมการๆ เพราะไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลย ี ไม่เคยได้เข้าร่วมการ

ฝกึอบรมการจดัรายการเบือ้งตน้ กลวัคนในชมุชนกลา่วหาวา่อยากดงั หรอื

อืน่ๆ ซึง่จะทำใหเ้ขา้ใจบรบิทการดำเนนิงานของวทิยชุมุชนไดด้ยีิง่ขึน้ 

• สำรวจความต้องการ นำผลการวิเคราะห์สถานการณ์และ

สาเหตตุา่งๆ มาพดูคยุกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในระดบัสถานวีทิย ุ เพือ่รว่มกนั

ทำความเขา้ในสถานการณป์จัจบุนั ตรวจสอบความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ และ

รว่มกนัออกแบบกจิกรรมเสรมิศกัยภาพใหเ้กดิประโยชนต์อ่ชมุชนมากทีส่ดุ  

• ออกแบบโครงการ ใหต้รงกบัความตอ้งการ (และความเรง่ดว่น

ของปญัหาในสถานวีทิย)ุ โดยใชแ้นวคดิ “การสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลง

สงัคม” เพือ่ปรบัใหว้ทิยชุมุชนมคีณุสมบตัขิองการเปน็สือ่ชมุชนและสือ่เพือ่

การพัฒนาให้มากข้ึน นอกจากน้ี ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้กัน (participation)

และไมล่มืทีจ่ะผนวกกจิกรรมเพือ่สรา้งความเขา้ใจระหวา่งเพศ และทบทวน

แนวคดิวทิยชุมุชนดว้ย 

26
ขัน้ตอนเหลา่นี ้ผูเ้ขยีนมเีจตนาใหเ้หน็ภาพการดำเนนิงานตามลำดบั ในการปฏบิตัิ

จรงิ สามารถดำเนนิการอยา่งไรกไ็ด ้ขอเพยีงเนน้วา่ ตอ้งทำรว่มกบัคนในชมุชน เพือ่

ใหเ้กดิความเขา้ใจ และกจิกรรมทีจ่ะดำเนนิรว่มกนันัน้ เปน็ไปตามความตอ้งการของ

คนในชมุชนทกุคนจรงิๆ 
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• เน้นการ “เสริมศักยภาพผู้หญิง” และผู้ด้อยโอกาส27 โดย

กระตุ้นให้เกิดความเป็นตัวของตัวเองในการสร้างสรรค์รายการ และใช้

กระบวนการเรยีนรูถ้งึ “ความแตกตา่งระหวา่งเพศ และเพศสภาพ” เพือ่

สร้างความตระหนักในความแตกต่างระหว่างเพศเป็นสำคัญ สำหรับประเด็น 

การลด “อุปสรรค” เร่ืองเทคโนโลยี  น้ัน อาจใช้กระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยี

จากฐานผูเ้รยีนเปน็สำคญั ซึง่สาโรจน ์(2551ข.) ไดแ้นะนำวา่ ตอ้งเริม่ตน้

จาก การขจดัความหวาดกลวัเทคโนโลย ี สัง่สมความรู ้ จดจำเปน็ภาพ 

และ สอนในพืน้ที ่ “ปลอดภยั” (Comfort Zone)28 (สาโรจน ์ 2551ข.: 

15-16)  

• สรปุบทเรยีนการดำเนนิงานวทิยชุมุชนเปน็ระยะ เพือ่ทบทวน

เป้าหมายวิทยุชุมชน และการปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนจริง จะทำให้คณะกรรมการ 

ผู้จัดรายการ และผู้ฟัง สามารถเห็นข้อจำกัด จุดเด่น และทิศทางวิทยุ

ชมุชนในอนาคตรว่มกนั นอกจากนี ้การใช ้กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัให้

เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ และอ่ืนๆ  ท่ีส่งผลถึงความต้องการ

ที่ไม่เหมือนกัน จะนำไปสู่การปรับปรุงดำเนินงานวิทยุชุมชนที่ตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุม่คนในชมุชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

27
โครงการนี ้ดำเนนิการเพยีง 12 เดอืนเทา่นัน้ ประกอบกบัประสบการณเ์ดมิของ

ศนูยพ์หวุฒันธรรมและนโยบายการศกึษา จงึเลอืกเสรมิศกัยภาพกบักลุม่ผูห้ญงิกอ่น 

และยงัไมม่ปีระสบการณก์ารเสรมิศกัยภาพในกลุม่คนดอ้ยโอกาสโดยตรง 

28
โครงการไมไ่ดจ้ดัการฝกึอบรมการใชค้อมพวิเตอรอ์ยา่งเปน็ทางการ แตใ่ชว้ธิกีาร

ชว่ยสอนอยา่งไมเ่ปน็ทางการ รว่มไปกบัการใช ้“คูม่อืการใชค้อมพวิเตอรใ์นหอ้งสง่

อยา่งงา่ย” (สามารถเขา้ถงึไดท้ี ่www.multied.org) ทีจ่ดัทำขึน้รว่มกบัผูใ้ชง้านจรงิ 
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• จดัเวทเีสริมศักยภาพการดำเนินงานวทิยชุมุชน ทัง้ในระดบั

สถานแีละระดบัภมูภิาค อยา่งตอ่เนือ่งและสมำ่เสมอ โดยในทกุครัง้ ตอ้ง

มีเวลาให้กับ การทำความเข้าใจเรื่องการประดิษฐ์สร้างทางสังคมและ

วฒันธรรมระหวา่งเพศ (Social and cultural construction of gender) 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในวิทยุชุมชนได้ตระหนักและเท่าทันกับมายาคติต่างๆ 

เพือ่ดำเนนิงานวทิยชุมุชน และทำหนา้ทีส่ือ่เพือ่สรา้งความเทา่เทยีมระหวา่ง

เพศในทีส่ดุ  

 

คุณูปการของผู้หญิงในวิทยุชุมชน 

การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในวิทยุชุมชน ช่วยให้เกิดความแตกต่าง

และส่งผลประโยชน์ต่อชุมชนมากกว่าการไม่มีผู้หญิง หรือมีผู้หญิงน้อย

อยา่งไรบา้งนัน้ เปน็การถกเถยีงและตอ่สูท้างความคดิ เพือ่ใหผู้ห้ญงิเขา้มี

บทบาทในพืน้ทีต่า่งๆ ไมว่า่จะเปน็พืน้ทีท่างการเมอืง เศรษฐกจิ และการ

พฒันาอยา่งเปน็ธรรม เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุระหวา่งทัง้สองเพศ (หรอือาจ

จะต้องเพิ่มเพศที่สามเข้าไปด้วยในอนาคตอันใกล้นี้) อย่างไรก็ตาม เมื่อ

คำนงึถงึจำนวนประชากรในชมุชน ทีม่ผีูห้ญงิมากกวา่ผูช้าย และจำนวนผู้

ฟงัวทิยชุมุชน ทีม่ผีูห้ญงิมากกวา่ผูช้ายเชน่กนั กย็ิง่มเีหตผุลอนัชอบธรรม

มากขึน้ ทีจ่ะใหผู้ห้ญงิเขา้รว่มเปน็ครึง่หนึง่ของผูเ้ขา้มสีว่นรว่มในพืน้ทีว่ทิยุ

ชมุชน และการเขา้ไปมสีว่นรว่มในการดำเนนิงานวทิยชุมุชนของผูห้ญงิ ก็

สง่ผลประโยชนท์ีส่ำคญัตอ่สถานวีทิยชุมุชนโดยตรง ดงันี ้ 

การเขา้มสีว่นรว่มของผูห้ญงิในวทิยชุมุชน เปน็ภาพสะทอ้นใหเ้หน็

ถงึการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นในการดำเนนิงานวทิยชุมุชน นอกจากจะ

ก่อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้หญิงเองแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

คณุภาพชวีติของทกุคนในชมุชนดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่ผู้หญิง

ดแูลอยา่งใกลช้ดิ ไมว่า่จะเปน็เดก็ เยาวชน และกลุม่ผูด้อ้ยโอกาสอืน่ๆ จงึ
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

เปน็ไปไดว้า่ เมือ่ผูห้ญงิเขา้มสีว่นรว่มในวทิยชุมุชนแลว้ กจ็ะมกีลุม่ผูด้อ้ย

โอกาสอืน่ๆ เขา้มามสีว่นรว่มดว้ย เพือ่ใหว้ทิยชุมุชนไปใหถ้งึการเปน็เสยีง

สำหรบัผูไ้รเ้สยีง (voice of the voiceless) ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ จะเหน็วา่ 

รายการสารพนัปญัหาและคณุภาพชวีติ ของปา้หนอ่ย29 ไมเ่พยีงแตเ่พิม่

รายการคุณภาพให้กับผังรายการรวมของสถานีเท่านั้น ยังเป็นผู้แทนของ

เสียงผู้หญิงและสื่อสารกับกลุ่มผู้หญิงด้วยกันด้วย ทั้งนี ้ หลายๆ ครั้งที่

ออกอากาศ ยงัสือ่สารเนือ้หาทีค่ำนงึถงึกลุม่ผูด้อ้ยโอกาสอืน่ๆ อกีดว้ย เชน่ 

การดูแลลูกให้ปลอดภัยจากยาเสพติด การใช้ชีวิตของผู้ติดเชื้อ และการ

ปอ้งกนัตวัเองของผูห้ญงิในสงัคมปจัจบุนั  

นอกจากนี ้ ผูห้ญงิยงัชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการทำงานของวทิยุ

ชมุชน อกีดว้ย เนือ่งจากผูห้ญงิมปีระสบการณท์ีแ่ตกตา่งจากผูช้าย จงึมี

มุมมองและความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วย นอกจากบทบาทในด้าน

การบรกิาร และความรอบคอบทางการเงนิ ทีผู่ห้ญงิถกูกำหนดวา่ สามารถ

ทำไดอ้ยา่งดแีลว้ ยงัพบวา่ ผูห้ญงิทีเ่ขา้รว่มเปน็ผูจ้ดัรายการ จะเริม่ตน้จาก 

“ความสนใจ ความรู ้ และประสบการณ”์ทีเ่ปน็ทนุเดมิของตน การดำเนนิ

การโดยคำนึงถึงเนื้อหารายการ กลุ่มผู้ฟัง และเป้าหมายรายการ ทำให้

รายการทีร่บัผดิชอบนัน้ ม ี“เนือ้หา” ทีช่ดัเจน เฉพาะเจาะจง และนา่สนใจ

ขึ้น ส่งผลให้เกิดความหลากหลายในผังรายการ และสร้างกลุ่มผู้ฟังกลุ่ม

ใหม่ท่ีสนใจในเน้ือหาดังกล่าวเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มแรงงาน

สาวๆ หรอืกลุม่แมห่มา้ย ทำใหม้แีฟนรายการประจำมาสนบัสนนุรายการ 

และสถานอียา่งสมำ่เสมอ 

29
ออกอากาศทกุวนัจนัทรแ์ละวนัองัคารเวลา 13.00- 15.00 น. ทางเอฟเอม็สเตริ

โอมลัตเิพลก็ซ ์ความถี ่94.50 สถานวีทิยชุมุชนคนลุม่นำ้วาง อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่
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ที่สำคัญที่สุด เมื่อผู้หญิงเข้าร่วมเป็นผู้จัดรายการ และได้เป็นผู้

แทนผูห้ญงิในการเปน็คณะกรรมการสถานวีทิยชุมุชนดว้ยแลว้ ไม่เพียง

สามารถตัดสินใจให้สถานีมีรายการผู้หญิงโดยเฉพาะเท่านั้น ยังสามารถ

กำหนดให้มีรายการ เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจและความเคารพความแตกต่าง

ทางเพศ เกดิการปรบัเปลีย่นทศันคตริะหวา่งเพศในชมุชน และนำไปสูก่าร

ลดมายาคตติอ่เพศหญงิลง การออกแบบรายการทีม่เีปา้หมายเฉพาะเชน่นี ้

จะกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในชมุชน และสรา้งความเทา่เทยีมระหวา่ง

เพศใหเ้กดิขึน้ในทีส่ดุ 

บทบาทที่แตกต่างกันของผู้หญิงและผู้ชายในชุมชน ทำให้ทั้งสอง

เพศเผชญิหนา้กบัปญัหา และความตอ้งการทีไ่มเ่หมอืนกนั การมทีัง้ผูห้ญงิ

และผูช้ายเขา้มาดำเนนิงานรว่มกนั จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การดำเนิน

งาน เนื้อหารายการ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ร่วมกันในชุมชนด้วย ส่งผลให้วิทยุชุมชนสามารถบรรลุถึงการดำเนิน

งานตามปรชัญาการพฒันา และเปน็พืน้ทีส่รา้งประชาธปิไตยระหวา่งเพศ

ในชมุชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 

240



๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

นโยบายทีค่ำนงึถงึเพศสภาพสำหรบัวทิยชุมุชนในประเทศไทย
 

การดำเนินงานวิทยุชุมชนที่คำนึงถึงเพศสภาพและวัฒนธรรม ไม่

เพียงแต่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สถานีวิทยุชุมชนมีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ยังสามารถยกระดับสถานีวิทยุชุมชนภาค

ประชาชน ไปสู่การทำหน้าที ่ “สื่อชุมชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย” 

ทีแ่ทจ้รงิตอ่ไป 

นโยบายวิทยุชุมชนที่คำนึงถึงเพศสภาพและวัฒนธรรมต่อไปนี้30 

เป็นข้อเสนอแนะ ไปยังสถานีวิทยุชุมชนภาคประชาชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นประเด็นที่ควรห่วงใยและคำนึงถึงจากการวิเคราะห์

การดำเนินการวิทยุชุมชนด้วยมิติเพศสภาพ และมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ

เพื่อปรับแก้และพัฒนาแนวทางการดำเนินการวิทยุชุมชนภาคประชาชน 

ตอ่ไป 

 

30
สรปุจากรายงานการประชมุเพือ่จดัทำนโยบายวทิยชุมุชนทีค่ำนงึถงึเพศสภาพและ

วฒันธรรม ของผูจ้ดัรายการผูห้ญงิ เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม พ.ศ.2552 หอ้งประชมุโรง

เรยีนปายวทิยาคาร อ.ปาย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

PB

241



นโยบายสถานวีทิยชุมุชนทีค่ำนงึถงึเพศสภาพและวฒันธรรม
 

การปรับตัวของสถานีวิทยุชุมชน สู่การเป็น “ส่ือชุมชนเพ่ือการพัฒนา

ประชาธปิไตย” นอกจากจะตอ้งสรา้งการมสีว่นรว่มใหเ้กดิขึน้ในสถานแีละ

ในชมุชนแลว้ ควรมบีทบาทสำคญัในการสง่เสรมิความเทา่เทยีมของคนทกุ

กลุ่มด้วย แต่เมื่อพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปเป็นผู้ตัดสินใจระดับ

นโยบายได ้ สถานวีทิยชุมุชนจงึตอ้งทำหนา้ทีป่รบัสมดลุนี ้ โดยสร้างขั้น

ตอนการเข้าร่วมที่เอื้อประโยชน์กับคนส่วนใหญ ่ สนับสนุนให้ทุกกลุ่มใน

ชุมชน โดยเฉพาะผู้หญิงได้เรียนรู้เทคโนโลยีและวิธีการจัดรายการ และ

สง่เสรมิใหท้กุคนมโีอกาสเขา้สูต่ำแหนง่ดงักลา่ว ดงันัน้ นโยบายของสถานี

วทิยชุมุชนแตล่ะแหง่ ควรมลีกัษณะของนโยบายกึง่แผนปฏบิตักิาร ดงัตอ่

ไปนี้31 

 

31
ประยกุตจ์าก “นโยบายวทิยชุมุชนทีค่ำนงึถงึบทบาทหญงิชาย” ของ AMARC-WIN 

International, ดรูายละเอยีดใน www.isiswomen.org 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงคลื่นวิทยุ 

ทกุคนทกุกลุม่ในชมุชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูห้ญงิ ซึง่เปน็ผูฟ้งัสว่น

ใหญ่ของวิทยุชุมชน ต้องสามารถเข้าถึงคลื่นวิทย ุ ทั้งในฐานะของผู้ฟัง     

ผู้สนับสนุน (ทุน) และผู้จัดรายการของตัวเอง เพ่ือสะท้อนถึงความต้องการ 

วธิคีดิ และมมุมองของพวกเขาอยา่งแทจ้รงิ โดยสถานวีทิยชุมุชนตอ้ง 

1. กำหนดใหค้นทกุกลุม่ สามารถมรีายการวทิยขุองตวัเอง ไมว่า่

จะเป็นรายการการเมือง รายการประเด็นปัญหาสังคม รายการ

สิง่แวดลอ้ม และรายการเกีย่วกบัประเดน็ปญัหาทีเ่ขาพบ 

2. จดัสรรเวลาในการผลติรายการวทิยใุหก้บัคนทกุกลุม่ในชมุชน 

3. ทำหน้าที ่ “สื่อสาร” เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มผู้หญิง 

กลุม่ชาตพินัธุ ์และกลุม่คนดอ้ยโอกาสในชมุชน  

4. สรา้งสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั ทัง้ในและรอบๆ สถาน ี รวม

ท้ังพัฒนานโยบายต่อต้านการคุกคามทางเพศ และกลไกร้องทุกข์

ทีช่ว่ยปกปอ้งผูห้ญงิจากการคกุคามทางเพศทกุรปูแบบ 

 

ความต้องการที่เฉพาะของกลุ่มคนด้อยโอกาส 

กลุม่คนดอ้ยโอกาสมกัถกูหลงลมืเสมอในการทำงานพืน้ทีส่าธารณะ 

สถานีวิทยุชุมชนจำเป็นต้องคำนึงถึงความหลากหลายของประสบการณ ์

และความต้องการที่เฉพาะของพวกเขา ดังนั้น สถานีวิทยุชุมชน จำเป็น

ตอ้ง 

1. ยอมรับประสบการณ์ที่หลากหลายของกลุ่มคนด้อยโอกาสใน

ชมุชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประสบการณข์องผูห้ญงิ ตอ้งไมถ่กู

กำหนดวา่มรีปูแบบใดรปูแบบเดยีว (Stereotype) 

2. สร้าง “พื้นที่” ในรายการวิทยุให้กับคนในชุมชนที่ต้อง

เผชิญหน้ากับการถูกเลือกปฏิบัต ิ ถูกกดขี ่ และถูกเพิกเฉย 
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โดยเฉพาะจากสือ่ของรฐั และสือ่พาณชิย ์

3. ทำใหค้นทกุกลุม่ในชมุชนไดม้โีอกาสถกเถยีงในประเดน็ทีพ่วก

เขาสนใจ 

  

การเป็นตัวแทนของชุมชนในการกระจายเสียง 

เนือ้หาของรายการในวทิยชุมุชน ตอ้งสะทอ้น “ภาพชมุชนในบรบิท

ปจัจบุนัอยา่งแทจ้รงิ” จงึควรมกีารนำเสนอรายการทีบ่อกเลา่เรือ่งราวความ

เปน็พหวุฒันธรรมของชมุชน ดว้ยการให ้

1. เนือ้หาทีอ่อกอากาศแตล่ะรายการของวทิยชุมุชน ตอ้งเคารพ

และคำนงึถงึศกัดิศ์รขีองหญงิชาย เพศทีส่าม คนพกิาร กลุม่

ชาตพินัธุ ์ และศาสนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในประเดน็การไม่

ทำให้ผู้หญิง-ชาย และกลุ่มชาติพันธุ ์ “ถูกทำให้เป็นวัตถ ุ / 

สนิคา้” ทัง้ในเชงิกายภาพ และดา้นอืน่ๆ 

2. ความคิดเห็นของคนทุกกลุ่ม และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ต้องถูกนำเสนอในรายการวิทย ุ และควรใช้แหล่งข้อมูลที่

หลากหลาย และผูเ้ชีย่วชาญจากทกุกลุม่ในชมุชน เพือ่เสนอ

รายการขา่วและรายการวเิคราะห ์

 

การฝึกอบรมที่เหมาะสม 

การฝึกอบรมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด ที่จะสนับสนุนกลุ่ม

ผูห้ญงิ กลุม่ชาตพินัธุ ์ และกลุม่คนดอ้ยโอกาสในชมุชน ฯลฯ ใหส้ามารถ

เข้าถึงคล่ืนวิทยุ ผลิตรายการ จัดรายการ และเป็นตัวแทนในระดับตัดสินใจ

ดว้ย สถานวีทิยชุมุชน ควรจะ 

1. จดัการฝกึอบรมประเดน็ “ความเขา้ใจระหวา่งเพศ” (Gender 

Sensitivity) ใหก้บัคนทกุคนในสถานวีทิย ุ ใหเ้กดิความเขา้ใจ
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ถงึแนวคดิ-พฤตกิรรมชายเปน็ใหญ ่ และลกัษณะของการเลอืก

ปฏิบัติเพียงเพราะเพศ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์หญิงชายที่

เทา่เทยีมกนั 

2. จดัการฝกึอบรมการจดัรายการใหก้บัคนทกุกลุม่ในชมุชน โดย

ใชก้ระบวนการทีเ่ฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกบัแตล่ะกลุม่ 

3. เสรมิทกัษะการเปน็ผูน้ำ และวธิกีารจดัการสถานใีหก้บัคนทกุ

กลุม่ เพือ่ใหม้ตีวัแทนของกลุม่ในระดบัตดัสนิใจ 

ทัง้นี ้ใหส้ถานวีทิยชุมุชนทีไ่มส่ามารถจดัการฝกึอบรมไดด้ว้ยตวัเอง 

ประสานความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา หรอืเครอืขา่ยภาคประชาชนที่

เกีย่วขอ้ง 

 

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ขณะที่คนจำนวนหนึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่คนส่วนใหญ่ในชุมชน เช่นกลุ่มคนจน กลุ่มชาติพันธุ ์

และกลุม่คนดอ้ยโอกาส ไมม่คีวามสามารถเชน่นี ้ นอกจากนี ้ ยงัม ี “ชอ่ง

วา่งทางดจิติลัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศสภาพ” (Gender Digital Divine) ทีท่ำให้

กลุ่มผู้หญิงถูกกีดกันออกจากการใช้เทคโนโลยีด้วย ดังน้ัน สถานีวิทยุชุมชน 

ควรจะ 

1. จดัการฝกึอบรม ทกัษะทางเทคโนโลยใีหก้บัทกุคน โดยเฉพาะ

การฝึกอบรม “แบบเฉพาะเจาะจง” ให้กับผู้หญิง คนพิการ 

กลุม่ชาตพินัธุ ์กลุม่คนดอ้ยโอกาส และกลุม่ผูไ้มรู่ห้นงัสอื 

2. แปลการใชเ้ทคโนโลยเีปน็ภาษาทอ้งถิน่ และการตดิตัง้อปุกรณ์

ตา่งๆ ทีท่ำใหก้ลุม่ผูห้ญงิ กลุม่คนพกิาร กลุม่ชาตพินัธุ ์ กลุม่

คนด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ สามารถบรรลุความ

ตอ้งการในการสือ่สารของตนได ้
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3. จดัหอ้งกระจายเสยีงทีผู่ห้ญงิ คนพกิาร กลุม่ชาตพินัธุ ์ กลุม่

คนดอ้ยโอกาส และกลุม่ผูไ้มรู่ห้นงัสอื สามารถใชไ้ดอ้ยา่งงา่ย 

ทัง้นี ้ ใหส้ถานวีทิยชุมุชนทีไ่มส่ามารถจดัการฝกึอบรม หรอืจดัหา

อุปกรณ์เทคโนโลยีราคาแพงได้ด้วยตัวเอง ประสานความร่วมมือกับสถาบัน

การศกึษา หรอืเครอืขา่ยภาคประชาชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

คนทุกกลุ่มในชุมชนมีตัวแทนอยู่ในระดับตัดสินใจของสถานี 

วิทยุชุมชนมีตัวแทนของผู้หญิง กลุ่มชาติพันธุ ์ และกลุ่มคนด้อย

โอกาส มากกวา่ในสือ่ภาครฐั และสือ่พาณชิย ์อยา่งไรกต็าม ตวัแทนสว่น

ใหญ่ยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ของการตัดสินใจ และพบว่า สถานีวิทยุชุมชน

หลายแหง่ ยงัไมม่ตีวัแทนของผูห้ญงิทีม่ปีระสทิธภิาพ สถานวีทิยชุมุชน จงึ

ตอ้ง 

1. ให้โควตาสำหรับการมีส่วนร่วมกับคนทุกกลุ่มในชุมชน ในแง่

ของการเปน็เจา้ของ การจดัการ และการผลติรายการ โดยมี

เปา้หมายสงูสดุคอื ความเทา่เทยีมของคนทกุกลุม่ในชมุชน 

2. ให้คนทุกกลุ่มมีตัวแทนเป็นคณะกรรมการ และผลิตรายการ 

เพ่ือให้แน่ใจว่า คนทุกกลุ่มในชุมชน สามารถเข้าร่วมกระบวนการ

ทางนโยบายอยา่งมคีวามหมาย 

3. จัดสรรเวลาการกระจายเสียงที่ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับ

ภาระหนา้ทีอ่ืน่ๆ ของคนทกุกลุม่ในชมุชน 
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นโยบายที่คำนึงถึงเพศสภาพและวัฒนธรรมในระดับชาติ
 

ในการดำเนนิงานวทิยชุมุชนใหท้ำหนา้ทีเ่ปน็สือ่เพือ่การพฒันาตาม

อุดมการณ์นั้น ยังคงมีปัญหาทางเทคนิคอีกมากที่ชุมชนต้องได้รับการ

สนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และรัฐบาล โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ หนว่ยงานทีต่อ้งกำกบัดแูลอยา่งใกลช้ดิ เชน่ กทช. และ

เพ่ือให้ กทช. ทำหน้าท่ีมากกว่าการกำกับดูแล แต่เป็นการส่งเสริมสนับสนุน

ให้วิทยุชุมชนเป็นสื่อชุมชน เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับคนทุกกลุ่มใน

ชมุชน และสง่เสรมิสงัคมประชาธปิไตยอยา่งแทจ้รงิ จงึขอเสนอนโยบายใน

ระดบัชาต ิดงันี ้ 

 

• การเสริมศักยภาพ (Capacity Building)ให้กับสถานีวิทยุชุมชน 

รัฐบาล (โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ต้องสนับสนุนการฝึกอบรม

ทกัษะตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็ การบรหิารจดัการสถาน ี การผลติรายการ การ

จดัรายการ ทกัษะทางเทคโนโลยแีบบเฉพาะเจาะจง รวมทั้ง ประเดน็

ความเขา้ใจระหวา่งเพศ และการวเิคราะหเ์พือ่เทา่ทนัสือ่ ทัง้นี ้ โดยระบุ

เปน็แผนปฏบิตักิารของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบเอง หรอืรว่มมอื (ดว้ยการ

สนบัสนนุทนุ) กบัสถาบนัการศกึษาทีม่โีครงการอยูแ่ลว้ 

 

• การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี 

เครือ่งสง่ อปุกรณใ์นหอ้งสง่ และเทคโนโลยตีา่งๆ เปน็ความรูแ้ละ

ทกัษะจากภายนอกชมุชน สง่ผลใหช้มุชนไมอ่าจพึง่พาตนเองได ้ ประกอบ

กบัคา่ใชจ้า่ยเมือ่ตอ้งจดัหาและซอ่มบำรงุในแตล่ะครัง้ตอ้งใชเ้งนิจำนวนมาก 

เมือ่เทยีบกบัรายไดใ้นการบรหิารจดัการทีไ่ดจ้ากการระดมทนุในชมุชน  
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รฐับาลควร ลงทนุดา้นเทคโนโลย ี โดยการรว่มมอืกบัภาคเอกชน 

ใหส้ถานวีทิยชุมุชนสามารถเขา้ถงึคอมพวิเตอร ์ โทรศพัท ์ และอปุกรณ ์

อืน่ๆ ไดใ้นราคาถกู รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

เชน่ โปรแกรมเปดิเพลง โปรแกรมอดัเสยีง หรอืโปรแกรมตดัตอ่เสยีง ได้

โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย (คา่ลขิสทิธิโ์ปรแกรมสำเรจ็รปู) 

 

• การจัดตั้ง “กองทุนสนับสนุนวิทยุชุมชน”  

รฐับาลตอ้งม ี “กองทนุ” สนบัสนนุการเสรมิศกัยภาพใหก้บัสถานี

วทิยชุมุชน โดยกองทนุนี ้ สามารถนำไปใชเ้พือ่การฝกึอบรม และลงทนุใน

การสร้างเงื่อนไขของสถานีวิทยุให้ปลอดภัย และเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม

อยา่งแทจ้รงิ 

 

ชยัชนะของภาคประชาชน จากการตอ่สูเ้พือ่ปฏริปูสือ่และไดม้าซึง่

สิทธิในการสื่อสารของชุมชนนั้น ได้มาอย่างยากลำบาก และด้วยการ

สนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ แต ่ การดำเนนิงาน

วิทยุชุมชน ภายใต้แนวคิดและอุดมการณ์วิทยุชุมชน ท่ามกลางการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจและการแย่งชิงคล่ืนความถ่ีในปัจจุบัน เป็นไปอย่างยากลำบากย่ิง

กวา่ และต้องการการส่งเสริมจากเครือข่ายกัลยาณมิตรด้านสื่อทางเลือก

มากขึน้ดว้ย และเพือ่ใหส้ถานวีทิยชุมุชนภาคประชาชน สามารถรบัภาระ

การเปน็ “สือ่ชมุชนเพือ่การพฒันาประชาธปิไตย” ไดจ้รงิ กลัยาณมติร

อยา่งเชน่ องคก์รพฒันาเอกชน เครอืขา่ย สถาบนัการศกึษา และหนว่ย

งานรัฐที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนับเพื่อลดอุปสรรคและเสริมศักยภาพให้

สถานวีทิยชุมุชนภาคประชาชน สามารถทำหนา้ทีเ่สนอขอ้มลูของพลเมอืง

ทีไ่รเ้สยีง จากชมุชนสูร่ฐัสว่นกลางไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมพีลงัอยา่ง

แทจ้รงิตอ่ไป 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

10ปี10เหตุผลของการต้องมีวิทยุชุมชน
 

ในระบอบประชาธปิไตยนัน้อำนาจอธปิไตยเปน็อำนาจ
ของประชาชน วทิยชุมุชนเปน็การสะทอ้นการใชอ้ำนาจ

ของประชาชนทีเ่ปน็รปูธรรม ทีส่ดุ 
 

ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์  

(ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา  

รายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตย)  
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ผู้หญิงกับเทคโนโลยีในวิทยุชุมชน
สาโรจน์แววมณี
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เกริ่นนำ
 

การถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาในสงัคมชนบทไทย ไมค่อ่ย

พิจารณาว่าบทบาทของผู้หญิงที่กำหนดโดยสังคมเป็นข้อจำกัดอันหนึ่ง ที่

ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสในการเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีน้อยกว่า

ผู้ชาย นอกจากนี้ผู้สนับสนุนงานพัฒนาจำนวนมากยังเห็นว่าเทคโนโลยีมี

ความเปน็กลางทางเพศ (Gender-neutral) หญงิ-ชายสามารถใชป้ระโยชน์

ไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั32 และวธิกีารถา่ยทอดเทคโนโลยทีีด่สีำหรบัผูช้ายนัน้ก็

ดสีำหรบัผูห้ญงิดว้ย33 ยิง่ไปกวา่นัน้ แมว้า่จะเขา้ใจถงึบทบาทหญงิ-ชายใน

สังคมชนบท แต่การถ่ายทอดเทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยคำนึงถึงความ

แตกต่างของผู้หญิงมากนัก ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางเศรษฐกิจ อาย ุ

ประสบการณ ์ ความต้องการ ระดับการศึกษา ชาติพันธุ ์ ฯลฯ34 ความ

แตกตา่งดงักลา่วนี ้ นบัเปน็ปจัจยัหนึง่ทีต่อ้งนำมาพจิารณาถงึวธิกีารในการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยดีว้ย  

32
Hafkin, Nancy J. (2002), “Are ICTs Gender Neutral?: A Gender Analysis 

of Six Case Studies of Multi-Donor ICT Projects”, UN/INSTRAW Virtual 

Seminar Series on Gender and ICTs. 

33
www.fao.org , “Gender responsive technology for poverty alleviation in 

Thailand”, Regional Office for Asia and the Pacific (access on Aug. 2008)  

34
www.ejw.sagepub.com , Flis Henwood, “Woman Question in Technology 

to the Technology Question in Feminism”, European Journal of Woman 

Studies, Vol.7, No.2, 209-227, (2000) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

วทิยชุมุชนในประเทศไทยเกดิขึน้ในชว่งตน้ทศวรรษ 2540 อปุกรณ์

ตา่งๆ ในหอ้งกระจายเสยีงวทิย ุ ไมว่า่จะเปน็เครือ่งเลน่ซดี/ีเทป เครือ่งมกิ

เซอร ์ คอมพวิเตอร ์ เครือ่งสง่ ฯลฯ นบัเปน็เทคโนโลยใีหมท่ีช่าวบา้นตอ้ง

เรียนรู้วิธีการใช้เพื่อให้สามารถผลิตรายการวิทยุชุมชนได ้ การเรียนรู้และ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพ (Empowerment) ของผู้จัด

รายการวิทยุชุมชน เกิดขึ้นจากตัวผู้จัดรายการ และการเรียนรู ้ ทั้งจาก

เพือ่นรว่มงานและหนว่ยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพวิทยุชุมชนเท่าที่ผ่านมา 

ส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรมทั่วไปที่ไม่คำนึงถึงความแตกต่างของหญิง-ชาย

มากนัก ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เทคโนโลยี

ของหญิง-ชายไม่มีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นก็จัดให้ทั้งชายและหญิง

มาเขา้รว่มฝกึอบรมในคราวเดยีวกนั นอกจากนีย้งัเนน้การอบรมเกีย่วกบั

การออกแบบรายการมากกว่าการอบรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องกระจาย

เสยีงวทิย ุ ทำใหผู้จ้ดัรายการวทิยชุมุชนเรยีนรูก้ารใชอ้ปุกรณต์า่งๆ ในหอ้ง

กระจายเสยีงวทิยโุดยการสอนกนัเองภายในสถานวีทิยชุมุชน 

จากการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานวทิยชุมุชนภาคประชาชนของเครอืขา่ย

วทิยชุมุชนภาคประชาชนใน พ.ศ. 2550 พบวา่วทิยชุมุชนมผีูจ้ดัรายการ

วทิยเุฉลีย่สถานลีะ 14 คน เปน็ผูช้าย 9 คน ผูห้ญงิ 5 คน35 คำถามจงึมี

อยู่ว่าทำไมผู้จัดรายการวิทยุชุมชนผู้ชายถึงมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงเกือบ

เทา่ตวั ทัง้ๆ ทีโ่ครงการฝกึอบรมกไ็ดเ้ปดิโอกาสใหท้กุคนเขา้มารว่มรบัการ

ฝกึอบรมแลว้ 

35
สาโรจน์ แววมณี (2551), “รายงานการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานวิทยุชุมชนภาคประชาชน”, 

มลูนธิไิฮนร์คิ เบลิล ์สำนกังานภมูภิาคเอเชยีตะวนันออกเฉยีงใต ้
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บทความนี ้ ตอ้งการนำเสนอการถา่ยทอดเทคโนโลยใีหก้บัผูห้ญงิใน

วิทยุชุมชน รวมถึงการบรรยายให้เห็นถึงอุปสรรคต่างๆ ของผู้หญิงในชนบทใน

แง่ของโอกาสในการเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในฐานะที่เป็นทั้งผู้

จัดรายการวิทยุและผู้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องกระจายเสียงวิทยุใน

เวลาเดียวกัน ในส่วยท้ายของบทความเป็นการสรุปบทเรียนที่ได้จาก

ประสบการณเ์รือ่งวทิยชุมุชนในกวา่หนึง่ปทีีผ่า่นมา  

 

การเสริมศักยภาพผู้หญิงและเทคโนโลยีในวิทยุชุมชน
 

การเสริมศักยภาพ (Empowerment) เป็นคำท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมา

ตั้งแต่ทศวรรษ 2510 และความหมายของคำก็แตกต่างกันไปตามแนว

ความคดิของผูใ้ช ้ดงันัน้จงึมยีทุธศาสตรท์ีห่ลากหลายในการทำใหก้ารเสรมิ

ศกัยภาพบรรลผุล  

โดยทัว่ไปแลว้ การเสรมิศกัยภาพ คอืการทำให ้ “ผูไ้มม่ศีกัยภาพ” 

มศีกัยภาพเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้ การเสรมิศกัยภาพไมใ่ชส่ิง่ของทีห่ยบิยืน่ให้

แกก่นัได ้ แตเ่ปน็การบรรลผุลโดยตวัผูห้ญงิเอง ยิง่ไปกวา่นัน้ ผูห้ญงิทีไ่ด้

รบัการเสรมิศกัยภาพจะสามารถเขา้ไปมสีว่นในการตดัสนิใจในประเดน็ตา่ง

ๆ ทีต่นเองเกีย่วขอ้ง ทัง้ในระดบัครอบครวัและสงัคม 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

การเสรมิศกัยภาพเปน็กระบวนการทีไ่มม่ขีัน้ตอนสดุทา้ยหรอืสำเรจ็

สมบูรณ์ในตัวมันเอง แต่เป็นกระบวนการท่ีมีลักษณะ “สัมพัทธ์” (Relative) 

กบั “กาละและเทศะ” (Time and Space) นอกจากนี ้ เปา้หมายของการ

เสริมศักยภาพคือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ซึ่งก็หมายถึง

การเปลีย่นแปลงบทบาทหญงิ-ชายนัน่เอง อยา่งไรกต็าม สิง่ทีค่วรระวงักค็อื 

ถา้มมีมุมองวา่ผูห้ญงิเปน็ “ผูน้ำการเปลีย่นแปลงทีก่ระตอืรอืรน้” (Active 

Agent) กต็อ้งยอมรบัในแงท่ีว่า่ตวัผูห้ญงิทีร่บัการเสรมิศกัยภาพ ควรเปน็ผู้

ตดัสนิใจวา่การเสรมิศกัยภาพหมายถงึอะไร และจะบรรลผุลไดอ้ยา่งไรดว้ย

ตนเอง36 

ในการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธเ์ชงิอำนาจและการเชือ่มโยงความรู้

กับอำนาจนั้น อาจกล่าวได้ว่า เมื่อผู้หญิงที่เป็นผู้จัดรายการวิทยุชุมชนมี

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน โดยเฉพาะการใช้

คอมพิวเตอร ์ ด้วยความรู้เหล่านี ้ ทำให้เธอสามารถสนทนาเกี่ยวกับ 

“คอมพิวเตอร์” กับผู้อื่นๆ ได้ด้วยการใช้ศัพท์แสงที่ใช้กันใน “วงการ

คอมพิวเตอร์” และด้วยความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่เธอม ี ทำให้เธอได้รับ

ความเคารพนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน ท้ังหญิง-ชาย รวมไปถึงคนในครอบครัว

และชมุชนดว้ย 

36
ขอ้ควรระวงักค็อืการออกแบบโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพเปน็การออกแบบทีส่นอง

ความตอ้งการของผูอ้อกแบบหรอืผูเ้ขา้รบัการเสรมิศกัยภาพ สิง่ทีผู่อ้อกแบบตอ้งการ

อาจจะไมใ่ชส่ิง่ทีผู่เ้ขา้รบัการเสรมิศกัยภาพตอ้งการกไ็ด ้ดรูายละเอยีดขอ้ถกเถยีงใน

ประเดน็ตา่งๆ ของนกัสตรนียิมกระแสหลกัและนกัสตรนียิมทีม่มีมุมองแบบ “หลงั

อาณานคิม” (Postcolonial) และ “หลงัสมยั” (Postmodern) ใน www.essays.se/

essay/ca2394b847, Lunden, Elin. (2006), Empowerment of woman: 

Postcolonial feminist theory challenging mainstream feminist perspectives, 

Department of Political Science, Lund University. 
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อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีก็ไม่ใช่ทุกคำตอบของปัญหาของผู้หญิง 

บางครั้งเทคโนโลย ี ในหลายโอกาส/สถานการณ ์ ก็คุกคามและท้าทาย

ผูห้ญงิ เทคโนโลยอีาจเปน็เครือ่งมอืกดขีท่างเพศอนัหนึง่กไ็ด ้ แตโ่ดยทัว่ไป

แล้ว เทคโนโลยีเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการเสริมสร้างศักยภาพทางสังคม 

วัฒนธรรม และการเมือง นอกจากนี ้ แนวทางและกิจกรรมต่างๆ ใน

กระบวนการเสริมศักยภาพจำเป็นที่จะต้องร่วมกันค้นหา เนื่องจากในยุค

ปจัจบุนั เทคโนโลยมีสีว่นสนบัสนนุการหาทางออกใหก้บัปญัหาตา่งๆ เพือ่

ทีจ่ะเตมิเตม็ความตอ้งการพืน้ฐานของผูห้ญงิ รวมทัง้การเขา้ถงึทรพัยากร

ตา่งๆ ดว้ย37 

นอกจากนี ้ การเสรมิศกัยภาพสามารถพจิารณาวา่เปน็กระบวนการ

ปฏิบัติการใน 3 มิติ และการเสริมศักยภาพในมิติปัจเจกบุคคล เป็นพ้ืนฐาน

ของการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ    

สว่นรวม38 ซึง่มรีายละเอยีดไดด้งันี ้

37
Nancy Hafkin and Nancy Taggart (2001), “Gender, Information Technology, 

and Developing Countries: An Analytic Study”, Office of Woman in 

Development, Bureau for Global Program, Field Support and Research, 

United States Agency for International Development, P.6. 

38
Caparelli, M.E. (2006), Perspectives of Woman Broadcasters on ICTs and 

Empowerment: A Case Study of ‘Cyberelas’ in Brazil, Master of Arts, the 

School of Development Studies, University of East Anglia, 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

มติปิจัเจกบคุคล (Personal Dimension) คอื “อำนาจจากภายใน” 

อันเป็นการปลดปล่อยตนเองจากแรงบีบคั้นภายในใจ โดยการทำให้เกิด

ความเชือ่มัน่ในตนเองและการรบัรู ้ “ตวัตน” ของตนเอง ผลทีต่ามมากค็อื 

สำนกึของการเปน็ “ผูก้ระทำ” (Agency) ทีส่ามารถกำหนดเปา้หมายและ

กระทำการใหบ้รรลผุลตามเปา้หมายทีว่างไว ้

ในแง่ของวิทยุชุมชน การเสริมศักยภาพในมิติปัจเจกบุคคล นอกจากจะ

เป็นความสามารถของปัจเจกบุคคลในการขจัดอุปสรรคภายในใจ ไม่ให้มี

ความหวาดกลัวต่อการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน

แล้ว ยังเป็นการเพ่ิมความเช่ือม่ันในตนเองและการเคารพศักด์ิศรีของตนเอง

ดว้ย นอกจากนี ้ ปจัเจกบคุคลมคีวามสามารถในการสรา้งทางเลอืกตา่งๆ 

และเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัความคดิรเิริม่และโครงการใหม่ๆ  ได ้

มติคิวามสมัพนัธ ์(Relational Dimension) เปน็การพจิารณาวา่การ

เสรมิศกัยภาพนัน้ เปน็การพฒันาความสามารถของปจัเจกบคุคล ในการ

เจรจาต่อรองและแทรกแซง เพ่ือปรับเปล่ียนความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่าง

ปจัเจกบคุคลกบัคนทีต่นมคีวามสมัพนัธด์ว้ย  

เม่ือพิจารณาในส่วนของวิทยุชุมชน ก็คือ การปรับปรุงความสามารถใน

การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในสถานีวิทยุ

ชุมชนนั่นเอง นอกจากนี ้ ปัจเจกบุคคลยังปรับปรุงความสามารถในการ

ชกัจงูโนม้นา้วคนในครอบครวั ผูฟ้งั และชมุชนดว้ย 

มิติส่วนรวม (Collective Dimension) เป็นพลังอำนาจท่ีปัจเจกบุคคล

ไดร้บั เมือ่เธอ/เขากระทำการตา่งๆ ใหบ้รรลเุปา้หมายทีว่างไว ้และการกระ

ทำเหลา่นีเ้ปน็กจิกรรม ทัง้ทีเ่ปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ ซึง่เกดิขึน้ใน

ระดบัโครงสรา้งทางการเมอืงและเครอืขา่ยทางสงัคม  

เม่ือพิจารณามิติส่วนร่วมในวิทยุชุมชน คือ การปรับปรุงความสามารถ

ในการส่งเสริมการเสริมศักยภาพกับผู้หญิงคนอื่นโดยผ่านรายการวิทยุ
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ชุมชน รวมทั้งการเสริมความสามารถในการระดมทรัพยากรต่างๆ ใน

ชุมชน และความสามารถของชุมชนในการแทรกแซงนโยบายสาธารณะ

หรอืสรา้งแรงกดดนัตอ่รฐับาลใหด้ำเนนิการตามความตอ้งการของชมุชน 

 

อุปสรรคในการเรียนรู้เทคโนโลยีของผู้หญิง
 

จากการศึกษาการเรียนรู้เทคโนโลยีของผู้หญิงในวิทยุชุมชนในประเทศ

ตา่งๆ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศไทยแลว้พบวา่ ผูห้ญงิมอีปุสรรคในการ

เขา้ถงึและเรยีนรูเ้ทคโนโลยหีลายดา้น39 พอสรปุไดด้งันี ้

1. การศกึษา คนทีจ่ะสามารถเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีนหอ้งกระจายเสยีง

วิทยุได้ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับหนึ่ง ยิ่งถ้ามีการใช้เครื่อง

คอมพวิเตอรด์ว้ยแลว้ อยา่งนอ้ยผูจ้ดัรายการวทิยชุมุชนตอ้งสามารถอา่น

เขยีนภาษาไทยได ้ไมอ่ยา่งนัน้จะทำใหก้ารเรยีนรูเ้ปน็ไปไดอ้ยา่งยากลำบาก 

และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น ผู้จัดรายการวิทยุชุมชนต้องสามารถอ่านและเขียน

ภาษาองักฤษไดด้ว้ย เพราะคำสัง่ๆ ตา่งในบางโปรแกรมในคอมพวิเตอรก์็

ไมม่ภีาษาไทย มแีตภ่าษาองักฤษ 

39
ดรูายละเอยีดใน Nancy Hafkin and Nancy Taggart (2001), “Gender, 

Information Technology, and Developing Countries: An Analytic Study”, 

Office of Woman in Development, Bureau for Global Program, Field Support 

and Research, United States Agency for International Development. และ 

Caparelli M.E.   (2006), “Perspectives of Woman Broadcasters on ICTs 

and Empowerment: A Case Study of ‘Cyberelas’ in Brazil”, Master thesis of 

the School of Development Studies, University of East Anglia. 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ในประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา โอกาสในการศึกษาของ

ผูห้ญงิมกัจะมนีอ้ยกวา่ผูช้าย สว่นในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ กย็งัมปีญัหาที่

คนจำนวนหนึง่ไมส่ามารถอา่นออกเขยีนได ้ โดยเฉพาะคนยากจนและชนก

ลุม่นอ้ยทีไ่มใ่ชภ่าษา “ราชการ” ของประเทศในชวีติประจำวนั และผูห้ญงิที่

อยูใ่นกลุม่คนเหลา่นีก้ม็โีอกาสนอ้ยกวา่ผูช้ายในกลุม่ดว้ย สำหรบัประเทศ

ไทย ปัจจุบันโอกาสทางการศึกษาที่ทำให้สามารถอ่านออกเขียนได้เปิด

กว้างให้กับคนกลุ่มใหญ ่ สำหรับในหมู่บ้านชนบท กลุ่มวัยกลางคนส่วน

ใหญส่ามารถอา่น-เขยีนได ้ แตไ่มส่ามารถอา่นและเขยีนไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

คนสว่นใหญอ่า่นชา้เขยีนชา้ สิง่นีท้ำใหก้ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศชา้

ตามไปดว้ย 

2. ภาษา การนำสารสนเทศจากเวบ็ไซทต์า่งๆ มาเผยแพรใ่นวทิยุ

ชมุชนของประเทศไทยยงัอยูใ่นวงจำกดั ในโลกอนิเตอรเ์นท็ ภาษาทีใ่ชส้ว่น

ใหญเ่ปน็ภาษาองักฤษ ทำใหป้ระชากรสว่นใหญใ่นโลกทีไ่มม่รีูภ้าษาองักฤษ

ถูกกีดกันออกไป อุปสรรคทางภาษานับเป็นอุปสรรคอันดับต้นๆ ของผู้หญิง

รวมไปถงึกลุม่คนชายขอบอืน่ๆ ทีไ่มม่โีอกาสเรยีนหนงัสอือยา่งเปน็ทางการ

ดว้ย แมค้นทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานภาษาองักฤษ (แตใ่ชเ้ปน็ภาษาทีส่อง) กม็ี

ประสบการณท์ีไ่มค่อ่ยสะดวกสบายใจนกัในการใชอ้นิเตอรเ์นท็  

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของ “เว็บไซท์” (Website) ในช่วงทศวรรษ

ทีผ่า่นมา ทำใหโ้ลกอนิเตอรเ์นท็ใชภ้าษาอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษาองักฤษมากขึน้

เรือ่ยๆ โดยใน พ.ศ. 2542 เวบ็ไซทท์ีเ่ปน็ภาษาองักฤษมรีอ้ยละ 95 ของ

เวบ็ไซทท์ัง้หมดทีม่อียูใ่นโลกนี ้ ตอ่มาใน พ.ศ. 2543 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 

68.4 และมแีนวโนม้ลดลงไปเรือ่ยๆ นอกจากนี ้ ยงัมกีารประมาณการกนั

วา่ใน พ.ศ. 2553 ภาษาจนีจะเปน็ภาษาหลกัในโลกอนิเตอรเ์นท็  

3. ทกัษะ ถา้ไมม่ทีกัษะการใชค้อมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ กไ็มส่ามารถ

เขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศได ้ยกตวัอยา่งเชน่ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
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แหง่หนึง่ในประเทศแอฟรกิาใต ้ ซึง่เปดิใหบ้รกิารมาได ้ 3 ปแีลว้ แตผู่ใ้ช้

ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงมักมาใช้โทรศัพท์มากกว่า เพราะว่าพวกเธอไม่มี

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรแ์ละเครือ่งแฟกซท์ีเ่ปดิบรกิารอยูใ่นศนูยฯ์ 

สำหรับผู้จัดรายการในวิทยุชุมชนของประเทศไทย พบว่า ผู้จัดรายการ

วิทยุท่ีไม่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ต้องพ่ึงพาคนท่ีมีทักษะควบคุม/

ใชค้อมพวิเตอรใ์หใ้นการจดัรายการวทิย ุ เนือ่งจากขอ้มลู/เพลงมกัเกบ็ไวใ้น

คอมพิวเตอร ์ บางคนก็ใช้เครื่องเล่นเทปหรือเครื่องเล่นซีดีแทนการใช้

คอมพวิเตอรใ์นการจดัรายการวทิย ุ

4. เวลา เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้หญิงที่มีบทบาทที่เป็น

ทั้งคนทำมาหากินและคนทำงานภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร 

ทำความสะอาดบา้น เลีย้งลกู ฯลฯ สำหรบัประเทศไทย สถติจิำนวนชัว่โมง

การทำงานบ้านของประชากรวัย 10 ปีขึ้นไปใน พ.ศ. 2547 พบว่าการ

ทำงานบ้านของคนไทยทำกันเฉลี่ยวันละ 2.3 ชั่วโมง เป็นผู้ชายทำเฉลี่ย 

1.5 ชัว่โมง และผูห้ญงิทำเฉลีย่ 2.7 ชัว่โม40 ดว้ยขอ้จำกดัของเวลา ผูห้ญงิ

จึงมีอุปสรรคในการเสาะหาข้อมูล การทำความคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร ์

การคดัสรรขอ้มลู ฯลฯ บางคนถงึกบัพดูวา่ “การเลน่คอมพวิเตอรห์รอือนิ

เตอรเ์นท็เปน็เรือ่งของคนทีม่เีวลาวา่งมากกวา่ ไมใ่ชข่องเลน่ของคนทีท่ำมา

หากนิเลีย้งลกูเลีย้งผวั” 

ผูห้ญงิทีส่ามารถจะเขา้รบัการฝกึอบรมหรอืเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลย ี

ไมว่า่จะจดัการฝกึอบรมในเมอืงหรอืในหมูบ่า้นทีผู่ห้ญงิอาศยัอยู ่ สว่นมาก

จะเปน็ผูห้ญงิทีไ่มม่ภีาระงานหรอืมฐีานะดหีรอืเปน็นกัเรยีน/นกัศกึษาหรอื

40
www.gender.go.th, สำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (2551), รายงาน

สถานการณส์ตรไีทย ประจำป ี2551, กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนษุย,์ หนา้ 23. 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ทำอาชพีอสิระ สว่นผูห้ญงิทีย่ากจนหรอืมภีาระงานทางบา้นและนอกบา้น

มากจะหมดโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เหล่าน้ี เพราะเม่ือเปรียบเทียบ

ผลได้ผลเสียระหว่างการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่กับการทำมาหากิน ผู้หญิง

เหล่านี้มักจะเลือกอย่างหลังมากกว่า (รวมทั้งกลุ่มผู้ชายที่มีฐานะยากจน

ดว้ย) 

5. คา่ใชจ้า่ย คนทีม่คีวามสามารถทีจ่ะซือ้คอมพวิเตอรแ์ละตดิตัง้อนิ

เตอร์เน็ทเพื่อใช้ส่วนตัวได้นั้น ส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีฐานะปานกลางขึ้น

ไป และถงึแมว้า่จะมเีครือ่งมอือปุกรณค์รบครนั สว่นมากลกูหลานจะเปน็ผู้

ใชม้ากกวา่ สว่นพอ่แมท่ีซ่ือ้คอมพวิเตอรใ์หน้ัน้ไดแ้ตน่ัง่มอง การถา่ยทอด

เทคโนโลยรีะหวา่งลกูกบัพอ่แมย่งัมอียูน่อ้ย เนือ่งจากสาเหตหุลายประการ 

อยา่งเชน่ ชอ่งวา่งระหวา่งวยัทีใ่ชค้นละ “ภาษา” และการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่

มกัชา้และกลวัเสยีหนา้ในการถามลกูหลานบอ่ยๆ กอปรกบัเดก็ๆ กไ็มค่อ่ย

อดทนสอนผูใ้หญ ่ฯลฯ 

นอกจากนี้ค่าบริการอินเตอร์เน็ทในประเทศกำลังพัฒนายังสูงอยู ่

อยา่งเชน่ประเทศเอธโิอเปยี คา่บรกิารอนิเตอร ์20 ชัว่โมงตอ่เดอืนในหนึง่

ปสีงู 8.4 เทา่ของคา่ GDP สว่นประเทศเวยีดนาม คา่บรกิารอนิเตอรเ์นท็

หนึง่ป ี ตอ้งใชเ้งนิประมาณ 360 ดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา ในขณะทีร่ายได้

เฉลีย่ตอ่ปมีนีอ้ยกวา่ 350 ดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา41 สำหรบัประเทศไทย 

คา่บรกิารอนิเตอรเ์นท็ความเรว็สงูประมาณ 500 กวา่บาทตอ่เดอืน และใน

รา้นบรกิารอนิเตอรเ์นท็จะคดิคา่บรกิารประมาณ 15-30 บาทตอ่ชัว่โมง ซึง่

นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนักสำหรับชนชั้นกลาง แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่

41
Nancy Hafkin and Nancy Taggart (2001), “Gender, Information Technology, 

and Developing Countries: An Analytic Study”, Office of Woman in 

Development, Bureau for Global Program, Field Support and Research, 

United States Agency for International Development, P.25. 
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คนยากจน โดยเฉพาะในชนบทต้องครุ่นคิดว่าเขา/เธอจะให้ความสำคัญ

มากนกัแคไ่หนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชจ้า่ยในชวีติประจำวนัดา้นอืน่ๆ 

6. จดุทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์ในประเทศกำลงัพฒันา “ศนูยบ์รกิารทาง

เทคโนโลยี” มักกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงและหัวเมืองใหญ่ๆ ส่วนพื้นที่

ชนบท โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นโทรคมนาคมยงัขาดแคลน ทำใหเ้กดิชอ่งวา่ง

ในการเขา้ถงึเทคโนโลยรีะหวา่งเมอืงกบัชนบท สำหรบัประเทศไทย แมว้า่

รัฐพยายามจะขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ทระดับตำบล โดยสนับสนุนให้

องค์การบริหารส่วนตำบลให้บริการอินเตอร์เน็ทแก่คนทั่วไป แต่เวลาที่ให้

บริการแก่คนท่ัวไปก็ไม่เหมาะสมเพราะให้บริการตามเวลาราชการ นอกจากน้ี 

จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการก็มีไม่เพียงพอ และจุดที่ตั้งคอมพิวเตอร์ก็

ไม่ได้แยกต่างหาก ส่วนมากจะตั้งอยู่ในห้องทำงานของพนักงานองค์การ

บรหิารสว่นตำบล ทำใหบ้างคนรูส้กึไมส่ะดวกใจทีจ่ะไปใชบ้รกิาร สิง่เหลา่นี้

นีท้ำใหเ้กดิ ”ชอ่งวา่งทางดจิติลั” (Digital Divide) ระหวา่งเมอืงกบัชนบท 

ระหวา่งคนรวยกบัคนจน และระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญงิ  

สถานที่ที่จัดให้มีการเรียนรู้เทคโนโลย ี ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้าน

บรกิารอนิเตอรเ์นท็ หรอืสถานวีทิยชุมุชน ลว้นมผีลกระทบตอ่การเขา้ถงึ

ของผูห้ญงิ ยิง่สถานทีท่ีจ่ดัใหม้กีารเรยีนรูเ้ทคโนโลยหีา่งไกลจากทีอ่ยูอ่าศยั

มากขึ้นเท่าไร ผู้หญิงก็มีข้อจำกัดต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นเท่านั้น 

เนื่องจากผู้หญิงส่วนใหญ่มีภาระงานการที่ต้องทำประจำภายในบ้าน เช่น 

ทำกบัขา้ว เลีย้งลกู และทำความสะอาดบา้น เปน็ตน้ ดงันัน้ การไปพกั

ค้างคืนนอกบ้านและการฝึกอบรมในหมู่บ้านในเวลาที่เธอต้องทำงานบ้าน 

เปน็อปุสรรคตอ่การเขา้ถงึและเรยีนรูเ้ทคโนโลยขีองผูห้ญงิ 

7. บรรทดัฐานทางสงัคม ในสังคมส่วนใหญ ่ ผู้หญิงมีข้อจำกัดใน

การ “แสดงตน” ในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอนุรักษ์

นยิม อยา่งเชน่สงัคมมสุลมิทีเ่ครง่ครดัทางศาสนา ผูห้ญงิไมส่ามารถเดนิใน
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พืน้ทีส่าธารณะไดโ้ดยปราศจากการ “คุม้กนั” ของผูช้าย ดว้ยเหตนุีท้ำให้

ผูห้ญงิมขีอ้จำกดัมากขึน้ไปอกี แตส่ำหรบัประเทศทีก่ำลงัพฒันาและพฒันา

แลว้ การกา้วเขา้ไปใน “พืน้ทีส่าธารณะ” ของผูห้ญงิมมีากขึน้ ตำแหนง่

หรอืบทบาทบางอยา่งทีผู่ห้ญงิทำในปจัจบุนั คนในสงัคมสว่นใหญก่ใ็หก้าร

ยอมรับ แต่ในบางตำแหน่งหรือบทบาทบางอย่างที่ผู้หญิงทำ บางคนก็ตั้ง

คำถามว่าทำไมผู้หญิงถึงต้องการดำรงตำแหน่งนั้น/บทบาทนั้น พร้อมกัน

นั้นก็ให้เหตุผลต่างๆ นานาว่าผู้หญิงไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง/

บทบาทนั้นๆ โดยเฉพาะตำแหน่งหรือบทบาทในการเป็นผู้บริหารองค์กร/

หนว่ยงาน 

นอกจากนี ้ เนื่องจากวิทยุชุมชนเป็น “พื้นที่สาธารณะ”42 อันหนึ่ง 

ทำให้ผู้หญิงจำนวนหนึ่งไม่เข้ามาแสดงตัวตน เนื่องจากยังอยากอยู่ใน 

“พืน้ทีส่ว่นตวั” มากกวา่ เมือ่ผูเ้ขยีนสอบถามผูห้ญงิในชมุชนชนบทหลาย

แหง่วา่ทำไมถงึไมม่าจดัรายการวทิยชุมุชน ผูห้ญงิสว่นมากเหลา่นีม้กัใหค้ำ

ตอบวา่ “อาย ไมอ่ยากทำตวัใหค้นรูจ้กัมากนกั” สถานการณป์ระเทศไทย

ในปจัจบุนั แมว้า่จะมผีูห้ญงิจำนวนหนึง่กา้วเขา้มาใน “พืน้ทีส่าธารณะ” ที่

เคยเปน็พืน้ทีข่องผูช้ายมากขึน้ แตก่ม็ผีูห้ญงิจำนวนหนึง่ทีถ่กู “การกลอ่ม

เกลาทางสังคม” (Socialization) และปิดกั้นตนเองให้อยู่ใน “พื้นที่ส่วน

บคุคล” อนัเปน็พืน้ทีท่ีต่นเองรูส้กึปลอดภยั (Comfort Zone) อยู ่ 

 

42
วทิยชุมุชนเปน็เครือ่งมอือนัหนึง่ในการเสรมิสรา้งศกัยภาพของผูห้ญงิ โดยการเปดิ

พืน้ทีใ่ห ้“เสยีงผูห้ญงิ” หรอืประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูห้ญงิ ใหเ้ปน็ทีร่บัทราบของ

สาธารณชน และใชเ้ปน็พืน้ทีถ่กเถยีงแลกเปลีย่นเหตผุลเพือ่หาทางออกของปญัหา

ผูห้ญงิดว้ย ดรูายละเอยีดไดใ้น www.javnost-thepublic.org, Mitchell, Caroline.   

(1998), Women’s (Community) Radio as A Feminist Public Sphere, The 

Public, Vol.5 (1998), 2. 
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จากอปุสรรคตา่งๆ ดงักลา่วขา้งตน้ ทำใหผู้ห้ญงิจำนวนหนึง่ถกูกดั

กันออกไปจากการเรียนรู้เทคโนโลย ี โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีฐานะยากจน 

อย่างไรก็ตาม สถิติการมีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรใน

ประเทศไทย พบวา่ใน พ.ศ. 2549 โดยภาพรวมแลว้ ประชากรอาย ุ 15-

24 ป ีมทีกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นคอมพวิเตอรส์งูกวา่ พ.ศ. 2548 

เลก็นอ้ย จากรอ้ยละ 48.9 ใน พ.ศ. 2548 เปน็รอ้ยละ 50.4 ใน พ.ศ. 

2549 โดยผู้หญิงเคยใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าผู้ชายในทุกภาค ยกเว้น

กรุงเทพฯ ที่ผู้ชายเคยใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าผู้หญิง คือ ร้อยละ 63.1 

และ 58.8 ตามลำดบั 

นอกจากนี ้ การมทีกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นอนิเตอรเ์นท็ พบ

วา่ประชากรอาย ุ15-24 ป ีมทีกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นอนิเตอรเ์นท็

สงูขึน้ โดยใน พ.ศ. 2548 มรีอ้ยละ 31.3 และใน พ.ศ. 2549 มรีอ้ยละ 

36.5 และผูห้ญงิมทีกัษะดา้นอนิเตอรเ์นท็สงูกวา่ผูช้ายในทกุภาค ยกเวน้

กรงุเทพฯ ทีผู่ช้ายมทีกัษะดา้นอนิเตอรเ์นท็สงูกวา่ผูช้ายเลก็นอ้ย คอื รอ้ย

ละ 51.7 และ 49.1 ตามลำดบั43 

 

43เพิง่อา้ง, www.gender.go.th, หนา้ 13. 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

แล้วเราจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้อย่างไร
 

ผูเ้ขยีนไดท้ดลองสอนการใชอ้ปุกรณต์า่งๆ ในหอ้งกระจายเสยีงวทิยุ

ชมุชนของ “จดุปฏบิตักิารเรยีนรูว้ทิยชุมุชนคนลุม่นำ้วาง” ตำบลบา้นกาด 

อำเภอแมว่าง จงัหวดัเชยีงใหม ่ในชว่งตน้ป ีพ.ศ. 2551 ในขณะนัน้มคีณะ

กรรมการบริหารที่กระตือรือร้นอยู ่ 2 คน และมีผู้จัดรายการวิทยุรวม

ทัง้หมด 14 คน เปน็ผูช้าย 4 คน ผูห้ญงิ 4 คน เดก็หญงิ 3 คน และ

เดก็ชาย 3 คน เมือ่ผูเ้ขยีนเสนอวา่จะสอนการใชค้อมพวิเตอรใ์ห ้ ปรากฏ

วา่มผีูจ้ดัรายการวทิยทุีส่นใจเรยีน 5 คน เปน็ผูช้าย 1 คนและผูห้ญงิ 4 

คน (เดก็หญงิและเดก็ชายสามารถใชค้อมพวิเตอรไ์ดท้กุคน) 

ในการสอนการใช้คอมพิวเตอร์นั้น บางครั้งถ้าสถานีวิทยุมีการจัด

รายการวิทยุอยู ่ ก็ต้องไปเรียนกันที่ร้านเกมส์ที่มีบริการอินเตอร์เน็ทใน

ชมุชน44 ผูเ้ขยีนเริม่สอนโดยการบอกระบบการปดิ-เปดิอปุกรณต์า่งๆ ใน

ห้องส่ง จากนั้นก็บอกถึงปุ่มควบคุมต่างๆ ในแผงมิกเซอร์ว่าแต่ละปุ่มทำ

หนา้ทีอ่ะไร เสรจ็แลว้กม็กีารเขยีนปา้ยเปน็ภาษาไทยระบไุว ้ ซึง่กอ่นหนา้

นั้นก็มีการเขียนป้ายปิดไว้เหมือนกัน แต่ใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษ จึงเป็น

อุปสรรคต่อผู้จัดรายการวิทยุชุมชนที่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได ้ ต่อ

44ผู้เขียนได้เข้าไปสำรวจข้อมูลเชิงลึกในช่วงกลางปี พ.ศ. 2550 โดยไปทำงานในโครงการ
ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานวทิยชุมุชนภาคประชาชน ตอ่มาในชว่งตน้ป ีพ.ศ. 2551 ผูเ้ขยีน
ไดเ้ปน็ผูช้ว่ยเกบ็ขอ้มลูการวจิยัเชงิปฏบิตักิารทีเ่นน้การสอนใหผู้จ้ดัรายการวทิยมุคีวาม
สามารถในการใชส้บืคน้ขอ้มลูจากสือ่อนิเตอรเ์นท็และนำมาใชเ้ผยแพรใ่นวทิยชุมุชน 
ซึง่เปน็จดุเริม่ตน้ทีผู่เ้ขยีนเริม่สอนการใชค้อมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ใหผู้จ้ดัรายการวทิย ุและ
ชว่ยสอนตอ่เนือ่งกนัไปเมือ่ผูเ้ขยีนเปน็ผูช้ว่ยในโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพผูห้ญงิใน
วทิยใุนชว่งกลางป ีพ.ศ. 2551 และการสอนนัน้ ถา้มกีารจดัรายการวทิยอุยู ่กต็อ้ง
ยา้ยไปสอนทีร่า้นเกมสท์ีม่บีรกิารอนิเตอรเ์นท็ในชมุชน ซึง่มอียู ่4 แหง่ 
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จากนั้นผู้เขียนก็บอกถึงหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร ์

เสรจ็แลว้กส็อนถงึวธิกีารใชค้อมพวิเตอร ์ ตัง้แตก่ารเปดิเครือ่งไปจนถงึการ

ใช้โปรแกรมท่ีจำเป็น คือโปรแกรม “วินแอมป์” (winamp) อันเป็นโปรแกรมท่ี

ใชเ้ปดิเพลง  

สว่นทีย่ากทีส่ดุเทา่ทีผู่เ้ขยีนสงัเกต คอื การลาก “เมาส”์ ไปยงัจดุที่

ตอ้งการคลกิ ผูเ้ขยีนใหท้ดลองฝกึการปฏบิตัซิำ้ๆ กนัหลายครัง้ในแตล่ะวนั

ท่ีไปช่วยฝึกสอน (ผู้เขียนไปสอนสัปดาห์ละประมาณ 1 คร้ัง ใช้เวลาประมาณ 

2 เดอืน) การสอนแตล่ะครัง้จะเริม่ดว้ยการทบทวนการใชค้ำสัง่ตา่งๆ ที่

เคยเรยีนมา เพือ่ทดสอบวา่จดจำไดม้ากนอ้ยแคไ่หน ตอ่จากนัน้กส็อนให้

รู้จักกับคำสั่งใหม่ๆ เพื่อให้ผู้เรียนค่อยๆ สั่งสมเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น 

หลงัจากการเรยีนเสรจ็สิน้ลง แตล่ะคนกห็าโอกาสมาฝกึปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิ

ความชำนาญดว้ยตนเองในสถานวีทิยชุมุชน 

ในบทความนี ้ ผูเ้ขยีนขอนำเสนอกรณศีกึษาผูห้ญงิ 3 คน ซึง่เปน็

ผู้หญิงท่ีก้าวข้าม “ความอาย” และสามารถก้าวเข้ามายืนใน “พ้ืนท่ีสาธารณะ” 

ได ้ นอกจากนี้ยังมีความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดรายการวิทย ุ โดย

แตล่ะคนมคีวามแตกตา่งกนั คอื คนแรกเปน็ผูห้ญงิสงูอาย ุ สามารถอา่น-

เขยีนภาษาไทยได ้แตอ่า่น-เขยีนภาษาองักฤษไมไ่ด ้คนทีส่องเปน็ผูห้ญงิวยั

กลางทีไ่มค่อ่ยออกไปเปดิหเูปดิตามากนกั สามารถอา่น-เขยีนภาษาไทยได ้

แตอ่า่น-เขยีนภาษาองักฤษไมไ่ด ้และคนทีส่ามเปน็ผูห้ญงิวยักลางคนทีอ่อก

ไปรบัการฝกึอบรมมาหลายดา้นแลว้และสามารถอา่น-เขยีนภาษาองักฤษได ้

นอกจากนี ้ กรณศีกึษาทัง้ 3 คนไมเ่คยเรยีนรูก้ารใชค้อมพวิเตอรม์ากอ่น 

มรีายละเอยีดดงันี ้
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ยายวยั 72 ป ีเรยีนจบชัน้ประถมศกึษาที ่4 ทีอ่ำเภอเชยีงดาว ตอ่

มาใน พ.ศ. 2515 ยายอพยพมาเปิดร้านขายของชำในตำบลบ้านกาด 

ปจัจบุนัยายวยั 72 ปอีาศยัอยูค่นเดยีว เพราะลกูทัง้ 7 คนออกไปทำงาน

นอกชมุชนหมด และลกูหลานมกัจะมาเยีย่มเยยีนอยูเ่สมอๆ ยายวยั 72 ปี

ไมม่ภีาระตอ้งหาเลีย้งตนเอง เพราะลกูหลานคอยสง่เงนิมาใหใ้ชจ้า่ย แกจะ

ทำสวนครวัเลก็ๆ ภายในบา้น ดงันัน้จงึมเีวลาวา่งมาก แกจงึใชเ้วลาวา่งนี้

มาเปน็นกัจดัรายการวทิย ุ และลกูหลานกส็นบัสนนุดว้ย เพราะไมอ่ยากให้

แกเงยีบเหงาเกนิไป  

ยายวยั 72 ปเีปน็ผูจ้ดัรายการของสถานวีทิยชุมุชนคนลุม่นำ้วางมา

ร่วม 4 ปีแล้ว และเป็นคนเสนอตัวเองต่อนายสถานีว่าอยากจัดรายการ

วทิย ุอยากพดูเกีย่ววฒันธรรมประเพณทีีด่งีามในอดตี ใหค้นรุน่ใหมห่นัมา

สนใจและปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามครรลอง ยายเลา่ใหฟ้งัวา่ “เหน็คนใสเ่สือ้ผา้

ไมเ่รยีบรอ้ยไปวดั เหน็แลว้กไ็มส่บาย จงึอยากมาจดัรายการเพือ่บอกเลา่

วฒันธรรมทีด่งีามในอดตีใหค้นรุน่ใหมรู่แ้ละปฏบิตัติาม”  

การจดัรายการของยายในชว่งแรก ยายไดจ้ดัรว่มกบั “คูห่ตูา่งวยั” 

และทั้งสองก็ร่วมกันออกไปค้นหาข้อมูล และช่วยกันเสาะแสวงหาเด็กที่รู้

การใชค้อมพวิเตอรแ์ละอปุกรณต์า่งๆ ในหอ้งกระจายเสยีงวทิย ุมาชว่ยคมุ

การออกอากาศใหก้บัตนเอง ทัง้สองสามารถหาเดก็หญงิวยัรุน่หลายคนมา

ช่วยเป็นลูกมือ ทำหน้าที่เปิด-ปิดเพลง และควบคุมเครื่องส่ง ส่วนหน้าที่

ของยายกค็อื พดูสาระในรายการเทา่นัน้ 

ยายไดเ้ขา้รว่มฝกึอบรม 2 ครัง้ในชว่งทีเ่ปน็ผูจ้ดัรายการวทิยชุมุชน 

ครั้งแรก อบรมที่โรงเรียนบ้านกาด เป็นการฝึกอบรมนักจัดรายการวิทยุ

ชมุชน ครัง้ทีส่องอบรมทีต่วัเมอืงเชยีงใหม ่เปน็การอบรมเกีย่วกบัการใหค้ำ

ปรึกษารายบุคคลและทางโทรศัพท์สำหรับนักจัดรายการวิทยุ ของสำนักงาน

สาธารณะสขุเชยีงใหม ่ สว่นการใชแ้ละควบคมุอปุกรณใ์นหอ้งสง่นัน้ ยาย
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บอกวา่ไมม่ใีครสอนให ้ และยายกอ็ยากเรยีนรู ้ เพราะการจดัรายการตอ้ง

พึง่พาเดก็ๆ อยูเ่สมอ วนัไหนเดก็ไมม่าชว่ยคมุเครือ่งสง่ ยายกต็อ้งงดจดั

รายการวทิย ุซึง่สรา้งความขุน่เคอืงใจแกย่ายเปน็อยา่งมาก 

หลงัจากเรยีนการใชค้อมพวิเตอรว์นัแรก ยายเลา่ใหฟ้งัวา่ “กลบัไป

บา้นกห็ลบัเปน็ตาย เหมอืนไปทำงานหนกัทัง้วนั จำอะไรไมไ่ดเ้ลย แตก่ย็งั

อยากเรียนรู้อยู่” แกได้สะท้อนให้ฟังว่าการเรียนรู้ที่สถานีวิทยุสองต่อสอง

จะทำใหจ้ำงา่ยกวา่การไปเรยีนทีร่า้นบรกิารอนิเตอรเ์นท็ในชมุชน ยายบอก

ว่าการเรียนรู้ในสถานีวิทยุชุมชนที่ยายจัดรายการวิทยุชุมชนอยู่จริงๆ จะ

ทำใหย้ายจำงา่ยกวา่ แตก่ต็อ้งฝกึทำซำ้ๆ กนัหลายครัง้ นอกจากนี ้การฝกึ

ทบทวนการใช้คำสั่งต่างๆ ยายยังต้องการสถานที่เงียบๆ ไม่มีคนเดิน

พลุกพล่านอยู่ใกล้ๆ และต้องไม่มีคนมายืนอยู่หลังแกตอนนั่งฝึกทบทวน

การใชค้อมพวิเตอร ์ยายบอกวา่ “ไมม่สีมาธ ิและเริม่ทำผดิๆ ถกูๆ” 

อุปสรรคในการเรียนรู้การควบคุมเครื่องส่ง คือ ยายสายตาไม่ด ี

ตอ้งเพง่มองแปน้พมิพแ์ละจอมอนเิตอรจ์นปวดตา นอกจากนีค้วามจำกช็า้ 

ต้องทดลองฝึกปฏิบัติอยู่หลายๆ ครั้งจึงจะจำได ้ และความแข็งแรงของ

รา่งกายทีล่ดนอ้ยถอยลง กท็ำใหย้ายนัง่เรยีนคอมพวิเตอรไ์ดไ้มน่าน ตอ้ง

ออกไปพกัผอ่นรา่งกายอยูบ่อ่ยๆ หรอืบางวนันัง่เรยีนเพลนิอยูห่ลายชัว่โมง 

เช้าวันต่อมาก็ปวดเมื่อยร่างกาย ต้องนอนพักอยู่ที่บ้าน แต่ยายก็ยังไม่

ทอ้ถอยทีจ่ะเรยีนรูก้ารใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์นท็ 

 

ปา้วยั 57 ป ี เปน็คนบา้นกาด เรยีนจบชัน้ประถมศกึษาที ่ 4 และ

เปน็ผูจ้ดัรายการของสถานวีทิยชุมุชนคนลุม่นำ้วางพรอ้มกบัยายวยั 72 ป ี

(เกอืบ 4 ป)ี ปจัจบุนัปา้วยั 57 ปเีปน็แมค่า้ขายขนมในตลาดตอนเชา้ ปา้

ตอ้งตืน่นอนประมาณตสีามครึง่ เพือ่เตรยีมขา้วของไปขายในตลาดตอนตสีี ่

พอถึงเวลาประมาณสองโมงเช้า ก็กลับจากตลาดมาพักผ่อน และจะเริ่ม

270



๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

10ปี10เหตุผลของการต้องมีวิทยุชุมชน
 

วทิยชุมุชนเปน็แหลง่การเรยีนรูแ้หลง่เดยีวทีไ่มม่ี
ใครสามารถมาทดแทนได ้ในอดตีเคยมคีนกลา่ววา่
สือ่วทิยชุมุชนกำลงัจะตาย วทิยชุมุชนเสรมิในสว่น

ทีช่มุชนยงัขาด เสรมิในสว่นทีช่าวบา้นตอ้งการรู ้
การนดัหมายชาวบา้นในงานบญุ งานบวช งานศพ 
รวมถึงข้อมูลข่าวสารท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

ชมุชน ซึง่ไมม่สีือ่ใดสามารถทำได ้ 

 

ศิริพล สัจจาพันธ์  

(ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา) 
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เตรยีมขา้วของทำขนมในชว่งบา่ยสามโมง ในชว่งเวลากลางวนัทีว่า่ง ปา้ก็

จะมาจดัรายการวทิยชุมุชน 

ป้าวัย 57 ปีเร่ิมมาเป็นผู้จัดรายการวิทยุโดยการชักชวนของกรรมการ

สถานีวิทย ุ เริ่มแรกกรรมการวิทยุจะเป็นผู้จัดรายการและเชิญเธอมาร่วม

สนทนา ตอ่มากผ็นัตนเองเปน็ผูจ้ดัรายการวทิย ุ เนือ่งจากความทีเ่ธอชอบ

ฟงัเพลงและอยากฝกึการพดูให ้“อูม้ว่นจาหวาน” รวมทัง้อยากให ้“คนฟงั” 

ฟังแล้วยอมรับ นอกจากนี ้ ป้ายังอยากช่วยเหลือชุมชน และเปิดโลกให้

กวา้งขึน้โดยการออกไปพบปะผูค้น ทัง้ภายในและภายนอกทอ้งถิน่ ตอน

แรกปา้จดัรายการวทิยชุมุชนรว่มกบัยายวยั 72 ป ี ตอ่มาปา้กแ็ยกมาจดั

รายการวิทยุชุมชนของตนเอง โดยต้ังช่ือรายการว่า “อู้จาประสายาย-หลาน”  

การเขา้มารว่มทำงานในวทิยชุมุชนของปา้นัน้ ปา้ไดไ้ปฝกึอบรมการ

เป็นผู้จัดรายการวิทยุชุมชน โดยสถานีวิทยุชุมชนแม่วางได้เชิญวิทยากร

มาสอนการออกแบบรายการและมารยาทการจัดรายการให้แก่ผู้ร่วมงาน 

ต่อมากรรมการสถานีและป้าก็ร่วมกันจัดวางรูปแบบเน้ือหาสาระของรายการ 

เมื่อถึงเวลาที่ต้องป้าต้องจัดรายการวิทยุจริง ป้าต้องจ้างเด็กมาช่วยคุม

เครือ่งสง่ให ้ บางคนกใ็หเ้งนิเปน็คา่ตอบแทน บางคนกใ็หเ้ปน็ของ ถา้ไมม่ี

เด็กมาช่วยคุมเครื่องส่ง ป้าก็ต้องงดจัดรายการในวันนั้น สิ่งนี้สร้างความ

อดึอดัใหก้บัปา้มาก ปา้บอกวา่ “ไมก่ลา้เอย่ปากบอกเดก็ใหช้ว่ยสอนการใช้

อปุกรณใ์นหอ้งสง่ และคนทีค่มุเปน็ กไ็มม่ใีครเสนอตวัทีจ่ะสอนใหเ้ราดว้ย 

... สำคญัทีส่ดุกค็อื เรากลวัทำเครือ่งสง่ของสถานพีงั”  

เมื่อผู้เขียนเริ่มสอนการใช้คอมพิวเตอร ์ ต้องพูดย้ำให้ป้าฟังว่า

คอมพวิเตอรไ์มเ่สยีงา่ยๆ หรอก ถา้คอมพวิเตอรไ์มท่ำงาน กใ็หป้ดิและเปดิ

เครื่องใหม ่ และถ้าคอมพิวเตอร์มีปัญหาจริง ก็ให้โทรศัพท์มาหาผู้เขียนๆ 

จะแก้ไขปัญหาให ้ หลังจากป้าเริ่มเรียนไปได้สักพักหนึ่งและเริ่มมีความ

มัน่ใจมากขึน้ ปา้กเ็ริม่คมุเครือ่งสง่ดว้ยตนเอง โดยตอนแรกนายสถานมีา

272



๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

คอยดอูยูห่า่งๆ เวลามปีญัหาการใชค้อมพวิเตอร ์นายสถานกีจ็ะมาชว่ย  

ปา้เลา่ใหฟ้งัวา่ “ตอ้งคอยเรยีนรูท้ลีะเลก็ทลีะนอ้ย ความรูส้กึมัน่ใจ

ในการใชค้อมพวิเตอรก์เ็พิม่มากขึน้ เมือ่ผา่นการใชเ้องมาไดส้กัระยะหนึง่ 

แต่อุปสรรคก็ยังมี คือไม่รู้ภาษาอังกฤษ ดังน้ันคำส่ังไหนท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 

ต้องใช้การจำเป็นภาพ ส่วนการพิมพ์ช่ือเพลงก็ยังช้าอยู่ เพราะยังไม่ชำนาญใน

การพิมพ ์ ต้องมองดูว่าแป้นตัวอักษรอยู่ตรงไหน ยังจำไม่ค่อยได้” ส่วน

บรรยากาศการฝึกทบทวนการใช้คำสั่งในคอมพิวเตอร์ที่ดีนั้น ป้าบอกว่า

ตอ้งฝกึทบวนในหอ้งสง่สถานวีทิย ุซึง่จะตอ้งปดิประตไูวไ้มใ่หใ้ครมารบกวน

สมาธ ิ

 

ป้าวัย 52 ปี เรียนการศึกษานอกระบบ (กศน.) จนจบช้ันมัธยมศึกษา

ที ่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2541 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับแม่และเปิด “ร้านนวดแผน

โบราณ” เปน็รายไดอ้กีทางหนึง่ นอกเหนอืจากการทำสวนลำใย ปา้เปน็คน

ชอบฟงัวทิยแุละสนใจทีจ่ะจดัรายการวทิยเุปน็ทนุเดมิอยูแ่ลว้ เมือ่ 2-3 ปี

ก่อน กรรมการสถานีวิทยุเคยมาชักชวนให้ไปจัดรายการวิทยุ แต่ก็ไม่สามารถ

ไปจัดรายการได ้ เพราะตอนนั้นกำลังเรียนการนวดแผนโบราณและเรียน

คมัภรีพ์ระครสิตธ์รรมอยู ่ตอ่มาประมาณเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ไป

นวดใหย้ายวยั 72 ปทีีบ่า้น ยายกช็กัชวนใหม้าเปน็ผูจ้ดัรายการวทิยอุกีครัง้ 

กเ็ลยลองเขา้มาจดัรายการวทิยรุว่มกบัยายกอ่น เพราะมเีวลาวา่งและอยาก

แบง่ปนัประสบการณช์วีติและความรูก้บัคนในชมุชน 

เมือ่ปา้วยั 52 ปมีาเริม่จดัรายการรว่มกบัยายวยั 72 ป ีนายสถานี

และเพื่อนผู้จัดรายการผู้หญิงหลายคนมาช่วยสอนวิธีการคุมเครื่องส่งให ้

โดยเฉพาะการใชค้อมพวิเตอร ์ และยายวยั 72 ปไีดโ้ทรศพัทม์าหาผูเ้ขยีน

ให้ไปช่วยสอน ผู้เขียนก็เข้าไปแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์อยู ่ 2 ครั้ง ก็

ปรากฏว่าป้ามีความเข้าใจมากขึ้น และผู้เขียนก็สังเกตเห็นว่าป้าเรียนรู้ได้
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เร็วกว่าคนอื่น เพราะมีความรู้ภาษาอังกฤษดีกว่าคนอื่น ทำให้สามารถ

จดจำแปน้พมิพแ์ละคำสัง่ทีป่รากฏอยูบ่นจอมอนเิตอรไ์ดเ้รว็ 

เมือ่ปา้วยั 52 ปมีคีวามสามารถพอทีจ่ะใชค้อมพวิเตอรเ์ปดิเพลงได้

แลว้ กแ็ยกตวัมาจดัรายการวทิยเุอง และตัง้ชือ่รายการวา่ “สารพนัปญัหา

และคุณภาพชีวิต” เน้นการพูดคุยมากกว่าการเปิดเพลง และเพลงนั้นก็

เป็นการเปิดค่ันรายการมากกว่าจะเปิดเพลงตามใจผู้ฟัง ดังน้ันป้าก็ไม่จำเป็น

ต้องค้นหาเพลงมาเปิด หยิบเพลงอะไรมาได้ก็เปิดเลย ในช่วงท่ีป้าจัดรายการ

วทิย ุเวลามปีญัหาเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ปา้กจ็ะโทรไปปรกึษานายสถานใีห้

ชว่ยแกป้ญัหาใหอ้ยูเ่สมอ 

นอกจากนี ้ ปา้ยงัเนน้การปรกึษาปญัหาชวีติกบัผูฟ้งั ทัง้การพดูคยุ

กนัทางโทรศพัท ์ และการพบปะกนัแบบเผชญิหนา้กนั ปา้เลา่ใหว้า่ “ปา้ไม่

อยากรบัโทรศพัทใ์นชว่งทีก่ำลงัพดูออกรายการวทิย ุ เพราะยงัใชเ้ครือ่งมอื

ไมช่ำนาญ และไมอ่ยากพดูคยุกนั ‘หนา้ไมค’์ ออกอากาศดว้ย เพราะบาง

ปญัหากอ็อ่นไหว พดูคยุในพืน้ทีส่าธารณะไมไ่ด”้ สว่นสถานทีก่ารเรยีนรู้

นัน้ ปา้มาฝกึทบทวนการใชค้ำสัง่ตา่งๆ ในโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นสถานี

วทิยชุมุชน ไมต่อ้งปดิประตหูอ้งสง่และนัง่เรยีนคนเดยีว ปา้ชอบนัง่เรยีนรู้

กบัเพือ่นรว่มงานมากกวา่ 

 

จากกรณศีกึษา 3 คนดงักลา่วขา้งตน้ พอสรปุไดว้า่วยัทีส่งูขึน้และ

ความไม่รู้ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่ทำให้การเรียนรู้การใช้

คอมพวิเตอรช์า้ บางคนถงึกบัหยดุเรยีนไปเลยกม็ ี แตค่วามตอ้งการอยาก

เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดรายการวิทยุเป็นอย่างมากของกรณี

ศกึษาทัง้ 3 คน ทำใหท้ัง้ 3 คนสามารถกา้วขา้มอปุสรรคเหลา่นีม้าได ้เมือ่

ไมรู่ภ้าษาองักฤษ กใ็ชก้ารจำเปน็ภาพแทนและสงัเกตวา่ปุม่คำสัง่ตา่งๆ นัน้

อยู่ตรงไหนของแป้นคีย์บอร์ดและจอมอนิเตอร ์ ส่วนอีกคนหนึ่งที่รู้ภาษา
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

องักฤษ สามารถเรยีนรูไ้ดเ้รว็กวา่ 2 แรก เนือ่งจากจดจำตำแหนง่แหง่ที่

ของคำสัง่ตา่งๆ ไดด้กีวา่ 

นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาในมิติปัจเจกบุคคลแล้ว จะเห็นได้ว่าการ

ขจัดความหวาดกลัวต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีมายาคติที่ว่า “กลัวทำของ

เขาพงั” นัน้ ตอ้งใชเ้วลาและตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่คอมพวิเตอรไ์มเ่สยีงา่ยๆ 

พรอ้มกนันัน้ตอ้งอธบิายการทำงานของชิน้สว่น/อปุกรณท์ีป่ระกอบรวมกนั

เปน็เครือ่งและแตล่ะสว่นสมัพนัธก์นัอยา่งไร จากนัน้กใ็หท้ดลองฝกึปฏบิตัิ

โดยการแนะนำอย่างใกล้ชิดหลายๆ ครั้ง ซึ่งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นใน

ตนเองและเชือ่วา่ตนเองสามารถเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหมเ่หลา่นีไ้ด ้เมือ่ผูเ้รยีน

เริ่มทดลองใช้คำสั่งต่างๆ และลองผิดลองถูกกับโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็น

ตอ้งใชใ้นคอมพวิเตอร ์ กท็ำใหท้กัษะและความรูด้า้นเทคนคิคอ่ยๆ สะสม

เพิม่พนูมากขึน้ไปเรือ่ยๆ และความหวาดกลวักค็อ่ยๆ จางหายไป 

ในมิติความสัมพันธ ์ กรณีศึกษา 2 คนแรกที่เริ่มเรียนก่อนผู้อื่น 

เมือ่เริม่รูศ้พัทแ์สงทีใ่ชใ้น “วงการผูใ้ชค้อมพวิเตอร”์ แลว้ กส็ามารถจะพดู

คุยกับกรรมการบริหารวิทยุและเพื่อนร่วมงานได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยคีอมพวิเตอรไ์ด ้ และมกีารสอบถามเทคนคิการใชค้อมพวิเตอร์

ระหวา่งกนัและกนั นอกจากนีก้รณศีกึษา 2 คนนีย้งัไดช้กัชวนคนในชมุชน

มาร่วมจัดรายการวิทย ุ โดยในเบื้องต้นก็สอนผู้ถูกชักชวนมาจัดรายการ

วทิยดุว้ยตนเองตามความรูท้ีต่นเองมอียู ่ ตอ่จากนัน้กต็ดิตอ่ผูรู้/้ผูเ้ชีย่วชาญ

คอมพวิเตอรม์าสอนเพิม่เตมิใหก้บัทัง้ตนเองและผูท้ีถ่กูชกัชวนมา เมือ่ผูจ้ดั

รายการวทิยมุเีพิม่มากขึน้ การปรบัผงัรายการวทิยกุเ็กดิขึน้ตามมา 

ในการจดัรายการของยายวยั 72 ปแีละปา้วยั 57 ป ีทีเ่นน้การพดู

คุยให้สาระแก่ผู้ฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยใหญ ่ ทำให้ทั้ง 2 

คนตอ้งออกไปคน้ขอ้มลูทีห่อสมดุมหาวทิยาลยัเชยีงใหมแ่ละรา้นหนงัสอืใน

ตวัเมอืงเชยีงใหม ่ นอกจากนี ้ ทัง้ 2 คนตอ้งอา่น สรปุความ และเขยีน
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สครปิตเ์พือ่ใชอ้า่นในรายการ ตอ่มากก็ลายเปน็ “ผูรู้”้ หรอื “ทรพัยากร

บุคคล” ท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาในชุมชนเชิญไปให้ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม

ประเพณไีทยใหญใ่หก้บันกัเรยีน 

สว่นมติสิว่นรวม เปน็มติทิีต่อ้งมองในระยะยาววา่กรณศีกึษาทัง้ 3 

คน จะสามารถสร้างช่องทางในการจัดรายการวิทยุท่ีมีลักษณะเสริมศักยภาพ

ใหก้บัผูห้ญงิคนอืน่ๆ ไดม้ากนอ้ยแคไ่หน อยา่งไรกต็าม กรณศีกึษาคนหนึง่

ได้จัดรายการในลักษณะการพูดคุยถึงปัญหาของหญิงหม้ายและหญิงที่มี

ปัญหากับสามี/ปัญหาครอบครัว นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาผ่านการออก

รายการวทิยแุละนอกเวลาจดัรายการวทิย ุ การทีท่ำเชน่นีไ้ด ้ กเ็นือ่งจากผู้

จัดมีประสบการณ์ทางด้านน้ีและได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการให้คำปรึกษา

กบัผูม้ปีญัหา กอปรกบัมคีวามสนใจทีจ่ะใชช้อ่งทางวทิยชุมุชนในการแกไ้ข

ปญัหาดงักลา่วดว้ย 

แม้ว่าผู้จัดรายการวิทยุจะสามารถเป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล

ขา่วสารทีเ่กดิขึน้ในชมุชนไดเ้ปน็อยา่งด ี ไมว่า่จะเปน็ขา่วงานประเพณ ี งาน

ศพ งานแตง่งาน ของหาย ฯลฯ และการระดมทรพัยากรนัน้ กม็กีารชว่ย

กันกำหนดเป้าหมายและวิธีการระดมทรัพยากร อย่างเช่น การระดมของขวัญ

และเงินมาจัดงานวันเด็ก และการจัดทำ “สอยดาว” เพื่อระดมทุนมาใช้

ดำเนนิงานสถานใีนงานประเพณตีา่งๆ ทีจ่ดัขึน้ในชมุชน แตอ่ยา่งไรกต็าม 

ประเดน็การสรา้งขอ้ถกเถยีงในประเดน็สาธารณะ/แรงกดดนัตอ่รฐับาลโดย

ผ่านวิทยุชุมชนนั้น ต้องสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับกรรมการบริหาร

สถานวีทิยชุมุชนและผูจ้ดัรายการวทิยชุมุชนมากขึน้กวา่นี ้ ทัง้ความรูค้วาม

เขา้ใจ ตลอดจนการวเิคราะหป์ญัหาสงัคม/ประเดน็สาธารณะตา่งๆ  
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ความท้ายบท
 

เงื่อนไขที่ทำให้กรณีศึกษาทั้ง 3 คน สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใน

วทิยชุมุชน กค็อื วทิยชุมุชนเปน็เทคโนโลยทีี ่ “ตัง้อยู”่ ในชมุชน และมี

เงื่อนไขต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อกรณีศึกษาทั้ง 3 คนให้เข้ามาเรียนรู้

เทคโนโลยใีหม่ๆ  ดว้ย กลา่วคอื ภาระหนา้ทีใ่นครอบครวัของผูห้ญงิเหลา่นี้

มีน้อยลง ทำให้มีเวลามากพอในการเรียนรู้เทคโนโลย ี และมีส่วนร่วมใน

งานสาธารณะตา่งๆ นอกจากนี ้อาชพีการงานของกรณศีกึษานัน้ สามารถ

กำหนดขอบเขตและเวลาการทำงานของตนเอง โดยกรณศีกึษา 2 คนเปน็

เจ้าของกิจการเอง สามารถหยุดหรือดำเนินการได้ในวัน/เวลาท่ีตนเองต้องการ 

สว่นกรณศีกึษาอกีคนหนึง่ไมม่ภีาระหาเลีย้งชพี แตเ่งือ่นไขเบือ้งตน้ทีส่ำคญั

ที่สุด คือ ผู้หญิงที่เป็นผู้จัดรายการวิทยุเหล่านี้มีความกระตือรือร้นและ

ความใฝรู่เ้ปน็การสว่นตวั 

 

จากบทเรยีนทีไ่ดเ้รยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งผูเ้ขยีนกบัผูห้ญงิชาวบา้นวยั

กลางคนขึน้ทีเ่ปน็ผูจ้ดัรายการวทิยชุมุชน พอสรปุออกไดเ้ปน็ประเดน็ตา่งๆ 

ดงันี ้

1. การขจดัความหวาดกลวัเทคโนโลย ีแมว้า่ผูห้ญงิหลายคนอยากที่

จะเรยีนรูก้ารเทคโนโลยใีนหอ้งสง่ แตค่วามหวาดกลวัวา่ “จะทำของของเขา

พงั” ความกลวันีเ้ปน็อปุสรรคทีต่อ้งขจดัออกใหไ้ดเ้ปน็อนัดบัแรก และตอ้ง

สรา้งความมัน่ใจแกท่กุคนวา่สามารถทีจ่ะเรยีนรูไ้ด ้ แตส่ิง่ทีส่ำคญักค็อืตวัผู้

เรยีนนัน้จะตอ้งม ี “ฉนัทะ” หรอืความอยากเรยีนรูก้ารใชอ้ปุกรณต์า่งๆ ใน

หอ้งสง่เพือ่การจดัรายการวทิยชุมุชนใหช้ำนาญขึน้ 

2. การสัง่สมเพิม่พนูความรู ้ เป็นการเรียนรู้ที่ขยับเป็นขั้นๆ การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะต้องทำอย่างช้าๆ และให้ทดลองฝึกหัดทำซ้ำๆ กัน
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หลายหน ผูส้อนตอ้งอดทนในการบอกวธิใีชห้ลายครัง้ นอกจากนีค้วรสอน

ใหใ้ชใ้หเ้ปน็อยา่งงา่ยๆ กอ่น แลว้คอ่ยๆ เพิม่ความซบัซอ้นเขา้ไป การจดั

ฝกึอบรมเพยีง 2-3 วนันัน้ไมเ่พยีงพอ ตอ้งมกีารการจดัฝกึอบรมเปน็ระยะ

ๆ บางคนตอ้งใชเ้วลาสอนถงึ 4-5 ครัง้ภายในระยะเวลา 3-4 เดอืน ตอ้งไป

บอ่ยๆ และทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีนมาแลว้เสมอๆ เมือ่ปรากฏวา่ทำไดแ้ลว้ก็

คอ่ยสอนเทคนคิเพิม่เตมิ ถา้มผีูช้ำนาญการคอมพวิเตอรท์ีผู่เ้รยีนสามารถ

สอบถามปญัหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ กจ็ะทำใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน้ 

3. การจดจำเปน็ภาพ คำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมมีแต่ภาษา

อังกฤษ ทำให้ผู้หญิงบางคนที่ไม่สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษมีความ

ยากลำบากในการใช ้เราตอ้งบอกใหพ้วกเธอจดจำคยีบ์อรด์และสิง่ทีป่รากฏ

ในหน้าจอมอนิเตอร์เป็นภาพ และให้จดจำว่าอยู่ตรงไหนด้วย นอกจากนี ้

ควรมัน่ฝกึทบทวนการใชค้ำสัง่ตา่ง และสอบถาม “ผูรู้”้ ทีอ่ยูใ่กลต้วั  

4. การสอนในพืน้ที ่ “ปลอดภยั” (Comfort Zone) การสอนใน

ร้านที่ให้บริการอินเตอร์เน็ทนั้นมีความไม่เหมาะสมหลายอย่าง อย่างเช่น 

คนมกัจะมาเลน่เกมสใ์นรา้นบรกิารฯ ทำใหผู้เ้รยีนไมม่สีมาธแิละเกดิความ

ประหม่า และบางร้าน จำนวนผู้ชายมักจะเข้ามาใช้บริการมาก ทำให้ผู้หญิง

บางคนไมส่ะดวกใจทีจ่ะไปใชบ้รกิารในรา้น การสอนทีไ่ดผ้ลนัน้ ควรจะจะ

อยู่ในสถานที่คนไม่ค่อยพลุกพล่าน ให้ผู้เรียนค่อยๆ จดจำบทเรียนและ

ทดลองฝกึปฏบิตัโิดยไมเ่คอะเขนิ 
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10ปี10เหตุผลของการต้องมีวิทยุชุมชน
 

คณุคา่ของวทิยชุมุชน คอืการเสรมิสรา้ง 
ความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน โดยมุง่เนน้ 

ประโยชนร์ว่มของชมุชนเปน็หลกั 
ความยัง่ยนืของวทิยชุมุชนอยูท่ีช่มุชน 

ตระหนกัถงึคณุคา่และมสีว่นรว่มกบัสถาน ี
 

นันทพร เตชะประเสริฐกุล  

(นักพัฒนาเอกชนด้านปฏิรูปสื่อ/สื่อภาคประชาชน) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ความจริงวิทยุชุมชนวันนี้
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บทนำ
 

ได้มีการจัดทำแบบสำรวจจัดส่งไปยังสถานีวิทยุชุมชนที่เป็นสมาชิก 

สวชช. และเครือข่ายทางไปรษณีย ์ จำนวนกว่า 200 สถานีทั่วประเทศ 

ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม-เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2553 มแีบบสอบถามสง่

กลับมายังสำนักเลขาธิการ สวชช. จำนวนเกือบ 100 ฉบับ เป็นแบบสอบถาม

ทีส่มบรูณส์ามารถนำไปประมวลผลไดจ้ำนวน 83 ฉบบั ในบทความนี ้ ได้

นำข้อมูลจากแบบสำรวจข้างต้นมาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS อธิบาย

ผลลัพธ์ที่ได ้ และวิเคราะห์ภาพปรากฏด้วยแนวคิดการดำเนินวิทยุชุมชน

ภาคประชาชน จากขอ้มลู สถานวีทิยชุมุชนทีเ่ปน็สมาชกิของ สวชช. ซึง่

ตอบแบบสำรวจ สามารถจำแนกรายภาคไดด้งันี ้ (เรยีงลำดบัมากไปนอ้ย) 

รอ้ยละ 40.3 (25 สถาน)ี อยูใ่นภาคเหนอื ประกอบดว้ยสถานวีทิยชุมุชน

ในจงัหวดัเชยีงใหม ่ ลำพนู นา่น สโุขทยั พจิติร เพชรบรูณ ์ กำแพงเพชร 

อุตรดิตถ ์ อุทัยธาน ี และนครสวรรค ์ ร้อยละ 21.0 (13 สถานี) ภาค
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ได้แก่สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 

มหาสารคาม นครราชสมีา เลย ชยัภมู ิ นครพนม อบุลราชธาน ี และศรี

สะเกษ รอ้ยละ 14.7 (9 สถาน)ี ภาคตะวนัออก ประกอบดว้ยสถานวีทิยุ

ชมุชนในจงัหวดัชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีปราจนีบรุ ีและนครนายก รอ้ยละ 

11.2 (7 สถาน ี ไดแ้ก ่ 4 สถานใีนภาคกลาง + 3 สถานใีนกรงุเทพฯ) 

ประกอบด้วยสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดนนทบุร ี อยุธยา ชัยนาท และ

กรงุเทพฯ รอ้ยละ 4.8 (4 สถาน)ี ของภาคตะวนัตก ประกอบดว้ยสถานี

วิทยุชุมชนในจังหวัดกาญจนบุร ี สุพรรณบุร ี และประจวบคีรีขันธ ์ และ 

รอ้ยละ 4.8 (4 สถาน)ี ในภาคใตเ้ชน่เดยีวกนั คอืสถานวีิทยชุมุชนใน

จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีสงขลา และยะลา เปน็ตน้ 

อนึ่ง สถานีวิทยุชุมชนที่ตอบแบบสำรวจนี ้ ไม่ได้เป็นตัวแทนของ

สถานีวิทยุชุมชนที่เป็นสมาชิกของ สวชช. หากถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้

ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพ และการดำเนนิการวทิยชุมุชนในป ี2553 เพือ่ใช้

ในการทำความเขา้ใจภาพรวมวทิยชุมุชนภาคประชาชนในประเทศไทย 

 
ตาราง แสดงการดำเนนิการในปจัจบุนัของสถานวีทิยชุมุชนทีต่อบแบบ

สำรวจ 

การดำเนนิการในปจัจบุนั จำนวนสถาน ี เปอรเ์ซน็ต ์

กระจายเสยีง 57 91.9 

ปดิสถาน ี 5 8.1 

รวม 62 100.0 
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อยา่งไรกต็าม ในระหวา่งรวบรวมขอ้มลูเพือ่ประมวลผล ผูเ้ขยีนได้

ติดต่อไปยังสถานีวิทยุชุมชนที่ตอบแบบสำรวจ เพื่อทำความเข้าใจ และ

ยนืยนัขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง ทำใหไ้ดข้อ้มลูวา่ มสีถานทีีต่อบแบบสำรวจรอ้ยละ 

8.1 (5 สถานี) ต้องปิดสถานี-งดการออกอากาศ ด้วยเหตุผลดังน้ี 2 สถานี 

ไม่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขอใบอนุญาต และไม่มีงบประมาณการ

บรหิารจดัการ สว่นอกี 2 สถาน ีแมจ้ะอยูใ่นขัน้ตอนการขอใบอนญุาต แต่

ไมส่ามารถออกอากาศไดเ้พราะโดนคลืน่วทิยธุรุกจิทอ้งถิน่เบยีด จนคนใน

ชมุชนไมส่ามารถรบัฟงัได ้สำหรบัอกี 1 สถานนีัน้ ยงัไมไ่ดด้ำเนนิการใดๆ 

เพยีงขอสทิธเิพือ่จะดำเนนิการไวเ้ทา่นัน้ 

 

สภาพทั่วไปสถานีวิทยุชุมชนสวชช.
 

ดังกล่าวแล้วว่า การสำรวจสถานภาพวิทยุชุมชนภาคประชาชนใน

ครัง้นี ้ เปน็ไปเพือ่รวบรวมสภาพทัว่ไปของสถานวีทิยชุมุชน ทีเ่ปน็สมาชกิ

ของ สวชช. ให้เป็นปัจจุบัน จากการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพวิเตอรม์รีายละเอยีดทีน่า่สนใจดงัตอ่ไปนี ้ 

 

กำลงัสง่และพืน้ทีก่ารกระจายเสยีง 

จากการสำรวจสถานภาพเมือ่ป ี2550-2551 (สาโรจน ์2551, 131) 

พบวา่ สถานวีทิยชุมุชนสว่นใหญ ่ (รอ้ยละ76.6) ใชเ้ครือ่งสง่ทีม่กีำลงัสง่

ตามระเบยีบทีก่ำหนดไวน้ัน่คอื 30 วตัต ์สำหรบัปนีี ้การประมวลผลพบวา่ 

สถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ปรับปรุงสถานีให้สามารถกระจายเสียงอย่างมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ แมจ้ะมสีถานวีทิยชุมุชนรอ้ยละ 62.9 ใชเ้สาอากาศ

สงู 15-30 เมตร แตม่สีถานวีทิยชุมุชนถงึรอ้ยละ 35.5 เพิม่ความสงูของ

เสาขึ้นไปมากกว่า 30 เมตร ไม่เพียงเท่านั้น สถานีวิทยุชุมชนร้อยละ 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

54.8 ยงัเพิม่กำลงัเครือ่งสง่มากกวา่ 60 วตัต ์ โดยในการรวบรวมขอ้มลู

เชงิลกึพบวา่ สถานวีทิยชุมุชนสว่นมากใชเ้ครือ่งสง่ทีม่กีำลงัประมาณ 200 

วตัต ์สง่ผลใหม้สีถานวีทิยชุมุชนรอ้ยละ 85.5 (66.1%+19.4%) สามารถ

กระจายเสยีงครอบคลมุพืน้ที ่ 15 กโิลเมตรหรอืมากกวา่ (ตาราง 2 หนา้ 

3)  

ตาราง 3 แสดงความสงูเสาอากาศ กำลงัเครือ่งสง่ และรศัมอีอกอากาศ

ของสถานวีทิยชุมุชน 

ความสงูเสาอากาศ ความถี ่ เปอรเ์ซน็ต ์

เสาอากาศสงูนอ้ยกวา่ 15 เมตร 1 1.6 

เสาอากาศสงู 15-30 เมตร 39 62.9 

เสาอากาศสงูมากกวา่ 30 เมตร 22 35.5 

รวม 62 100.0 

กำลงัเครือ่งสง่ ความถี ่ เปอรเ์ซน็ต ์

กำลงัเครือ่งสง่นอ้ยกวา่ 30 วตัต ์ 6 9.7 

กำลงัเครือ่งสง่มากกวา่ 30 แตไ่มเ่กนิ 
60 วตัต ์

22 35.5 

กำลงัเครือ่งสง่มากกวา่ 60 วตัต ์ 34 54.8 

รวม 62 100.0 
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รศัมกีารออกอากาศ ความถี ่ เปอรเ์ซน็ต ์

รศัมกีารออกอากาศประมาณ 3 กโิลเมตร 2 3.2 

รศัมกีารออกอากาศประมาณ 5 กโิลเมตร 7 11.3 

รศัมกีารออกอากาศประมาณ 15 กโิลเมตร 41 66.1 

รศัมกีารออกอากาศมากกวา่ 15 กโิลเมตร 12 19.4 

รวม 62 100.0 

ท้ังน้ี เน่ืองจากประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ

บรกิารชมุชนชัว่คราว (วทิยชุมุชนกระจายเสยีงชมุชน) ไมไ่ดก้ำหนดความ

สูงเสาและควบคุมกำลังเคร่ืองส่ง ประกอบกับสถานีวิทยุชุมชนภาคประชาชน

ต้องเข้มแข็งขึ้น เพื่อแข่งขันกับสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก และสถานีวิทยุ

การเมอืงทีเ่กดิขึน้เปน็จำนวนมากหลงันโยบายโฆษณา 6 นาท ี (2548) 

และยิง่มากขึน้ไปอกีเมือ่ กทช. ประกาศจดทะเบยีนวทิยชุมุชนทัว่ประเทศ

ไทย (2552) 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

อปุกรณใ์นหอ้งสง่ 

การสำรวจได้สอบถามถึงอุปกรณ์ที ่ “ควรจะมี” ในห้องส่ง ได้แก ่

อปุกรณก์รองความถี ่(ฟลิเตอร)์ และเครือ่งสำรองไฟฟา้ เพือ่ชว่ยใหส้ถานี

สามารถออกอากาศกระจายเสยีงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ พบวา่สถานวีทิยุ

ชุมชนร้อยละ 54.8 ไม่มีอุปกรณ์กรองความถ่ี (ตาราง 3) การไม่มีอุปกรณ์

กรองความถีแ่สดงใหเ้หน็วา่ การกระจายเสยีงของสถานมีแีนวโนม้ทีจ่ะสง่

คลืน่ฟุง้ในขณะออกอากาศ ซึง่เมือ่รวมกบัเงือ่นไขทีว่า่ เครือ่งสง่เกา่-เสือ่ม

สภาพ (ตาราง.......หนา้......ระบวุา่ สถานวีทิยชุมุชนภาคประชาชนรอ้ยละ 

70.9 ใช้เคร่ืองส่งเก่า-เส่ือมสภาพอยู่) อาจสรุปได้ว่า สถานีท่ีอุปกรณ์ลักษณะ

นี ้ คือเครื่องส่งเก่า และไม่มีอุปกรณ์กรองความถี ่ จะทำให้การกระจาย

เสยีงไมม่ปีระสทิธภิาพ และอาจสง่ตอ่ไปตอ่การขอใบอนญุาต เพราะอาจ

จะไมไ่ดม้าตรฐานทางเทคนคิตามหลกัเกณข์อง กทช. ดว้ย 

 

ตาราง 4 แสดงอปุกรณอ์ปุกรณก์รองความถี ่และเครือ่งสำรองไฟฟา้ใน

หอ้งสง่ 

อปุกรณใ์นหอ้งสง่ อปุกรณก์รองความถี ่(
ฟลิเตอร)์ 

เครือ่งสำรองไฟฟา้ 

ความถี ่ เปอรเ์ซน็ต ์ ความถี ่ เปอรเ์ซน็ต ์

ม ี 28 45.2 17 27.4 

ไมม่ ี 34 54.8 45 72.6 

รวม 60 100.0 62 100.0 

PB

287



สำหรับอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า จะทำหน้าที่ช่วยยืดอายุการใช้งาน 

และปอ้งกนัไฟตก-ไฟกระชากใหก้บัเครือ่งใชไ้ฟฟา้และเครือ่งอเิลคทรอนคิส์

ทกุชนดินัน้ พบ วา่ แมใ้นหอ้งสง่จะประกอบดว้ยอปุกรณ ์ทีใ่ชไ้ฟฟา้ทัง้สิน้ 

แตส่ถานวีทิยชุมุชนรอ้ยละ 72.6 ระบวุา่ “ไมม่เีครือ่งสำรองไฟฟา้” ใชใ้น

หอ้งสง่ จงึไมแ่ปลกใจทีไ่ดร้บัขอ้มลูวา่ สถานวีทิยชุมุชนภาคประชาชนจะ

ประสบกบัปญัหาเครือ่งสง่และคอมพวิเตอรเ์สยีบอ่ยครัง้ ซึง่ทำใหเ้ครือ่งสง่

เสือ่มสภาพเรว็ และใชง้านไมไ่ดใ้นทีส่ดุ  

 

ความเหลือ่มลำ้ทางดจิติลั  

ความเหลือ่มลำ้ทางดจิติลั แปลมาจาก digital divine ซึง่หมายถงึ 

ชอ่งวา่งระหวา่งบคุคล ครวัเรอืน ธรุกจิ และพืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์ทีม่คีวาม

แตกตา่งกนัทางสงัคม-เศรษฐกจิ โดยพิจารณาโอกาสในการเขา้ถงึขอ้มลู

สารสนเทศ (ICTs) และโอกาสที่จะเข้าถึงอินเตอร์เน็ทในกิจกรรมที่

หลากหลาย (OECD, understanding the Digital Divine, 2001) สำหรบั 

ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

อธิบายว่า พิจารณาความเหลื่อมล้ำทางดิจิตัลที่ความแตกต่างของจำนวน

โทรศพัท ์จำนวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์นท็ หรอืจำนวนคอมพวิเตอรต์อ่หวัประชากร

ในประเทศยากจน-รำ่รวย หรอืในชนบท-เมอืง 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ตาราง 5 แสดงคอมพิวเตอร ์ โทรศัพท์พื้นฐาน และการเข้าถึงอินเต

อรเ์นท็ในหอ้งสง่ 

คอมพวิเตอร ์ ความถี ่ เปอรเ์ซน็ต ์

ม ี 1 เครือ่ง 33 53.2 

มากกวา่ 1 เครือ่ง 22 35.5 

รวม 55 88.7 

 ไมม่ ี 7 11.3 

รวม 62 100.0 

โทรศพัทพ์ืน้ฐาน ความถี ่ เปอรเ์ซน็ต ์

ม ี 1 เลขหมาย 40 64.5 

มากกวา่ 1 เลขหมาย 6 9.7 

รวม 46 74.2 

 ไมม่ ี 16 25.8 

รวม 62 100.0 

การเขา้ถงึอนิเตอรเ์นท็ ความถี ่ เปอรเ์ซน็ต ์

เขา้ถงึ 32 51.6 

ไมส่ามารถเขา้ถงึ 30 48.4 

รวม 62 100.0 
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ข้อมูลจากแบบสำรวจสะท้อนให้เห็นว่า ความเหลื่อมล้ำทางดิจิตัล

เปน็อปุสรรคหนึง่ของการดำเนนิงานวทิยชุมุชนในปจัจบุนั นัน่คอื รอ้ยละ 

88.7 (ตาราง 4) ของสถานวีทิยชุมุชนทีต่อบแบบสำรวจ มคีอมพวิเตอรใ์ช้

ในหอ้งสง่ ในจำนวนนี ้มคีอมพวิเตอร ์ 1 เครือ่งจำนวนรอ้ยละ 53.2 จาก

การโทรศัพท์สัมภาษณ์และลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึก พบว่า สถานีวิทยุ

ชุมชนส่วนใหญ่ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เครื่องเดียวนั้น เพื่อเปิดเพลง 

และเปิดสปอร์ตประชาสัมพันธ ์ สำหรับสถานีที่มีคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 

เครือ่ง คอื 2-3 เครือ่ง จำนวนรอ้ยละ 35.5 จะใชเ้ครือ่งทีเ่หลอื (ถา้ยงัไม่

เสยี) เพือ่ใหผู้จ้ดัรายการฝกึฝนการใชค้อมพวิเตอร ์ และบนัทกึรายการที่

ออกอากาศตามหลกัเกณฑท์ี ่กทช. กำหนด อยา่งไรกต็าม หลายสถานมีี

คอมพวิเตอรม์ากกวา่ 2 เครือ่ง แตห่ากไมม่โีปรแกรมบนทกึเสยีง หรอื

คอมพวิเตอรส์มรรถนะตำ่ หรอืไมม่เีจา้หนา้ทีป่ระจำทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะ

ในการใชค้อมพวิเตอรบ์นัทกึการออกอากาศ กไ็มส่ามารถบนัทกึรายการได้

เช่นเดียวกัน หมายความว่า มีสถานีวิทยุชุมชนท่ีเป็นสมาชิก สวชช. มากกว่า

ครึง่ ไมส่ามารถบนัทกึรายการตามหลกัเกณฑข์อง กทช. ได ้

นอกจากนี ้ รอ้ยละ 74.2 ของสถานวีทิยชุมุชนทีต่อบแบบสำรวจมี

โทรศพัทพ์ืน้ฐานใชใ้นสถาน ี เพือ่รบัสายจากผูฟ้งัทีโ่ทรศพัทเ์ขา้มาขอเพลง 

แสดงวามคดิเหน็ และแจง้การรบัฟงั การขอความรว่มมอืของ ศอฉ. ตอ่

สถานีวิทยุชุมชนให้ระมัดระวังในการกระจายเสียง และการสั่งปิดสถานี

วทิยหุลายแหง่ สง่ผลใหส้ถานวีทิยชุมุชนสมาชกิของ สวชช. เซน็เซอรต์วั

เอง ด้วยการ “งดรับสายหน้าไมค์” จากผู้ฟัง ด้วยเกรงว่าจะมีการ

วพิากษว์จิารณก์ารเมอืงเขา้มาในรายการ แลว้ไมส่ามารถควบคมุได ้ จะสง่

ผลเสยีตอ่การกระจายเสยีงของสถาน ี สำหรบัสถานวีทิยชุมุชนทีม่โีทรศพัท์

พืน้ฐานมากกวา่ 1 เลขหมายนัน้ มตีวัอยา่งทีน่า่สนใจจากสถานวีทิยชุมุชน

คนเมอืงหละปนู ทีม่โีทรศพัทถ์งึ 7 เลขหมาย โดยใช ้4-5 เลขหมายไปกบั
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การเปน็เบอรป์ระจำ “หอ้งขา่ว”45 และทีเ่หลอืใชไ้ปกบัการรบัสายจากผูฟ้งั 

ซึ่งสามารถรับสายได้ครั้งละมากกว่า 1 สาย ส่งผลให้ผู้ฟังสนุกกับการ

โทรศพัทเ์ขา้มาในรายการ เปน็ทีน่า่เสยีดายวา่ ผูจ้ดัรายการสว่นใหญก่ไ็ม่

สามารถใชโ้ทรศพัท ์ และไมม่ทีกัษะในการควบคมุอปุกรณต์า่งๆ ในขณะ

ออกอากาศไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั 

การมีโทรศัพท์พื้นฐานถึงร้อยละ 74.2 ไม่ได้หมายความว่า ทุก

สถานทีีม่โีทรศพัทจ์ะ “เขา้ถงึ” อนิเตอรเ์นท็ได ้ ทัง้นี ้ มสีถานวีทิยชุมุชนที่

ตอบแบบสำรวจเพียงร้อยละ 51.6 เท่านั้น ที่มีอินเตอร์เน็ทใช้ในห้องส่ง 

ความเขา้ใจเมือ่มเีทคโนโลยใีหม่ๆ  ในสงัคมไทย กค็อื หากเรามโีทรศพัท์

พืน้ฐาน และมคีอมพวิเตอร ์กส็ามารถ “เขา้ถงึ” อนิเตอรเ์นท็อยา่งงา่ยดาย 

ในการเก็บข้อมูลเชิงลึก ทำให้เข้าใจว่า ในประเทศไทย ยังมีพื้นที ่ “ไม่มี

สัญญาณ” อยู่อีกมาก หมายถึงไม่ใช่พื้นที่ให้บริการสัญญาณของบริษัท

โทรคมนาคม ไมเ่พยีงอปุสรรคทีเ่ปน็ปจัจยัภายนอกเทา่นัน้ ทวา่ การไมใ่ห้

ความสำคัญกับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทของคณะกรรมการ (ท่ีจะเป็นผู้ตัดสินใจ

วา่จะมอีนิเตอร์เนท็หรือไม)่ และการไมม่คีวามรูท้ีจ่ะ “เขา้ถงึ” อนิเตอรเ์นท็

ของผูด้ำเนนิรายการเอง กเ็ปน็ปจัจยัภายในทีท่ำใหเ้กดิชอ่งวา่งทางดจิติลันี ้

45
สถานแีหง่นี ้แกป้ญัหาการเดนิทางของผูด้ำเนนิรายการดว้ยการตัง้ “หอ้งขา่ว” ไว้

ตามสำนกังานหนว่ยงานราชการและสำนกังานองคก์รพฒันาเอกชน ทีเ่ปน็เจา้ของ

รายการ โดยใชก้ารโทรศพัทเ์ชือ่มสญัญามาออกอากาศทีส่ถาน ีแทนทีจ่ะตอ้งเดนิทาง

มายังสถานี ประสบการณ์น้ี ทำให้สถานีสามารถรักษาความสม่ำเสมอในการออกอากาศ

ของรายการตามผงัรายการ สถานฯี มหีอ้งขา่วทีป่า่ซาง (องคก์รพฒันาเอกชนดา้น

เดก็และผูห้ญงิ) โรงเรยีนเอกชนในชมุชน สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สำนกังานคมุ

ประพฤต ิเปน็ตน้ โดยไดร้บัการสนบัสนนุเลขหมายและคา่ใชจ้า่ยจากองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดัลำพนู 

PB

291



หากเอาประเด็นการเข้าถึงข้อมูล-ข่าวสารเป็นโจทย ์ ที่ทำให้สถานี

ควรมอีนิเตอรเ์นท็นัน้ อาจไมต่อบสนองกบัอดุมการณว์ทิยชุมุชนในแงข่อง 

“ความรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่” นกั เพราะขอ้มลูและความรูส้ว่นใหญใ่นอนิ

เตอรเ์นท็ ลว้นแลว้แตเ่ปน็ความรูจ้ากนกัวชิาการ “สว่นกลาง” แทบทัง้สิน้ 

แต่เม่ือเอาประเด็นการเข้าถึงข่าว-ความคืบหน้าในกระบวนการออกใบอนุญาต

ที ่กทช. เปน็เจา้ภาพเปน็โจทยแ์ลว้ สถานวีทิยชุมุชน “ตอ้งมอีนิเตอรเ์นท็” 

เพือ่เขา้ถงึขอ้มลูของ กทช. เพราะ กทช. ใชอ้นิเตอรเ์นท็เปน็ชอ่งทางการ

สือ่สารกบัสถานวีทิยชุมุชน จงึไมแ่ปลกใจทีส่ถานวีทิยชุมุชน โดยเฉพาะที่

เปน็สมาชกิของ สวชช. จำนวนมาก ไมไ่ดร้บัขอ้มลูจาก กทช. ไมว่า่จะเปน็

ขัน้ตอนการขอใบอนญุาต แบบฟอรม์การยืน่เรือ่ง รวมทัง้ขอ้มลูอืน่ๆ  

 

วิทยุชุมชนกับการผสมสื่อ
 

สองปหีลงัมานี ้องคก์รพฒันาเอกชน สถาบนัการศกึษา และหนว่ย

งานสนับสนุนทุนหลายแห่ง ยกประเด็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมา

พฒันาศกัยภาพสถานวีทิยชุมชนใหม้กีารผสมสือ่เกดิขึน้ ไมว่า่จะเปน็การ

นำรายการวิทยุชุมชนไปออกอากาศซ้ำในเว็ปไซท ์ หรือเชื่อมสัญญาณ

ออกอากาศสด หรอืนำเนือ้หารายการวทิยไุปผลติซำ้อกีครัง้ในลกัษณะสือ่

ส่ิงพิมพ์ (จากวิทยุชุมชนสู่หนังสือพิมพ์ชุมชน) เป็นต้น ซ่ึงเป็นความก้าวหน้า

ทีน่า่สนใจ 
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ตาราง 6 แสดงการออกอากาศผา่นอนิเตอรเ์นท็ และการมเีวป็ไซทข์อง

สถานวีทิยชุมุชน 

การเขา้ถงึอนิเตอรเ์นท็ การออกอากาศผา่นอนิเตอรเ์นท็ รวม (%) 

ออก (%) ไมอ่อก (%) 

เขา้ถงึอนิเตอรเ์นท็ 11 (17.7) 21 (33.9) 32 (51.6) 

ไมส่ามารถเขา้ถงึ 0 30 (48.4) 30 (48.4) 

รวม 11 (17.7) 51 (82.3) 62 (100) 

การเขา้ถงึอนิเตอรเ์นท็ มเีวป็ไซทข์องสถาน ี รวม (%) 

ม ี(%) ไมม่ ี(%) 

เขา้ถงึอนิเตอรเ์นท็ 6 (9.7) 26 (41.9) 32 (51.6) 

ไมส่ามารถเขา้ถงึ 0 30 (48.4) 30 (48.4) 

รวม 6 (9.7) 56 (90.3) 62 (100) 

การจะมีความพรอ้มเพื่อยกระดับสถานีและรายการให้เป็นวิทย ุ

online นัน้ ทีส่ถานวีทิยชุมุชน ตอ้งมคีอมพวิเตอรแ์ละสามารถเขา้ถงึอนิเต

อรเ์นท็อยา่งมปีระสทิธภิาพ ขอ้มลูจากการสำรวจระบวุา่ สถานวีทิยชุมุชน

ทีส่ามารถเขา้ถงึอนิเตอรเ์นท็จำนวนรอ้ยละ 51.6 เอาเขา้จรงิอาจจะมไีมถ่งึ 

เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทำให้ทราบว่า ในจำนวนสถานีวิทยุที่

สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ทนี ้ สถานีวิทยุจำนวนหนึ่ง เข้าถึงอินเตอร์เน็ท

ด้วยการเชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์มือ และเข้าถึงได้เฉพาะผู้อำนวยการสถานี

และชา่งเทคนคิเทา่นัน้ ไมใ่ชก่ารเขา้ถงึอนิเตอรเ์นท็อยา่งเทา่เทยีมกนัของผู้

จัดรายการทุกรายการ อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาข้อมูลของสถานีท่ีสามารถ
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เข้าถึงอินเตอร์เน็ทดังกล่าว ได้นำรายการและสถานีของตนไปแบ่งปันกับ

เครอืขา่ยทางอนิเตอรเ์นท็หรอืไม ่ พบวา่ มเีพยีงรอ้ยละ 17.7 (ตาราง 5)

เท่าน้ัน ท่ีสามารถออกอากาศผ่านอินเตอร์เน็ท ย่ิงไปกว่าน้ัน เม่ือสัมภาษณ์

เชิงลึก ผู้เขียนก็ได้รายละเอียดที่น่าสังเกตว่า ในจำนวนร้อยละ 17.7 นี ้

สถานวีทิยสุว่นหนึง่ไมไ่ดน้ำรายการของสถานไีปแบง่ปนักบัสถานอีืน่ หาก

กลบักลายเปน็ “ไปนำรายการจากสถานอีืน่” มาออกอากาศทีส่ถานตีนเอง 

เช่นการนำรายการไอดินกล่ินทุ่ง (ของ สวท.) และรายการข่าวจากสำนักงาน 

T-News เปน็ตน้ 

อนึง่ การผสมขา้มสือ่จะมคีวามยัง่ยนืกต็อ่เมือ่สถานวีทิยชุมุชน “มี

เวป็ไซท”์ เปน็ของตวัเอง ขอ้มลูระบวุา่ รอ้ยละ 9.7 ของสถานวีทิยทุีต่อบ

แบบสำรวจ มเีวป็ไซทข์องสถาน ี อยา่งไรกต็าม ในการรวบรวมขอ้มลูเชงิ

ลกึพบวา่ สถานวีทิยชุมุชนทีม่เีวป็ไซทข์องตนเองนี ้จำเปน็ตอ้งมชีา่งเทคนคิ 

(หรอืเปน็ตวัผูอ้ำนวยการสถานเีอง) อยูป่ระจำสถาน ีและทำหนา้ทีเ่ปน็เวป็

มาสเตอร ์นำรายการของสถานไีป ออกอากาศสด และนำรายการของทีอ่ืน่

มาออกอากาศทีส่ถานใีนชมุชน อาจกลา่วไดว้า่ เทคโนโลยวีทิย ุonline ยงั

ไมส่ามารถสรา้งการเรยีนรูด้า้นเทคโนโลยใีหก้บักรรมการทา่นอืน่ และผูจ้ดั

รายการไดอ้ยา่งกวา้งขวางและทัว่ถงึ 

จากขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณ ์ เทคโนโลย ี และการเขา้ถงึอนิเตอรเ์นท็ 

แสดงให้เห็นว่า สถานีที่เป็นสมาชิก สวชช.ยังมีข้อจำกัดในการมีและใช้

เทคโนโลย ี และมอีปุสรรคอนัเนือ่งมาจากความเหลือ่มลำ้ทางดจิติลัดว้ย (

ทัง้ความรูแ้ละอปุกรณ)์ การทำงานโดยมุง่ประเดน็การผสมสือ่และพมันา

ศกัยภาพทางเทคโนโลย ี โดยไมไ่ดแ้กป้ญัหาความเหลือ่มลำ้ทางดจิติลั จะ

ไมช่ว่ยใหช้มุชนและสถานวีทิยชุมุชนเขม้แขง็ขึน้แตอ่ยา่งใด นอกจากนี ้ ยงั

เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า เป็นการทำงานกับสถานีวิทยุชุมชนกลุ่มเล็กๆ 

แต่ลืม (ทิ้ง) สถานีวิทยุชุมชนที่เป็นสมาชิกจำนวนมาก ที่ประสบปัญหา
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และตอ้งการการสนบัสนนุมากกวา่ 

ย่ิงไปกว่าน้ัน ไม่เพียงความเหล่ือมล้ำทางดิจิตัลจะเป็นอุปสรรคสำคัญ

ของการพัฒนาศักยภาพในการผสมข้ามส่ือเท่าน้ัน หากยังทำให้ช่องทางการ

สื่อสารด้วยเสียงของคนในชุมชนลดลง ด้วยการนำเสียงจากภายนอก (

ผา่นรายการ สวท. และ T-Mews) เขา้มาในชอ่งทางของชมุชนทีม่นีอ้ย

เตม็ทอีกีดว้ย อาจกลา่วไดว้า่ เสยีงของชมุชนไมถ่กูไดย้นิในสงัคมวงกวา้ง

เทา่นัน้ เสยีงจากนอกชมุชนยงัเขา้มาใชช้อ่งทางของชมุชนในการกระจาย

เสยีงอกีดว้ย 

 

ศักยภาพในการบันทึกรายการ
 

ตามหลกัเกณฑก์ารประกอบกจิการกระจายเสยีงวทิยชุมุชน ขอ้ 12 

ว่าด้วยเรื่องขอบเขตและเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต ระบุว่า สถานีวิทยุ

ชุมชนท่ีจะได้รับใบอนุญาตน้ัน ต้องจัดให้มีการบันทึกรายการท่ีได้ออกอากาศ

ไปแลว้ “ทกุรายการ” ..โดยมรีะยะเวลาในการจดัเกบ็ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

การรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี ได้สอบถามถึงความสามารถในการบันทึกรายการ 

และความสามารถในการจดัเกบ็ของแตล่ะสถานดีว้ย ผลจากการรวบรวม

ข้อมูลพบว่า ร้อยละ 56.6 ของสถานีวิทยุชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

สามารถบันทึกรายการตามหลักเกณฑ ์ แม้ว่าในจำนวนนี ้ จะม ี รอ้ยละ 

25.8 (รอ้ยละ 3.2 บนัทกึดว้ยเอม็พสีาม บวกกบัรอ้ยละ 22.6 บนัทกึ

ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์) ของสถานทีีส่ามารถบันทึกรายการ ท่ีสามารถ

บันทึกรายการได้ทุกรายการ เท่านั้น โดยการบันทึกด้วยโปรแกรม

คอมพวิเตอรเ์ทา่นัน้ ทีจ่ะสามารถจดัเกบ็ไดค้รบ 30 วนั และทีส่ำคญั ใน

การบันทึกรายการที่ออกอากาศเพื่อจัดเก็บตามกฎหมายนี ้ สถานีต้อง

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่ สำหรบัซดี ีทีจ่ะนำมาจดัรายการทีบ่นัทกึไว ้
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การบันทึกรายการ จำนวนวนัทีส่ามารถจดัเกบ็ จำนวน
สถาน ี(%) 7 วนั 15 วนั 30 วนั ไมส่ามารถ 

บนัทกึดว้ย 
เอม็พสีาม 

1 (1.6) 1 (1.6) 0 0 2 (3.2) 

บนัทกึใน
คอมพวิเตอร ์

0 1 (1.6) 13  
(21.0) 

0 14 (22.6) 

บันทึกบางรายการ 6 (9.7) 6 (9.7) 7  
(11.3) 

0 19 (30.6) 

ไมไ่ดบ้นัทกึ 0 0 0 27 (43.5) 27 (43.5) 

รวม 7 (11.3) 8 (12.9) 20  
(32.3) 

27 (43.5) 62 (100.0) 

ทั้งนี ้ มีสถานีวิทยุชุมชนร้อยละ 30.6 สามารถบันทึกรายการได้

เพยีงบางรายการตามความสามารถของผูจ้ดัรายการ วา่จะสามารถบนัทกึ

ด้วยเอ็มพีสาม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ และด้วยความที่การบันทึก

รายการจะขึน้อยูก่บัความสามารถของผูจ้ดัรายการแตล่ะคน (เพราะสถานี

ไมม่ชีา่งเทคนคิประจำ) จงึไมส่ามารถบนัทกึรายการไดจ้ำนวน 30 วนั (

ตามตาราง) อย่างไรก็ตาม นอกจากเงื่อนไขด้านความสามารถของผู้จัด

รายการแลว้ เงือ่นไขทีส่ำคญัสำหรบัการบนัทกึรายการกค็อื สถานวีทิยมุี

คอมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพหรอืไม ่ทัง้นี ้ขอ้มลูจากตารางแสดงใหเ้หน็วา่ 

การบันทึกรายการด้วยคอมพิวเตอร์จะสามารถบันทึกรายการครบจำนวน 

30 วนัตามกฎหมายกำหนด 

ตาราง 7 แสดงวธิกีารบนัทกึรายการและจำนวนวนัทีส่ามารถจดัเกบ็ของ

สถานวีทิยชุมุชน 
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ทีไ่มค่วรมองขา้มกค็อื สถานวีทิยชุมุชนรอ้ยละ 43.5 ไมส่ามารถ

บันทึกรายการได้เลย ด้วยเหตุผลว่า บุคลากรไม่มีความรู้ในการบันทึก

เสยีง และไมม่คีอมพวิเตอร ์ทีส่ำคญัหลายสถานใีหเ้หตผุลวา่ ถงึจะจดัเกบ็

ไปกไ็มม่เีจา้หนา้ทีม่าตรวจ (ประมาณวา่จดัเกบ็ไปกไ็มม่ปีระโยชน ์ เพราะ

ไมม่กีารบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงั) 

 

ค่าใช้จ่ายของสถานีวิทยุชุมชน
 

การดำเนินงานสถานีวิทยุชุมชนจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย อย่างน้อย

ท่ีสุดเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ในการออกอากาศพ้ืนฐาน ได้แก่ ไมโครโฟน 

มกิเซอร ์และเครือ่งสง่ จงึไมใ่ชเ่รือ่งแปลกทีส่งัคมวงกวา้งจะเขา้ใจไปวา่ จะ

อยา่งไรเสยีวทิยกุจ็ะเปน็ตอ้งม ี “โฆษณา” เพือ่หารายไดส้ำหรบัคา่ใชจ้า่ยที่

เกิดขึ้น ข้อมูลจากการสำรวจแสดงให้เห็นสภาพของวิทยุชุมชนในปัจจุบัน

ไดอ้ยา่งนา่สนใจดงันี ้

สถานีวิทยุชุมชนท่ีเป็นสมาชิก สวชช. มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียประมาณ 

5,935 บาทต่อเดือน โดยค่าใช้จ่ายเน้นหนักอยู่ที่ค่าตอบแทนบุคลากร 

เฉลีย่เดอืนละประมาณ 2,093 บาท รองลงมาคอืคา่ไฟฟา้ เฉลีย่เดอืนละ

ประมาณ 1,860 บาท และหากสถานีจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์และอินเต

อรเ์นท็ เพือ่แสดงถงึความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี กจ็ำเปน็ตอ้งจา่ยเพิม่อกี

เฉลีย่เดอืนละ 6-700 บาททเีดยีว (ตาราง 5) 
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หมวดรายจา่ย ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อ
เดอืน (บาท) 

ความถี ่ เปอรเ์ซน็ต ์

1. ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา 994.- 56 96.6 

2. คา่ไฟฟา้ 1,860.- 52 89.7 

3. คา่โทรศพัท ์ 366.- 50 86.2 

4. คา่นำ้ 112.- 36 62.1 

5. คา่ตอบแทนบคุคลากร  2,093.- 29 50.0 

6. คา่อนิเตอรเ์นท็ 332.- 23 39.7 

7. อืน่ๆ 178.- 9 15.5 

หมายเหต ุ: สถานทีีต่อบแบบสำรวจโดยใหข้อ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยมจีำนวน 58 
สถาน ีจากทัง้หมด 62 สถาน ีการคดิรอ้ยละ จงึคดิจากจำนวนรวม 58 สถาน ี

ตาราง 8 แสดงคา่ใชจ้า่ยของสถานวีทิยชุมุชนจำแนกตามหมวดรายจา่ย 

จากตาราง เม่ือพิจารณาตามหมวดรายจ่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจ

ใหค้วามสำคญักบัคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบำรงุถงึรอ้ยละ 96.6 เพราะคา่ซอ่ม

บำรงุ แมจ้ะไมเ่กดิขึน้บอ่ยนกั ทวา่ในแตล่ะครัง้ เปน็คา่ใชจ้า่ยจำนวนมาก 

(ต่ำสุด 500 บาท สูงสุด 50,000 บาท) แม้จะเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ

เดือนเพียง 994 บาท แต่เมื่อเครื่องส่ง คอมพิวเตอร ์ ไมโครโฟน เสา

อากาศ ฯลฯ เกดิเสยีขึน้มาครัง้ใด ทางสถานจีำเปน็ตอ้งจา่ยเงนิเปน็กอ้น

ทนัท ี ไมส่ามารถผอ่นสง่เปน็รายเดอืนได ้ จะรอกอ่นกไ็มไ่ด ้ เพราะหากไม่

ซ่อมก็ไม่สามารถออกอากาศได ้ สถานีวิทยุชุมชนที่มีรายได้จากการรับ

บริจาคจากผู้ฟังเป็นรายเดือนจะประสบปัญหาอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 

สถานีวิทยุชุมชนหลายแห่งใช้วิธีการนำเงินของคณะกรรมการและผู้จัด
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รายการ ออกเปน็คา่ซอ่มบำรงุไปกอ่น เมือ่สถานมีรีายไดเ้หลอืพอ จงึจะนำ

มาคนื 

ในขณะทีค่า่ใชจ้า่ยหลกัอยา่งคา่ไฟฟา้มคีวามสำคญัรองลงมารอ้ยละ 

89.7 ทัง้นีเ้ปน็เพราะสถานวีทิยชุมุชนบางแหง่ ไมต่อ้งจา่ยคา่ไฟฟา้ เพราะ

สถานตีัง้อยูบ่รเิวณวดั หรอืโรงพยาบาล จงึมวีดัและโรงพยาบาลรบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วแทน แสดงใหเ้หน็ถงึความรว่มมอืของหนว่ยงานในชมุชน 

ทีไ่มเ่พยีงแบง่สถานทีเ่ปน็ทีต่ัง้สถาน ียงัแบง่เบาคา่ใชจ้า่ยบางสว่นไปอกีดว้ย 

เป็นที่น่าสังเกตว่า สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้านี ้ ไม่มีความ

กระตือรือร้นท่ีจะต้องหางบประมาณมาบริหาร ส่งผลให้ปัจจุบันการมีส่วนร่วม

ของคนชมุชนตอ่สถานจีงึลดนอ้ยลง อาจเปน็เพราะวา่ คนในชมุชนเขา้ใจวา่ 

สถานเีปน็ของวดั และโรงพยาบาลกเ็ปน็ได ้

สำหรบัคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เฉลีย่เดอืนละ 178 บาทจำนวนรอ้ยละ 15.5 

นัน้ เปน็คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการประชมุคณะกรรมการและผูจ้ดัรายการ คา่

กาแฟ-ชา-อาหารว่างในสถานีเพื่อเป็นสวัสดิการเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้จัด

รายการ ค่าจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และค่าซีดีเพื่อบันทึก

รายการตามหลกัเกณฑ ์กทช. เปน็ตน้ 

จากขอ้มลูขา้งตน้ จะเหน็วา่คา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ตอ่เดอืน สงูกวา่การ

สำรวจขอ้มลูพืน้ฐานวทิยชุมุชนเมือ่ป ี 2550-2551 ทีร่ะบวุา่คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่

ตอ่เดอืนเพยีง 2,807 บาทเทา่นัน้ (สาโรจน ์ 2551, 152) เมือ่พจิารณา

รายหมวดคา่ใชจ้า่ยพบวา่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้เปน็คา่ใชจ้า่ยในการตอบแทน

บุคลากร ข้อมูลปี 2551 ระบุว่ามีสถานีวิทยุไม่ถึงร้อยละ 20 ท่ีจ้างบุคลากรใน

สถาน ีสำหรบัขอ้มลูการสำรวจปนีี ้พบวา่ สถานวีทิยรุอ้ยละ 50 ทเีดยีวที่

จา้งบคุลากร (มคีา่ตอบแทนใหก้บับคุลากร โดยเฉพาะทำหนา้ทีช่า่งเทคนคิ 

แม้จะไม่มากนัก) เมื่อถามเหตุผลในการให้ค่าตอบแทนกับบุคลากรใน

โอกาสสมัภาษณเ์ชงิลกึ ผูเ้กีย่วขอ้งในสถานใีหค้ำตอบวา่ คนในชมุชนไมม่ี
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จติอาสา ไมเ่ขา้มามสีว่นรว่มแลว้, หากไมใ่หค้า่ตอบแทนบา้ง จะไมม่ใีคร

ยอมมาเปน็ผูจ้ดัรายการหรอืชา่งเทคนคิใหเ้รา จะไปเปน็ทีว่ทิยโุฆษณากนั

หมด ฯลฯ การใหเ้หตผุลลกัษณะนี ้ ไมไ่ดส้ะทอ้นภาพรวมของวทิยชุมุชน

ทัง้หมด เพราะเมือ่ไดล้งเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึพบวา่ หลายๆ สถานทีีผู่บ้รหิาร

สถานีมีความกระตือรือร้น เข้าใจแนวคิดวิทยุชุมชน ดำเนินการบริหาร

สถานตีามนโยบายสถานทีีว่างไว ้ (ไมว่า่จะเปน็การระดมทนุ การฝกึอบรม

ผูจ้ดัรายการ และการพฒันารายการใหต้อบสนองความตอ้งการของผูฟ้งัใน

ชมุชน) ผูฟ้งักจ็ะรูส้กึเปน็เจา้ของสถาน ี ใหค้วามรว่มมอืในทางใดทางหนึง่ 

และจะมกีลุม่คนหนา้ใหมเ่ขา้มามสีว่นรว่มในสถานอีกีดว้ย 

 

รายได้ของสถานีวิทยุชุมชน
 

เมื่อพิจารณารายได้ของสถานีวิทยุชุมชน พบว่าสถานีวิทยุชุมชน

หนึง่ๆ มรีายไดจ้ากหลายดา้นทเีดยีว อยา่งไรกต็าม จากตาราง 7 แสดงให้

เหน็วา่ สถานวีทิยชุมุชนทีเ่ปน็สมาชกิ สวชช. สว่นใหญ ่ ยงัคงหารายได้

จากการ “ระดมทุนภายในชุมชน” สะท้อนว่า สถานีวิทยุชุมชนเหล่านี ้

เขา้ใจแนวคดิวทิยชุมุชน ทีช่มุชนเปน็เจา้ของและตอบสนองความตอ้งการ

ของชมุชนเปน็อยา่งด ี นอกจากนี ้ ยงัมวีทิยชุมุชนจำนวนรอ้ยละ 22.6 ที่

อาจกลา่วไดว้า่ เปน็สถานวีทิยขุององคก์รพฒันาเอกชน สถานวีทิยชุมุชน

ลกัษณะนี ้จะทำหนา้ที ่“สือ่ใหก้บัองคก์รพฒันาเอกชน” ทีส่นบัสนนุทนุ  

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสะท้อนให้เห็นการ “พึ่งพา” แหล่งทุนอย่าง

ชัดเจนเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับการสนับสนุนจากองค์กรอิสระ 

องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ และหนว่ยงานราชการ การรบัทนุเชน่นี ้ทำให้

สามารถพจิารณาถงึการแทรกแซงการดำเนนิงานวทิยชุมุชนได ้ ไมต่า่งจาก

สถานวีทิยชุมุชนรอ้ยละ 16.1 ทีร่บัโฆษณา/ประชาสมัพนัธ ์
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ตาราง 9 แสดงแหลง่ทีม่าของรายไดข้องสถานวีทิยชุมุชน 

แหลง่รายได ้ ความถี ่ เปอรเ์ซน็ต ์

1. ระดมทนุในชมุชน 39 62.9 

2. องคก์รอสิระ (สสส, สปสช, กกต) 14 22.6 

3. องคก์รพฒันาเอกชน 14 22.6 

3. กรรมการระดมกนัเอง 13 21.0 

4. โฆษณา / ประชาสมัพนัธ ์ 10 16.1 

5. องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน (อบจ, อบต. เทศบาล) 6 9.7 

6. หนว่ยงานราชการ (มหาดไทย สาธารณะสขุ) 5 8.1 

7. เกบ็คา่สมาชกิ 3 4.8 

เมื่อสอบถามว่า รายได้ที่ระดมมาใช้ในการบริหารสถานีข้างต้น 

เพยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้หรอืไม ่ สถานวีทิยชุมุชนรอ้ยละ 82.3 ตอบ

วา่ “ไมเ่พยีงพอ” มเีพยีงรอ้ยละ 17.7 เทา่นัน้ ทีส่ามารถมรีายไดเ้พยีงพอ

คา่ใชจ้า่ยและบรหิารการเงนิในสถานไีดอ้ยา่งลงตวั สถานวีทิยชุมุชนกลุม่นี ้

คือสถานีที่มีความพรอ้ม สามารถเข้าถึงทรัพยากร และมีศักยภาพที่จะ

กา้วหนา้ตอ่ไป มคีำถามวา่ ทำอยา่งไร? จงึจะใหส้ถานวีทิยชุมุชนในกลุม่

สามารถแบ่งปันความรู้ในการบริหารสถาน ี ให้กับสถานีวิทยุชุมชนส่วน

ใหญท่ีย่งัตอ้งการการสนบัสนนุอยู ่

ค่าใช้จ่ายและรายรับที่ไม่ค่อยสมดุลกันนี ้ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานี

จำเปน็ตอ้งเลอืกหนทาง “พึง่พา” แหลง่ทนุตา่งๆ ซึง่สง่ผลตอ่การดำเนนิ

งานวิทยุตามแนวคิดของ-โดย-เพื่อชุมชน ในการสัมภาษณ์เชิงลึก สถานี

วิทยุชุมชนทุกสถานีต้องการ “การสนับสนุนทุนจากกองทุนวิทยุชุมชน” 

เพือ่ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ โดยเฉพาะคา่ซอ่มบำรงุอปุกรณ ์
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ที่เป็นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงดังกล่าวข้างต้น และเพื่อช่วยสถานีในด้านการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร อย่างไรก็ตาม แม้ค่าต้องการงบประมาณจาก

กองทนุ จะสะทอ้นใหเ้หน็วา่ ชมุชนเริม่มแีนวโนม้ตอ้งการพึง่พาแหลง่ทนุ 

ทีไ่มใ่ชค่นในชมุชนอกีตอ่ไป หากเปน็การเรยีกรอ้งตามสทิธทิีค่วรจะไดร้บั

จากกองทนุเทา่นัน้ 

 

สถานภาพทางกฎหมาย
 

ป ี2552 คณะอนกุรรมการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน ์ ใน

คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ ไดอ้าศยัอำนาจตามกฎหมาย 

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน

ชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ให้สถานีวิทยุชุมชนที่ดำเนินการอยู ่

หรือคาดว่าจะดำเนินการ แจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจาย

เสยีงชมุชน ขอมลูจากแบบสำรวจแสดงใหเ้หน็วา่ สถานวีทิยชุมุชนสมาชกิ

ของ สวชช. จำนวนร้อยละ 50 ดำเนินการตามกระบวนขอใบอนุญาต 

ขณะท่ีร้อยละ 41.9 เพียงแจ้งความประสงค์เพ่ือให้ได้สิทธิในการออกอากาศ

เท่าน้ัน มีเพียงร้อยละ 8.1 ไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพราะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

และเขา้ใจวา่ทางสำนกัเลขาธกิารสหพนัธจ์ะตดิตอ่ประสานไปยงัสถาน ี เพือ่

ดำเนนิการพรอ้มกนั จงึรออยู ่
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ตาราง 10 แสดงสถานภาพทางกฎหมายของสถานวีทิยชุมุชน 

สถานภาพทางกฎหมาย จำนวนสถาน ี เปอรเ์ซน็ต ์

แจง้ความประสงค ์ 26 41.9 

ยืน่ขอใบอนญุาต 31 50.0 

ยงัไมไ่ดด้ำเนนิการใดๆ 5 8.1 

รวม 62 100.0 

สถานภาพทางกฎหมาย จำนวนสถาน ี รวม 

กระจายเสยีง ปดิสถาน ี

แจง้ความประสงค ์ 24 (38.7) 2 (3.2) 26 (41.9) 

ยืน่ขอใบอนญุาต 31 (50.0) 0 31 (50.0) 

ยงัไมไ่ดด้ำเนนิการใดๆ 2 (3.2) 3 (4.9) 5 (8.1) 

รวม 57 (91.9) 5 (8.1) 62 (100) 

ตาราง 11 แสดงสถานภาพทางกฎหมายของสถานวีทิยชุมุชนทหียดุการ

กระจายเสยีง 
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เมือ่พจิารณาสถานวีทิยทุีย่งัไมไ่ดด้ำเนนิการใดๆ ทัง้ 5 สถานนีัน้  

(ตาราง 9) พบวา่ เปน็สถานทีีย่งัคงดำเนนิการออกอากาศกระจายเสยีงอยู ่

2 สถาน ีและปดิสถานอียู ่3 สถาน ีในขณะทีม่สีถานทีีแ่จง้ความประสงค์

ขอสิทธิในการออกอากาศจำเป็นต้องหยุดการกระจายเสียงออกอากาศ

จำนวน 2 สถานี เพราะถูกคล่ืนสถานีวิทยุธุรกิจท้องถ่ินเบียดจนไม่สามารถรับ

ฟงัได ้แสดงใหเ้หน็วา่ แมจ้ะดำเนนิการตามหลกัเกณฑข์อง กทช. แตก่าร

ไดร้บัอนญุาตใหม้สีทิธใินการออกอากาศของวทิ 

วิทยุชุมชนภาคประชาชนนี ้ เมื่อต้องประสบปัญหาโดนเบียดคลื่น

จากสถานทีีม่กีำลงัสง่เหนอืกวา่ (และอาจจะมสีถานภาพทางกฎหมายโดย

การแจง้ความประสงค ์หรอืยืน่ขอใบอนญุาตเชน่เดยีวกนั) กไ็มม่มีาตรการ

จาก กทช. ที่จะให้ความคุ้มครองวิทยุชุมชนที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับใบ

อนญุาตตามเกณฑ ์เลยแมแ้ตน่อ้ย 

 

การเข้าถึงวิทยุชุมชนของคนในชุมชน
 

การเข้าถึง (access) วิทยุชุมชนของคนในชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่

เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อวิทยุชุมชน

เทา่นัน้ หากยงัเปน็เครือ่งชีว้ดัถงึความเปน็เจา้ของทีช่มุชนมตีอ่สถานวีทิยุ

ชุมชนด้วย ในประเด็นการเข้ามีส่วนร่วมในวิทยุชุมชนของคนในชุมชนนี ้

ไดร้วบรวมขอ้มลูจาก 3 สว่น นัน่คอื คณะกรรมการ และผูจ้ดัรายการใน

ฐานะทีเ่ปน็กลุม่ผูผ้ลติสาร และผูฟ้งั ในฐานะทีเ่ปน็ผูร้บัสาร 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

การเป็นผู้ผลิตสาร
 

คณะกรรมการสถานวีทิยชุมุชนทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ เฉลีย่สถานี

ละ 11 คน เปน็ผูช้าย 8 คน (รอ้ยละ 72.7) และผูห้ญงิ 3 คน (รอ้ยละ 

27.3) และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูพืน้ฐานป ี2550-2551 พบวา่ จำนวน

คณะกรรมการมากขึน้ จากป ี 2551 ซึง่จำนวนคณะกรรมการเฉลีย่สถานี

ละ 7 คน (สาโรจน ์2551, 140) คณะกรรมการทีเ่พิม่ขึน้นี ้สบืเนือ่งมาก

จากการปรับเปลี่ยนนโยบายสถาน ให้ผู้ดำเนินรายการไม่มีหน้าที่เพียง

ดำเนินรายการเท่าน้ัน หากยังทำหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการด้วย อย่างไรก็ตาม 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนหญิง-ชายในคณะกรรมการพบว่า คณะกรรมการที่

เป็นผู้หญิงยังคงมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 3046 จึงไม่น่าแปลกใจที่การ

ดำเนินงานต่างๆ ของวิทยุชุมชน ยังไม่สามารถทำให้เกิดความเสมอภาค

ระหว่างหญิง-ชาย หรือยังไม่สามารถดำเนินการโดยคำนึงถึงกลุ่มผู้หญิง

และคนดอ้ยโอกาสในสงัคมไดเ้ลย 

46
เพือ่ความเสมอภาคหญงิ-ชาย มกีารกำหนดใหอ้งคก์ร หรอืหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้

ในชมุชน ควรคำนงึถงึการมสีว่นรว่มของผูห้ญงิในอตัรารอ้ยละ 30 เปน็อยา่งนอ้ย (

อา้งจากไหนดหีวา่) 
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ในขณะทีจ่ำนวนผูด้ำเนนิรายการทีก่ระตอืรอืรน้เฉลีย่สถานลีะ 10 

คน เปน็ผูช้าย 6 (รอ้ยละ 60) คนผูห้ญงิ 4 คน (รอ้ยละ 40) ในขณะที ่

จำนวนผูด้ำเนนิรายการลดลงจากขอ้มลูพืน้ฐานป ี2551 ซึง่จำนวนผูด้ำเนนิ

รายการเฉลีย่สถานลีะ 14 คน เปน็ผูช้าย 9 คน (รอ้ยละ 67) และเปน็

ผู้หญิง 5 คน (ร้อยละ 33) (อ้างแล้ว, 141) ส่วนข้อมูลปี 2553 น้ี จำนวนผู้

ดำเนินรายการลดลงเหลือเฉลี่ยสถานีละ 10 คนเท่านั้น การลดลงของ

จำนวนผูด้ำเนนิรายการสามารถอธบิายไดว้า่ สถานการณก์ารแยง่ชงิตวัผู้

ดำเนนิรายการ จากสถานทีีม่โีฆษณานัน้ รนุแรงขึน้ตามลำดบั ประกอบ

กบัสถานวีทิยชุมุชนภาคประชาชนเอง ไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุใหม้กีจิกรรม

ด้านการเสริมศักยภาพบุคลากรมาระยะหนึ่งแล้ว (เป็นกิจกรรมที่ชุมชน

สว่นใหญ ่ ไมส่ามารถจดัขึน้เอง โดยไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากสถาบนัการ

ศกึษา หรอืองคก์รพฒันาเอกชน)  

นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนระหว่างเพศพบว่า จำนวนผู้หญิง

ดเูหมอืนจะเพิม่ขึน้ หากในความเปน็จรงิกค็อื จำนวนรวมลดลง จาก 14 

เหลอื 10 สดัสว่นของผูช้ายและผูห้ญงิตา่งกล็ดลงเชน่กนั กลา่วคอื จำนวน

ผูด้ำเนนิรายการชายลดลงจาก 9 เหลอื 6 จำนวนผูด้ำเนนิรายการผูห้ญงิ

ลดลงจาก 5 เหลอื 4 เปน็ตน้  

ขอ้มลูจากแบบสอบถาม แสดงใหเ้หน็วา่ สถานวีทิยชุมุชนสมาชกิ 

สวชช. นั้น มีผู้อำนวยการที่เป็นเพศหญิงจำนวนร้อยละ 12.9 และมีผู้

อำนวยการสถานทีีเ่ปน็ผูช้ายอยูถ่งึรอ้ยละ 87.1 ไมเ่พยีงพบวา่ ผูห้ญงิเขา้สู่

ตำแหน่งที่ตัดสินใจได้น้อยแล้ว เมื่อสัมภาษณ์เชิงลึก ก็พบว่า ในจำนวน

ร้อยละ 12.9 ที่มีผู้อำนวยการสถานีเป็นผู้หญิงนั้น เป็นเพียงการใช้ชื่อ

ผู้หญิงในเอกสารอย่างเป็นทางการเท่านั้น การตัดสินใจตัวจริงอยู่ที่คณะ

กรรมการสว่นใหญท่ีเ่ปน็ผูช้ายนัน่เอง  

ขอ้มลูดงักลา่วสามารถอธบิายไดว้า่ พืน้ทีว่ทิยชุมชนยงัคงเปน็พืน้ที่
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ของผู้ชาย ไม่เพียงเพราะเทคโนโลยีที่สะท้อนความเป็นผู้ชายของคนใน

ชุมชนท่ีเข้าร่วมและเก่ียวข้องกับวิทยุชุมชนอย่างชัดเจนเท่าน้ัน หากทัศนคติ

ของคนในชมุชนเอง ยงั “ยอมรบับทบาทของผูห้ญงิในฐานะทีเ่ปน็ผูอ้ำนวย

การสถานี” น้อยมาก เมื่อมีการถามว่าผู้หญิงมรส่วนร่วมอย่างไรบ้างใน

สถานวีทิยชุมุชน คำตอบจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิลกึกค็อื ทำความ

สะอาดสถาน ี (เก็บกวาดเช็ดถู, เป็นเลขาในการประชุมคณะกรรมการ, 

เป็นเหรัญญิกของสถานี, ฯลฯ) ซึ่งล้วนแต่เป็นบทบาทเชิงวัฒนธรรมที่

คนในชมุชนกำหนด 

จำนวนผูห้ญงิทีเ่ขา้มสีว่นรว่มในสถานมีไีมม่ากนกั หากพจิารณาไป

ที่เงื่อนไขซึ่งเป็นอุปสรรคของวิทยุชมเอง พบว่าความรู้ที่ใช้ในการดำเนิน

การวิทยุนั้น เป็นความรู้จากภายนอกชุมชน และเป็นความรู้ของผู้ชาย-

ความรู้ที่ผู้ชายถนัด (เช่น เทคโนโลยีทั้งหลาย) ประกอบกับการบริหาร

จัดการสถานีเอง ที่ต้องใช้เครือข่ายทางสังคมมาก ไม่ว่าจะเป็นช่าง

อิเลคทรอนิกส์ที่ต้องดูแลเมื่อคอมพิวเตอร์เสีย ก็ล้วนแต่เป็นเรือข่ายทาง

สังคมท่ีผู้ชายคุ้นเคยอยู่ก่อนแล้ว จึงมีผู้หญิงในชุมชนไม่มากนักท่ีจะสามารถ 

“เขา้ถงึพืน้ทีต่ดัสนิใจ” นี ้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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การเป็นผู้รับสาร
 

ผูฟ้งั มกัถกูยกใหเ้ปน็ตวัอยา่งของการมสีว่นรว่มของชมุชนในฐานะ

ทีเ่ปน็ผูส้นบัสนนุ 

งบประมาณ (ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) ของสถานีวิทยุชุมชน ด้วย

การบรจิาคเงนิตามกำลงัอยา่งสมำ่เสมอ ขอ้มลูแสดงใหเ้หน็วา่ การระดม

ทนุทีเ่ปน็วธิกีารหารายไดข้องสถานวีทิยชุมุชนถงึรอ้ยละ 62.9 (ตาราง 9 

หนา้.....) ยนืยนัใหเ้หน็อยา่งชดัเจนวา่ ผูฟ้งัยงัคงเปน็กำลงัสำคญัของการ

สนบัสนนุทนุ ซึง่แสดงวา่ ผูฟ้งัเขา้ใจแนวคดิวทิยชุมุน แสดงการมสีว่นรว่ม

ตามกำลงั และเขา้ใจบทบาทของตนตอ่สือ่ชมุชนในระดบัหนึง่ทเีดยีว  

ผู้ฟังให้เหตุผลในการสนับสนุนว่า ท่ียังคงฟังและสนับสนุนวิทยุชุมชน

อยู่ทุกวันนี ้ ก็เพราะวิทยุชุมชน “สั่งได้” อย่างกับสั่งก๋วยเตี๋ยว อยากฟัง

เพลงอะไร? กส็ามารถฟงัไดอ้ยา่งใจนกึ เพยีงโทรศพัทเ์ขา้ไปทีส่ถานเีทา่นัน้ 

ในบางสถาน ี โทรศัพท์ถึงตัวผู้ดำเนินรายการได้โดยตรงเลย สำหรับผู้ฟัง

รายการปา้หนอ่ย กต็อบวา่ ตดิตามฟงัรายการเสมอ เพราะฟงัแลว้ ไดร้บั

กำลงัใจ ไดป้ญัญาในการดำเนนิชวีติ และไมส่ามารถหาฟงัรายการแบบนี ้

จากวทิยคุลืน่ใดๆ เลย แมจ้ะตอ้งพยายามหาคลืน่ และลุน้วา่ปา้หนอ่ยจะ

มาจดัรายการหรอืเปลา่ เชน่เดยีวกบัปา้วนั (หญงิสงูอาย ุ ชาวกะเหรีย่งโผ

ลง่) และลงุน ุ(ชายตาบอดสงูอาย ุชาวกะเหรีย่งโผลง่) ทีเ่ปดิคลืน่วทิยคุน

เหนือเข่ือนไว้ตลอดเวลาต้ังแต่ปี 2548 เพราะ ต้องการฟังเพลงและรายการท่ี

ออกอากาศดว้ย “ภาษาโผลง่” ทีไ่มส่ามารถหาฟงัไดจ้ากทีไ่หนในโลก  

จะเหน็ไดว้า่ เมือ่ผูฟ้งัไดร้บัการตอบสนองจากสถาน ี และรายการที่

ชืน่ชอบอยา่งถกูใจ สิง่ทีต่ามมากค็อื การสนบัสนนุงบประมาณสำหรบัการ

ดำเนนิการ การเปลีย่นตวัเองจากผูฟ้งัสูก่ารเปน็คณะกรรมการสถานวีทิยุ

ชมุชน แบบทีล่อ้กนัวา่ ฟงัจนไดเ้ปน็กรรมการ 
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การทำหน้าที่วิทยุชุมชน
 

หัวข้อนี ้ จะพิจารณาถึงบทบาทของวิทยุชุมชนในปัจจุบันในฐานะที่

เปน็ “ผูส้ง่สาร” ถงึคนในชมุชน โดยเนน้ไปที ่“สาร” เปน็สำคญั โดยแบง่

ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ว่าด้วยวิธีการผลิตรายการ และสารที่สื่อใน

รายการ  

 

วิธีการผลิตรายการ
 

การผลติรายการของวทิยชุมุชนเปน็ลกัษณะทีม่อีาสาสมคัรผูด้ำเนนิ

รายการจัดรายการคนเดียวตามลำพัง โดยจัดเป็นรายการเพื่อการเรียนรู้

เปน็สว่นใหญ ่ (ดงัตาราง) ลกัษณะการนำเสนอรายการของอาสาสมคัรผู้

ดำเนินรายการนั้น สถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 77.4 ระบุว่า 

อาสาสมคัรผูจ้ดัรายการตอ้งดำเนนิรายการตามลำพงัคนเดยีว อาจเนือ่งมา

จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุเป็นแบบนี ้ คือจัดคน

เดยีว ประกอบกบัการใชร้ะบบอาสาสมคัรทำใหไ้มส่ามารถบรหิาร-จดัการ

รูปแบบการดำเนินรายการที่หลากหลายได้มากนัก เพราะมีข้อจำกัดอยู่ที่

ทักษะของอาสาสมัครผู้ดำเนินรายการแต่ละคนด้วย การดำเนินรายการ

ตามลำพงัคนเดยีว จงึเปน็วธิกีารทีด่ำและจดัการงา่ยทีส่ดุสำหรบัวทิยชุมุชน

ในปจัจบุนั  
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เมื่อพิจารณาประเภทรายการ รอ้ยละ 50 ของสถานทีีต่อบแบบ

สำรวจยนืยนัการเปน็สถานเีพือ่การเรยีนรู ้ รองลงมาร้อยละ 22.6 ปรับ

เปลีย่นไปเปน็สถานเีพือ่ความบนัเทงิ ใหเ้หตผุลวา่ ผูฟ้งัในชมุชน ตอ้งการ

ความเพลดิเพลนิจากวทิยชุมุชน มากกวา่จะฟงัแตส่าระเครยีดๆ นอกจาก

นี ้ รายการข่าวร้อยละ 16.1 นั้น เป็นข่าวสารในชุมชนที่สื่อสารถึงกันไป

พรอ้มๆ กบัการนำรายการขา่ว T-News และรายการขา่วสำนกัขา่วไทยมา

ถ่ายทอดเสียงด้วย ที่น่าสนใจที่สุดก็คือ ไม่มีสถานีวิทยุชุมชนใด ระบุว่า 

สถานีของตนเป็นสถานีเพื่อกลุ่มคนที่เฉพาะเจาะจง เช่น เป็นสถานีที่มี

รายการเด็กและเยาวชน หรือเป็นสถานีที่ออกอากาศรายการเพื่อกลุ่ม

ผูห้ญงิอยา่งสมำ่เสมอ โยเฉพาะอยา่งยิง่ รายการสำหรบั “คอการเมอืง” 

เลย 

ตาราง.....แสดงลักษณะการนำเสนอรายการและประเภทรายการที่

ออกอากาศสมำ่เสมอ 

ประเภท
รายการ 

ลกัษณะการนำเสนอรายการ รวม (%) 

จัดคนเดียว จดัสอง
คนข้ึนไป 

เชญิคน
สัมภาษณ์ 

เอา
รายการ
ทีอ่ืน่มา
เปดิ 

อืน่ๆ 

รายการขา่ว 9 1 (1.6) 0 0 0 10 (16.1) 

รายการเรยีนรู ้ 21 5 (8.1) 2 (3.2) 1 (1.6) 2 (3.2) 31 (50.0) 

รายการบนัเทงิ 13 0 0 0 1 (1.6) 14 (22.6) 

รายการธรรมะ 2 (3.2) 0 0 0 0 2 (3.2) 

อืน่ๆ 3 (4.8) 0 1 (1.6) 0 1 (1.6) 5 (8.1) 

รวม 48 (77.4) 6 (9.7) 3 (4.8) 1 (1.6) 4 (6.5) 62 (100) 
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ตาราง....แสดงความคดิเหน็ตอ่สดัสว่นรายการสาระ-บนัเทงิ 

สดัสว่นรายการ ความคดิเหน็ Total 

 เหน็ดว้ยและ
ทำแลว้ 

เหน็ดว้ยแต่
ยงัทำไมไ่ด ้

ไมเ่หน็
ดว้ย 

 

สาระ30 บนัเทงิ70 0 6 0 6 (9.7) 

สาระ50 บนัเทงิ50 2 12 2 16 (25.8) 

สาระ70 บนัเทงิ30 31 2 2 35 (56.5) 

อืน่ๆ 5 0 0 5 (8.1) 

รวม 38 (61.3) 20 (32.3) 4 (6.5) 62 (100) 

การจัดรายการเพื่อการเรียนรู ้ สอดคล้องกับข้อมูลความคิดเห็น

เกีย่วกบัสดัสว่นรายการ “สาระ70 –บนัเทงิ 30” ทีเ่ปน็อดุมการณข์องวทิยุ

ชุมชนตั้งแต่แรกตั้ง สถานีวิทยุชุมชนสมาชิก สวชช. ยังคงยืนยันว่าเห็น

ด้วยกับอุดมการณ์ดังกล่าว ร้อยละ 56.5 เพราะพยายามดำเนินการให้

เปน็เชน่นัน้อยูแ่ลว้ แมจ้ะมสีมาชกิเกอืบรอ้ยละ 10 ทีเ่หน็ดว้ยกบัหลกัการ

ใหมท่ีใ่หเ้นน้ความบนัเทงิมากกวา่สาระกต็าม  

 

สารที่สื่อในรายการ
 

ทั้งนี ้ เพราะวิทุชุมชนนั้น นอกจากจะต้องทำหน้าที่สื่อสารมวลชน

แลว้ ยงัตอ้งทำหนา้ทีส่ือ่ชมุชน การทำหนา้ทีใ่นฐานะทีเ่ปน็สือ่สารมวลชนก็

คือ ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ และให้ความบันเทิง ในขณะท่ีการทำหน้าท่ีส่ือ

ชมุชนกค็อื การทำหนา้ทีส่ือ่สารมวลชนขา้งตน้นัน้ ตอ้งอยูบ่นแนวคดิทีย่ดึ

ประโยชน์ชุมชนเป็นที่ตั้ง เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ถูกกดขี ่ ถูกเอารัด
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เอาเปรียบ และไร้สิทธิไร้เสียง รวมทั้งการเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนา

ชมุชน (จริพรและนาฏยา 2550, 36-37) 

เมือ่พจิารณาเนือ้หาสาระของแตล่ะรายการ47 รายการบนัเทงิ สว่น

ใหญเ่นน้ความบนัเทงิตามสือ่กระแสหลกั นัน่คอืเปดิเพลงตามคำขอของผู้

ฟงั อธบิายวา่ตอ้งตามใจผูฟ้งัทีเ่ปน็เจา้ของวทิย ุ และเกรงผูฟ้งัจะหนไีปฟงั

วิทยุธุรกิจท้องถิ่นที่เปิดเพลงตลอดทั้งวัน มีเพียงไม่กี่สถานีที่เน้นความ

บนัเทงิตามวฒันธรรมของตน เชน่ สถานทีีม่เีปา้หมายฟืน้ฟวูฒันธรรมของ

ตนอยูแ่ลว้ หรอืสถานทีีม่นีโยบายสง่เสรมิศลิปนิทอ้งถิน่ เปน็ตน้  

รายการเพื่อการเรียนรู้นั้น เป็นการจัดรายการตามรูปแบบที่ได้รับ

การฝกึอบรมจากกระบวนการเตรยีมความพรอ้มชมุชน คอืนำขอ้มลู ความ

รู ้ภมูปิญัญาทีอ่าสาสมคัรผูจ้ดัรายการม ี(เชีย่วชาญ ชำนาญ) มาเลา่ อา่น 

มาขยายความในรายการ สลบักบัการเปดิเพลงทีผู่จ้ดัรายการ (และแฟน

รายการ) ชอบ บางรายการใชเ้พลงคัน่ ชว่งละ 2-3 เพลง ชัว่โมงละ 3-4 

ชว่ง เมือ่เทยีบสดัสว่น อาจจะเขา้ขา่ยบนัเทงิ 50 –สาระ 50 มากกวา่จะ

เปน็บนัเทงิ 30 –สาระ 70 กเ็ปน็ได ้ (หาตคีวามวา่เพลงคอืความบัเทงิ) 

รายการลกัษณะนี ้ จะมแีฟนรายการเฉพาะของผูจ้ดั ประมาณวา่แฟนใคร

แฟนมนั สาระทีน่ำเสนอในรายการ เปน็การใหข้อ้มลูในประเดน็ตา่งๆ จงึ

47 ผูเ้ขยีนพยายามทีจ่ะเฝา้ฟงัรายการวทิยชุมุชน เพือ่นำมาวเิคราะหใ์นหวัขอ้นี ้แตก่าร
ทำเชน่นี ้เปน็เรือ่งยากลำบากมาก เพราะการออกอากาศวทิยชุมุชนจะครอบคลมุพืน้ที่
ในชมุชนจรงิๆ หมายความวา่ การจะฟงัรายการจำเปน็ตอ้งเขา้ไปเปดิวทิยชุมุชนฟงัใน
ชมุชนเลยทเีดยีว อยา่งไรกต็าม ผูเ้ขยีนไดร้บัรายการวทิยบุา้ง จากการลงพืน้ทีเ่กบ็
รวบรวมข้อมูล และใช้การสัมภาษณ์อาสาสมัครผู้ดำเนินรายการเก่ียวกับเน้ือหารายการท่ี
นำมาออกอากาศในแตล่ะครัง้ 
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สามารถสรา้งการเปลีย่นแปลงในเชงิปจัเจกไดบ้า้ง แตย่งัไมส่ามารถสรา้ง

การเปลีย่นแปลงสงัคมได ้ ซึง่อาจเปน็เพราะไมไ่ดม้เีปา้หมายเพือ่การนัน้ก็

เป็นได้ ยกตัวอย่างเช่น ในการประชุมกลุ่มกับกรรมการและผู้ดำเนินรายการ

ของวิทยชุมชนแจ้ซ้อน คณะกรรมการและผู้จัดรายการปรับทุกข์กันถึง

ปัญหาการฆ่าตัวตายของคนในชุมชนที่เกิดขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1 คน และ

ขา่วสถติกิารฆา่ตวัตายของคนในจงัหวดัลำปางตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ

ไทย ผู้เขียนได้ยกประเด็นการใช้รายการวิทยุเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 

ปรากฏว่า ที่ประชุมต่างแปลกใจว่าสามารถทำรายการลักษณะนี้ได้ด้วย

หรอื  

ข้อสังเกตก็คือ แม้ว่าสถานีวิทยุชุมชนจะสามารถทำหน้าที่สื่อข่าว

สารในชมุชน (สรุชยั 2548) ไดเ้ปน็อยา่งด ี ทวา่ การทำหนา้ทีเ่ปน็กระ

บอกเสยีงใหก้บัผูถ้กูกดขี ่ ถกูเอารดัเอาเปรยีบ และไรส้ทิธไิรเ้สยีง รวมทัง้

การเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาชุมชนยังไม่สามารถไปให้ถึงเป้าหมายได ้

ทัง้นีจ้ากขอ้มลูตาราง....เมือ่ใหผู้ต้อบแบบสำรวจประเมนิรายการทีน่ำเสนอ

ในสถานวีทิยชุมุชนของตน วา่สามารถบรรลเุปา้หมายของการเปน็เสยีงของ

คนในชมุชนมากนอ้ยเพยีงใด พบวา่ รอ้ยละ 53.2 มรีายการเพือ่ชมุชนที่

ภมูใิจนำเสนอใหเ้ปน็ตวัอยา่งกบัเครอืขา่ยสมาชกิสหพนัธ ์ในขณะที ่ระบวุา่

มรีาบการเพือ่กลุม่เฉพาะในชมุชน เชน่กลุม่ผูห้ญงิ และกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส

ไมถ่งึครึง่หนึง่ คอืรอ้ยละ 43.5 และรอ้ยละ 41.9 ตามลำดบั  
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ตาราง......แสดงรายการทีภ่มูใิจแสดงตอ่สาธารณะ รายการผูห้ญงิ และ

รายการผูด้อ้ยโอกาสของสถานวีทิยชุมุชน 

รายการที่
ออกอากาศ 

รายการทีภ่มูใิจ 
เสนอต่อสาธารณะ 

รายการเพือ่กลุม่
ผูห้ญงิ 

รายการเพือ่กลุม่ผู้
ดอ้ยโอกาส 

ม ี 33 (53.2) 27 (43.5) 26 (41.9) 

ไมม่ ี 29 (46.8) 35 (56.5) 36 (58.1) 

รวม 62 (100) 62 (100) 62 (100) 

การจัดให้มีรายการสำหรับกลุ่มคนฟังเฉพาะ เช่นกลุ่มผู้หญิง คน

ดอ้ยโอกาส หรอืกลุม่ผูส้งูอายเุชน่นี ้ นอกจากจะเปน็การเปดิชอ่งทางการ

สือ่สาร (ทำหนา้ทีก่ระบอกเสยีง) ใหก้ลุม่ทีไ่รเ้สยีงในชมุชนไดส้ง่เสยีงแลว้ 

ยงัเปน็การสะทอ้นใหเ้หน็การวเิคราะหช์มุชน วา่ไมไ่ดส้มานฉนัทเ์ปน็หนึง่

เดยีว และประกอบดว้ยกลุม่คนทีแ่ตกตา่งหลากหลายจำนวนมาก อนัจะ

นำไปสู่การออกแบบรายการ และนำเสนอเนื้อหาสาระที่ตอบสนองกลุ่ม

เปา้หมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั  

 

ปัญหา-อุปสรรคของวิทยุชุมชน
 

ปญัหาอปุสรรคของการดำเนนิงานวทิยชุมุชนแยกเปน็ 2 ประเดน็

ใหญ่ๆ ที่จะต้องพิจารณา คือปัญหาภายในของสถานีวิทยุชุมชน ได้แก่

ปัญหาการบริหารจัดการ ปัญหาบุคลากร และปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี 

และปญัหาภายนอกทีเ่ขา้มาแทรกแซงการดำเนนิงานของวทิยชุมุชน 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ปัญหาภายในสถานี
 

ในการสำรวจครัง้นี ้ ไดส้ำรวจปญัหาในการดำเนนิงานวทิยชุมุชนใน

ดา้นการบรหิารจดัการ เทคโนโลย ี และบคุลาการ ซึง่ทัง้ 3 ประเดน็ลว้น

แตเ่ปน็หวัใจในการดำเนนิงานวทิยชุมุชนทัง้สิน้ ขอ้มลูจากการประมวลผล

แบบสำรวจพบวา่ ปญัหาเทคโนโลยแีละปญัหาบคุลากรเปน็ทีห่ลกัใจของผู้

ดำเนนิงานวทิยชุมุชนมากกวา่ ดว้ยเหตวุา่มวีทิยชุมุชนไมถ่งึรอ้ยละ 10 ที่

ไมม่ปีญัหาทีส่องนี ้ สว่นปญัหาดา้นการบรหิารจดัการเปน็ความกงัวลใจรอง

ลงมา เพราะมวีทิยชุมุชนเกอืบรอ้ยละ 20 ทีไ่มม่ปีญัหาดงักลา่ว ดงัตาราง.

......... 

ตาราง....แสดงปัญหาด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร และด้าน

เทคโนโลยขีองวทิยชุมุชน 

ปญัหาดา้นการบรหิารจดัการ จำนวน
สถาน ี

รอ้ยละ 

1. ไมส่ามารถหาทนุใหเ้พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ย 41 82.0 

2. ไมส่ามารถจดัการประชมุไดต้ามระเบยีบกำหนด 15 30.0 

3. คณะกรรมการสว่นใหญไ่มม่สีว่นรว่มในการบรหิารจรงิ 15 30.0 

4. ไมส่ามารถดำเนนิการตามระเบยีบทีว่างไว ้ 9 18.0 

5. อืน่ๆ 2 4.0 

หมายเหตุ : การประเมนิปญัหาดา้นการบรหิารจดัการ กลุม่ตวัอยา่งทีต่อบแบบสำรวจ
จำนวน 12 สถาน ีรอ้ยละ 19.4 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด ระบวุา่ “ไมม่ปีญัหาดา้น
การบรหิารจดัการ” การคำนวณรอ้ยละของตารางนี ้จงึใชจ้ำนวนผูท้ีต่อบวา่มปีญัหา
จำนวน 50 สถานเีปน็จำนวนรวม 
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ปญัหาดา้นบคุลากร จำนวน
สถาน ี

รอ้ยละ 

1. ขาดความรูด้า้นเทคโนโลย ี 38 66.5 

2. ขาดแคลนอาสาสมคัร 36 63.0 

3. ขาดทกัษะการจดัรายการและการคน้หาขอ้มลู 31 54.3 

4. ไมเ่ขา้ใจแนวคดิวทิยชุมุชนและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 24 42.0 

ปญัหาดา้นเทคโนโลย ี จำนวน
สถาน ี

รอ้ยละ 

1. คลืน่ทบั / คลืน่แทรก 46 77.7 

2. เครือ่งสง่เสือ่มสภาพ 42 70.9 

3. คอมพวิเตอรเ์กา่ / ตกรุน่ 23 38.8 

4. เสาและสายอากาศเสือ่มสภาพ 22 37.2 

5. คลืน่ฟุง้ 12 20.3 

6. อืน่ๆ 4 6.7 

หมายเหต ุ: การประเมนิปญัหาดา้นการบรหิารจดัการ กลุม่ตวัอยา่งทีต่อบแบบสำรวจ
จำนวน 5 สถาน ีรอ้ยละ 8.1 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด ระบวุา่ “ไมม่ปีญัหาดา้น
บคุลากร” การคำนวณรอ้ยละของตารางนี ้จงึใชจ้ำนวนผูท้ีต่อบวา่มปีญัหาจำนวน 57 
สถานเีปน็จำนวนรวม  

หมายเหต ุ: การประเมนิปญัหาดา้นการบรหิารจดัการ กลุม่ตวัอยา่งทีต่อบแบบสำรวจ
จำนวน 3 สถาน ีรอ้ยละ 4.8 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด ระบวุา่ “ไมม่ปีญัหาดา้นการ
บรหิารจดัการ” การคำนวณรอ้ยละของตารางนี ้จงึใชจ้ำนวนผูท้ีต่อบวา่มปีญัหาจำนวน 
59 สถานเีปน็จำนวนรวม 
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๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

ขอ้มลูจากตารางแสดงใหเ้หน็วา่ ปญัหาการบรหิารจดัการทีผู่ด้ำเนนิ

การสถานวีทิยปุระสบเชน่เดยีวกนักค็อื การไมส่ามารถหารายไดเ้พยีงพอ

กับค่าใช้จ่าย รองลงมาคือการไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบและนโยบาย

ที่กำหนดไว ้ (เช่น ไม่สามารถจัดการประชุมตามวาระ หรือไม่สามารถ

จัดการฝึกอบรมให้กับผู้สนใจจะเป็นอาสาสมัครนักจัดรายการ เป็นต้น) 

สำหรบัปญัหาทีว่า่ คณะกรรมการสว่นใหญไ่มม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน

จรงินัน้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาเชงิลกึของผูเ้ขยีนเมือ่ปทีีแ่ลว้ (ศรณิทพิย ์

2552, ....) ทีว่า่ ตวัปลอม-ชือ่จรงิ การทีช่ือ่คณะกรรมการยงัคงปรากฎอยู ่

แตไ่มใ่หค้วามสำคญักบัการดำเนนิงานของวทิยชุมุชนนัน้ สะทอ้นถงึการได้

มาของคณะกรรมการวทิยชุมุชนดงักลา่ว สำหรบัสถานทีีแ่สดงปญัหาอืน่ๆ 

นั้น ได้แก่ปัญหาที่ว่าคณะกรรมการไม่มีเวลา และไม่มีทักษะสร้างการมี

สว่นรว่มของคนในชมุชน อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูไมป่รากฏวา่ สถานใีดเลย 

มปีญัหาเรือ่งความโปรง่ใสในการบรหิารจดัการ 

ปญัหาบคุลากรนัน้ บคุลากรในสถานวีทิยชุมุชนยงัคงมปีญัหาเรือ่ง 

“ขาดความรูท้างเทคโนโลย”ี อยูเ่สมอ ทัง้นีเ้พราะเทคโนโลยใีนหอ้งสง่วทิยุ

ชมุชนเปน็เทคโนโลยสีมยัใหม ่ ทีน่ำเขา้จากภายนอกชมุชน มเีพยีงสมาชกิ

ในชมุชนสว่นนอ้ยเทา่นัน้ ทีม่คีวามรูใ้นเทคโนโลยนีี ้ ประกอบกบัปญัหาใน

การบริหารจัดการที่ไม่สามารถสร้างเวทีเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับ

บคุลากรได ้ปญัหานีจ้งึไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

ที่น่าสังเกตคือ การขาดแคลนอาสาสมัครเป็นปัญหารองลงมาจาก

ปญัหาขาดแคลนความรูด้า้นเทคโนโลย ี ขอ้มลูป ี 2550-2551 นัน้ ปญัหา

การขาดแคลนอาสาสมคัรเปน็ปญัหาอนัดบั 4 จากปญัหาบคุลากรทัง้หมด 

(สาโรจน ์2550, 162-163) แตข่อ้มลูปนีี ้พบวา่ปญัหาการขาดแคลนอาสา

สมัครมีถึงร้อยละ 63 ทีเดียว ท้ังน้ีอาจอธิบายได้ว่า สถานีไม่เพียงไม่สามารถ

จดัอบรมผูด้ำเนนิรายการหนา้ใหมไ่ดเ้ทา่นัน้ อาสาสมคัรผูด้ำเนนิรายการที่
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มีประสบการณ์ยังถูก “ดึงตัว” ไปเป็น “ดีเจหลักที่มีค่าตอบแทน” ของ

สถานวีทิยชุมุชนธรุกจิทอ้งถิน่อกีดว้ย ทัง้นี ้ การเสรมิศกัยภาพอาสาสมคัร

ทัง้เกา่และใหม ่ นอกจากจะเปน็การพฒันารายการของสถานใีหม้คีณุภาพ

แล้ว ยังเป็นการสร้างบุคลากรส่งผลให้เกิดความยั่งยืนต่อวิทยุชุมชนด้วย 

หากในคามเปน็จรงิ มสีถานวีทิยชุมุชนเพยีง 1-2 สถาน ี(ไมถ่งึรอ้ยละ 3) 

ทีส่ามารถจดัเวทพีฒันาศกัยภาพบคุลากรของตนไดต้ามลำพงั  

สำหรบัปญัหาดา้นเทคโนโลยนีัน้ คลืน่ทบัคลืน่เบยีดยงัคงเปน็ปญัหา

ที่สำคัญในการดำเนินงานวิทยุชุมชน การลงทะเบยีนแจง้ความประสงค ์

และขอใบอนญุาตประกอบกจิการเมือ่ป ี 2552-2553 เปน็ความหวงัของ

สถานวีทิยชุมุชนภาคประชาชนมาตลอดวา่ จะสามารถชว่ยคุม้ครองพวก

เขาจากการซอ้นทบัของคลืน่วทิยทุีก่ระจายเสยีงอยา่งเขม้ขน้ในพืน้ทีช่มุชน

และใกลเ้คยีง แตห่ลกัเกณฑด์งักลา่วไมส่ามารถคุม้ครองได ้ ทัง้นี ้ เพราะ

ความไม่เด็ดขาดของ กทช. ทำให้วิทยุธุรกิจท้องถ่ินอ่ืนๆ แม้จะมีคุณสมบัติไม่

ตรงตามกฎหมายในแง่ที่ว่ามีการโฆษณาสินค้าเพื่อแสวงหากำไรในการ

ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง กเ็ขา้สูก่ระบวนการตามหลกัเกณฑเ์ชน่

เดยีวกนั นอกจากนี ้ ศนูยเ์ฝา้ฟงัทีค่วรจะมอีำนาจในการตรวจจบัสถานทีี่

สรา้งปญัหาดงักลา่ว กลบัดำเนนิการใดๆ สง่ผลใหป้ญัหาเกีย่วกบัการแยง่

ชงิคลืน่ จงึยงัคงรนุแรงสำหรบัสถานวีทิยชุมุชนภาคประชาชนอยูเ่ชนเดมิ 

อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูจากตารางแสดงใหเ้หน็วา่ ปญัหาทีค่ำนงึถงึใน

ชว่งปนีีค้อื “การเสือ่มสภาพของเครือ่งสง่ คอมพวิเตอร ์ สาย-เสาอากาศ 

รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ในห้องส่ง” ปัญหาน้ี ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงการดำเนิน

งานยาวนานของสถานีวิทยุชุมชนแต่ละแห่ง และเห็นถึงงบประมาณที่มี

จำกัดของแต่ละสถาน ี ยังสะท้อนให้เห็นว่า ผู้เกี่ยวข้องในวิทยุชุมชนยังมี

ความรูท้ีจ่ำกดัในการดแูลรกัษาอปุกรณต์า่งๆ เชน่ เพยีงมอีปุกรณส์ำรอง

ไฟเพิม่อกี 1 ตวั อาจทำใหค้อมพวิเตอรแ์ละเครือ่งสง่ยดือายกุารใชง้านออก
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ไปไดอ้กีนาน  

 

ปัญหาจากภายนอก
 

การแทรกแซงโดยรัฐและทุน เป็นปัญหาในการดำเนินงานวิทยุชุมชน

ที่มาจากภายนอก หลังจากมีความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้น และวิทยุ

กระจายเสียง ท้ังกระแสหลักและท้องถ่ิน ก็ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร

กับกลุ่มเป้าหมายทางการเมืองของแต่ละฝ่าย หากแต่สมาชิกวิทยุชุมชน

ของ สวชช. ไดร้บัผลกระทบจากการแทรกแซงทางตรง (คกุคามสือ่) ของ

รัฐน้อยมาก ทั้งนี ้ เพราะสมาชิก สวชช. เลือกที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองจาก

การเมอืง กอ่นทีค่วามขดัแยง้ทางการเมอืงจะบายใหญโ่ตเสยีกอ่นแลว้  

อยา่งไรกต็าม ในการพจิารณา “การแทรกแซง” โดยรฐัและทนุใน

บทความนี ้ขอพจิารณา การแทรกแซงทางออ้ม ดงันี ้จากตาราง......แสดง

ใหเ้หน็วา่ สมาชกิ สวชช. แมจ้ะไมใ่ชเ่ปา้หมายทีร่ฐัจะแทรกแซงทางตรง 

เนื่องจากข้อมูลระบุว่า มีเพียงร้อยละ 18.9 ที่ได้รับการแจ้งให้ระงับการ

เผยแพรข่อ้มลู ทวา่ จำนวนรอ้ยละ 93.5 ไดร้บัการตดิตอ่จากหนว่ยงาน

รัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือมากกว่า โดยหน่วยงานรัฐที่ติดต่อ

ประกอบดว้ยประชาสมัพนัธจ์งัหวดัรอ้ยละ 89.4 สถานตีำรวจ 44.7 และ

องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่รอ้ยละ 30.9 ตามลำดบั  
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ตาราง...แสดงการติดต่อจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานท่ีติดต่อ และลักษณะ

การตดิตอ่ 

การตดิตอ่จากหนว่ยงานรฐั จำนวนสถาน ี รอ้ยละ 

ตดิตอ่ 58 93.5 

ไมต่ดิตอ่ 4 6.5 

รวม 62 100.0 

หนว่ยงานทีต่ดิตอ่ จำนวนสถาน ี รอ้ยละ 

1. ประชาสมัพนัธจ์งัหวดั 52 89.4 

2. สถานตีำรวจ 26 44.7 

3. องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 18 30.9 

ลกัษณะการตดิตอ่ จำนวนสถาน ี รอ้ยละ 

1. สง่จดหมายเชญิประชมุขอความ
รว่มมอื-ชีแ้จง 

45 77.4 

2. สง่เอกสาร / ซดี ีและขอความ
รว่มมอืในการเผยแพรข่อ้มลู 

42 72.2 

3. สง่จดหมายแจง้เตอืนใหร้ะงบัการ
เผยแพรข่อ้มลู 

11 18.9 

4. สง่เอกสารใหช้ว่ยประชาสมัพนัธ ์ 10 17.2 
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ลกัษณะการตดิตอ่สว่นใหญเ่ปน็การเชญิเขา้ประชมุ เพือ่ชีแ้จงใหร้บั

ทราบนโยบายตา่งๆ รอ้ยละ 77.4 เชน่ การเฝา้ระวงัวทิยชุมุชนของ ศอฉ. 

เป็นต้น หรือขอความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลจากทางภาครัฐ ร้อยละ 

72.2 ผลจากการประชุมและให้ความร่วมมือ ทำให้สถานีวิทยุชุมุชนสมาชิก 

สวชช. สว่นใหญ ่คลอ้ยตามกบันโยบาย และขอ้มลูทีน่ำเสนอไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัภาครฐั การแทรกแซงโดยออ้มนี ้ สถานวีทิยชุมุชนจำนวนมาก

ไมรู่ส้กึวา่ถกูลดิรอนสทิธเิสรภีาพ ตรงกนัขา้มกลบัรูส้กึภาคภมูใิจทีเ่ปน็สว่น

หนึง่ของ การสรา้งความสมานฉนัทใ์หเ้กดิขึน้สงัคม โดยมไิดต้ัง้คำถามกบั 

“การทำหนา้ทีส่ือ่มวลชน” ซึง่ตอ้งเสนอขอ้มลูใหร้อบดา้น ของสถานวีทิยุ

ชมุชนแตอ่ยา่งใด 

สำหรับการแทรกแซงโดยทุนนั้น มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการ

แทรกแซงโดยรฐั นัน่กค็อื ขอ้มลูจากตารางระบวุา่ รอ้ยละ 64.5 ไมไ่ดร้บั

การติดต่อจากกลุ่มธุรกิจท้ังในและนอกชุมชน เพ่ือสนับสนุนทุนให้กับสถานี 

ในขณะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 35.5 เทา่นัน้ ทีไ่ดร้บัการตดิตอ่ แสดงใหเ้หน็วา่ 

สถานีวิทยุชุมชนภาคประชาชนภาคเอง ได้นำเสนออัตลักษณ์การไม่โฆษณา 

จนทุนเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสถานีวิทยุชุมชนที่มีโฆษณาและไม่มี

โฆษณา  
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ตาราง..แสดงการติดต่อจาก “ธุรกิจ” ท้ังในและนอกชุมชน เพ่ือสนับสนุน 

“ทนุ” ใหก้บัสถาน ี

การตดิตอ่จากธรุกจิเพือ่สนบัสนนุสถาน ี จำนวนสถาน ี รอ้ยละ 

ไดร้บัการตดิตอ่ 22 35.5 

ไมไ่ดร้บัการตดิตอ่ 40 64.5 

รวม 62 100.0 

อยา่งไรกต็าม ในการสมัภาษณเ์ชงิลกึ ปา้ดา ซึง่เปน็เจา้ของรายการ

สมนุไพรใกลต้วั ไดเ้ลา่ประสบการณข์องการถกูตดิตอ่จากตวัแทนจำหนา่ย

ผลติภณัฑเ์สรมิสขุภาพ ใหช้ว่ยโฆษณาสนิคา้ในรายการ เพราะเนือ้หาทีน่ำ

เสนอเหมาะสมกบัสนิคา้ ทัง้นี ้ ปา้ดาไดป้ฏเิสธไปวา่ วทิยชุมุชนคนลุม่นำ้

วางน้ัน เป็นวิทยุชุมชนท่ีไม่มีโฆษณา การติดต่อโดยตรงกับผู้ดำเนินรายการใน

ลกัษณะนี ้ เพราะการตดิตอ่ผา่นสถานยีุง่ยาก ใชเ้วลานานไปกบัการรอมติ

ทีป่ระชมุคณะกรรมการ และสีย่งตอ่การปฏเิสธ แตใ่ชก้ารตดิตอ่เชงิปจัเจก

กับผู้ดำเนินรายการโดยตรง เมื่อผู้ดำเนินรายการ “รับเงื่อนไข” ก็เป็น

หนา้ทีข่องผูด้ำเนนิรายการเอง ทีจ่ะออกแบบรายการและนำเสนอใหก้บัทนุ

ตามที่ตกลง ส่งผลให้ผู้ดำเนินรายการหลายตาอหลายราย ต้องขยับจาก

วทิยชุมุชุนภาคประชาชน สูว่ทิยธุรุกจิทอ้งถิน่อืน่ๆ ในทีส่ดุ การทำงานที่

ซับซ้อนกว่าของทุนนี ้ สะท้อนให้เห็นถึงการพ่ายแพ้ต่อทุนของสถานีวิทยุ

ชมุชนกว็า่ได ้
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ข้อเสนอแนะ:ภูมิปัญญาของวิทยุชุมชนและความร่วมมือ
จากกัลยาณมิตร

 

การดำเนนิการวทิยชุมุชนเปน็เชน่เดยีวกบัสือ่ทางเลอืกทัง้หลาย มิ

เพยีงตอ้งคำนงึถงึอดุมการณท์ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัแนวคดิสือ่วทิยชุมุชน (สือ่ทาง

เลือก) เท่านั้น หากยังต้องต่อสู้กับอำนาจของสื่อกระแสหลัก และผล

ประโยชน์มหาศาลของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ลำพังเพียงภูมิปัญญา

ของคนในชุมชน อาจไม่สามารถช่วยให้วิทยุชุมชนทำหน้าที่สื่อชุมชนทาง

เลอืกไดอ้ยา่งสมบรูณ ์ ตอ้งมกีลัยาณมติรทีม่เีปา้หมายคลา้ยคลงึกนั ไมว่า่

จะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา หรือองค์กรสนับสนุนทุน

เขา้รว่มดว้ยชว่ยกนั 

- การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย 2 ปีครั้ง 

และนำเอาข้อมูลพื้นฐานนั้น มาพินิจ-พิเคราะห ์ จะช่วยให้ผู้

ดำเนินการวิทยุ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังหลายสามารถขับเคล่ือน
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วทิยใุหบ้รรลเุปา้หมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

- การยอมรบัความจรงิทีเ่ปน็อยู ่ ไมว่า่จะขอ้ออ่นของความรูด้า้น

เทคโนโลยี งบประมาณน้อย การมีส่วนร่วมสร่างซาไป อาสาสมัคร

ผู้ดำเนินรายการหมดมุก ฯลฯ จะช่วยให้สถานีสามารถใช้

ภูมิปัญญาในการขับเคล่ือนให้สถานีบรรลุอุดมการณ์วิทยุชุมชนได้ 

- การแก้ไขปัญหาหลายอย่างต่อได้รับความช่วยเหลือจากทุกๆ 

ภาคสว่น เชน่...การเสรมิศกัยภาพของบคุลากร ควรมสีถาบนั

การศึกษาท่ีมีประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมภายใต้การสนับสนุน

จากองค์กรทุน หรือการสนับสนุนให้วิทยุชุมชนสามารถทำ

ตามหลกัเกณฑต์ามกฎหมายนัน้ หนว่ยงานภาครฐัควรมนีโย

บายสนบัสนนุอยา่งชดัเจนและเปน็รปูธรรม เปน็ตน้ 
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ประมวลภาพกิจกรรม
ในรอบ10ปีที่ผ่านมา

PB

325



326



๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

PB

327



328



๑ ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 

PB

329



330


