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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 
 วิทยชุมุชนในประเทศไทยเกิดขึน้ภายใต้การรับรองของกฎหมาย 2 ฉบบั คือ  1) รัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 1  มาตรา 40 ท่ีกําหนดให้คล่ืนความถ่ีของวิทย ุ โทรทศัน์ และโทรคมนาคม เป็น

ทรัพยากรส่ือสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และ 2) พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกํากบัดแูล

กิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 ระบใุห้ภาคประชาชนเข้าถงึ

และเข้าไปใช้คล่ืนความถ่ีวิทยโุทรทศัน์ได้ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 20 โดยการดําเนินการดงักลา่วของภาคประชาชนต้องไมใ่ช่

การแสวงหากําไรในทางธุรกิจ และหากภาคประชาชนยงัไมพ่ร้อม องค์กรอิสระต้องให้การสนบัสนนุ 

 แม้วา่วิทยชุมุชนจะได้รับการรับรองจากกฎหมายดงักลา่วข้างต้น แตก่วา่วิทยชุมุชนแหง่แรกจะก่อตัง้ขึน้มา

ได้นัน้ ต้องใช้เวลาอีกกวา่ 3 ปี 2  หลงัการประกาศใช้รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 นอกจากนี ้ในช่วง

เวลาท่ีวิทยชุมุชนหลายแหง่ดําเนินงานอยู ่ ก็มกัประสบกบัปัญหา/อปุสรรคทางด้านกฎหมายอยูเ่สมอ ทัง้นีเ้น่ืองจาก 

ภาครัฐยงัยดึติดกบัแนวคิดท่ีวา่วิทยแุละโทรทศัน์เป็นส่ือของรัฐ และยงัคงต้องการควบคมุโดยผา่นระเบียบกฎเกณฑ์

ตา่งๆ ท่ียงัไมเ่ปล่ียนแปลงตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 สว่นภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยุ

ชมุชน ได้ยดึหลกัเร่ืองสทิธิเสรีภาพในการพดูและแสดงความคิดเหน็ อนัเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนษุย์ (Natural 

Rights) ท่ีทกุคนมีติดตวัมาตัง้แตเ่กิด และเป็นหลกัการพืน้ฐานท่ีระบไุว้ ทัง้ในรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2540 และในรัฐธรรมนญูภายใต้ระบบการเมืองแบบรัฐสภาของไทยก่อนหน้านีด้้วย  (อบุลรัตน์   ศิริยวุศกัด์ิ, 

www.midnightuniv.org) 

 การเกิดขึน้ของวิทยชุมุชนนัน้ เร่ิมต้นจากองค์กรพฒันาเอกชน และนกัวิชาการหวัก้าวหน้าด้าน

ส่ือสารมวลชน ท่ีเหน็วา่วิทยชุมุชนเป็นเคร่ืองมืออนัหนึง่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัประชาชน และเป็นช่อง

ทางการส่ือสารภาคประชาชน  ดงันัน้ หลงัรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ประกาศใช้ องค์กรพฒันา

เอกชนและนกัวิชาการเหลา่นี ้ได้ขยายความรู้ด้านสทิธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ และดําเนินการฝึกอบรม

เก่ียวกบัการดําเนินการวิทยชุมุชนให้แก่ชมุชนตา่งๆ ทัว่ประเทศอยา่งตอ่เน่ือง ภายใต้หลกัการวา่ “วิทยชุมุชนเป็นของ

ชมุชน เพ่ือชมุชน และโดยชมุชน” นอกจากนีก้ารดําเนินงานของวิทยชุมุชนยงัใช้รูปแบบอาสาสมคัร ไมแ่สวงหากําไร

                                                 
1 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มีมาตราท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัวิทยชุมุชน 3 มาตราด้วยกนั คือ มาตรา 39, 40, 41 และ

มีมาตราท่ีเก่ียวข้องโดยอ้อม คือ มาตรา 37, 58, 59, 60 สว่นรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ระบไุว้ในมาตรา 45, 46, 47, 

และ 48 (ดรูายละเอียดในภาคผนวก ข.) 
2 วิทยชุมุชนเสียงชมุชน จงัหวดักาญจนบรีุ มกัถกูระบวุ่าเป็นวิทยชุมุชนแห่งแรกท่ีได้ทําการทดลองออกอากาศเป็นครัง้แรกของประเทศ

ไทย เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2544 

http://www.midnightuniv.org/
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เม่ือรัฐบาลอนญุาตให้วิทยชุมุชนสามารถมีโฆษณาได้ในปี พ.ศ. 2547 ทําให้วิทยชุมุชนท่ีมีอยูเ่ดิมประมาณ 

500 กวา่สถานี ได้เพิ่มจํานวนขึน้เป็น 2000 กว่าสถานี ภายในเวลา 3 เดือนหลงัจากประกาศอนญุาต 3  การขยายตวั

ดงักลา่ว เกิดขึน้อยา่งไร้ระเบียบ และขาดกระบวนการเรียนรู้และทําความเข้าใจในหลกัการของวิทยชุมุชน จงึทําให้

เกิด “สงครามแยง่ชิงคล่ืนความถ่ี” ขึน้ นอกจากนีก้ลุม่การเมืองทัง้ในระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน รวมถงึกลุม่ทนุขนาด

ใหญ่ โดยเฉพาะกลุม่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัเพลง ได้เข้ามาจดัตัง้ “สถานีวิทยชุมุชน” ด้วย สิง่เหลา่นีทํ้าให้หลกัการวิทยุ

ชมุชนถกูคกุคามและถกูครอบงําจากภาครัฐและภาคธุรกิจ เน่ืองจากตา่งฝ่ายตา่งอ้างวา่สถานีวิทยขุองตนเองคือ 

“วิทยชุมุชน” (Bhatchara Aramsri, 2005: 110, www.nationweekend.com/2005/10/28/NW12) 

ปัจจบุนัวิทยชุมุชนท่ี “เป็นของชมุชน ดําเนินการโดยชมุชน เพ่ือประโยชน์ของชมุชน โดยไม่แสวงหากําไร

ในทางธุรกิจ และไมถ่กูแทรกแซง/ครอบงําจากรัฐ ทนุ และนกัการเมือง” มีอยู่

น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนสถานีวิทยท่ีุอ้างว่าเป็น “วิทยชุมุชน” ท่ีมีอยู ่ การ

ยืนหยดัอยูไ่ด้ทา่มกลางแรงเสียดทานของวิทยชุมุชนภาคประชาชน นบัเป็นการ

พิสจูน์ถงึ “ความเป็นตวัจริง” และควรศกึษาถึงพฒันาการ บทเรียน ปัญหา/

อปุสรรค และปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้วิทยชุมุชนเหลา่นี ้ ยงัดํารงอยู่ได้ ทัง้นีก็้เพ่ือให้

เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน องค์กรพฒันาเอกชนท่ีติดตามการปฏิรูปส่ือ และ

ผู้สนใจทัว่ไป มีความเข้าใจตอ่ภาพรวมสถานการณ์วิทยชุมุชนในประเทศไทย 

และนําข้อมลูภาพรวมมาร่วมกนักําหนดแนวทางการพฒันาและเสริมสร้างค

เข้มแข็งให้กบัสถานีวิทยชุมุชนและเครือข่ายวิทยชุมุชนในอนาคต อนัเป็น

พืน้ฐานท่ีสําคญัในการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้ปรากฏขึน้จริงในประเทศไทย 

วาม

                                                

 

วัตถุประสงค์ 
 การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานวิทยชุมุชนภาคประชาชนครัง้นี ้เป็นความพยายามร่วมกนัของเครือข่ายวิทยชุมุชน

ภาคประชาชนระดบัภาค มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม (มอส.) และมลูนิธิไฮน์ริค เบิลล์  เพ่ือทําความเข้าใจสถานภาพ

วิทยชุมุชนในสถานการณ์ปัจจบุนั ท่ีดําเนินการมาร่วมทศวรรษ 

 1. เพ่ือสํารวจและจดัทําฐานข้อมลูวิทยชุมุชนภาคประชาชน  

 2. เพ่ือศกึษากําเนิดและพฒันาการของวิทยชุมุชนในประเทศไทย 

 3. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา/อปุสรรคในการดําเนินการวิทยชุมุชน 

 4. เพ่ือให้เครือข่ายวิทยชุมุชนมีความเข้าใจตอ่ภาพรวมสถานการณ์วิทยชุมุชนในประเทศไทย 

 
3 จํานวนสถานี “วิทยชุมุชน” ท่ีเกิดขึน้หลงัอนญุาตให้มีโฆษณาได้ สว่นมากมกัจะอ้างวา่มีประมาณ 3,000 กว่าแห่ง แตข้่อมลูจากกรม

ประชาสมัพนัธ์ระบวุา่ เม่ือเดือนมกราคม 2548 มีสถานีวิทยชุมุชนทัว่ประเทศประมาณ 7,000 สถานี ซึง่รวมทัง้ท่ีจดทะเบียนและยงัไม่ได้

จดทะเบียนกบักรมประชาสมัพนัธ์ โดย 1 ใน 3 ของสถานีวิทยชุมุชนทัง้หมด เป็นเครือข่ายของบริษัทคา่ยเทป คา่ยหนงัวีซีดี 

(www.komchadluek.net/news/2005/03-28/p1--8556.html) 

http://www.nationweekend.com/2005/10/28/NW12
http://www.komchadluek.net/news/2005/03-28/p1--8556.html
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ขอบเขตและวธีิการศกึษา 
 การศกึษาครัง้นี ้ เลือกศกึษาสถานีวิทยชุมุชนในประเทศไทย ท่ีดําเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู

แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 และพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกํากบั

วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 ภายใต้การสนบัสนนุของเครือข่าย

วิทยชุมุชนภาคประชาชนระดบัภาค และมลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม 

  

1. กลุ่มตวัอย่างและพืน้ที่ศกึษา วิทยชุมุชนท่ีใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีมี้จํานวน

ทัง้สิน้ 158 สถานี ใน 6 ภาค 4  ได้แก่ ภาคเหนือ 35 สถานี ภาคใต้ 21 สถานี ภาคอีสาน 53 สถานี ภาคตะวนัตก 16 

สถานี ภาคตะวนัออก 21 สถานี และภาคกลางและกรุงเทพฯ 12 สถานี   จะเหน็วา่ จํานวนกลุม่ตวัอยา่งในแต่ละภาค

มีไมเ่ทา่กนั ตามเง่ือนไขการทํางานของเครือข่ายในระดบัพืน้ท่ี ซึง่จะสง่ผลตอ่การวิเคราะห์ภาพรวมอยูบ้่าง   อย่างไรก็

ตาม เม่ือวิเคราะห์ในรายภาค จะได้ผลการศกึษาท่ีมีประโยชน์และสามารถนําไปกําหนดยทุธศาสตร์การทํางานใน

ระดบัภาค ซึง่เป็นเป้าหมายการศกึษาครัง้นีด้้วยเช่นกนั  

นอกจากนี ้ ยงัได้แบง่ประเภทวิทยชุมุชนตามรูปแบบการดําเนินงานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ วิทยชุมุชนเชิง

กายภาพ จํานวน 109 สถานี และวิทยชุมุชนเชิงประเดน็ จํานวน 49 สถานี โดย วทิยุชุมชนเชงิกายภาพ หมายถงึ 

สถานีวิทยชุมุชนท่ีมีรูปแบบ และเป้าหมายการผลติรายการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุม่คนท่ีหลากหลายท่ี

อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีเชิงกายภาพร่วมกนั และมีความสมัพนัธ์กนัไมท่างใดก็ทางหนึง่ อาจจะเป็นทางด้านเครือญาติ 

ศาสนา หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ฯลฯ และ วทิยุชุมชนเชิงประเดน็ หมายถงึ สถานีวิทยชุมุชนท่ีจดัตัง้และผลติ

รายการเพ่ือนําเสนอประเดน็ใดประเดน็หนึง่ หรือให้ “นํา้หนกั” เป็นพิเศษแก่ประเดน็ใดประเด็นหนึง่เป็นสําคญั เช่น 

เผยแผศ่าสนา รณรงค์ด้านยาเสพติด รณรงค์ด้านสิง่แวดล้อม หรือสง่เสริมสทิธิเดก็และสิทธิมนษุยชน เป็นต้น   

(ตาราง 1.1) 
ตาราง 1.1 การกระจายตัวของวทิยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง 

รปแบบู สถานีวิทยุชุมชน  
พืน้ที่ศึกษา เชิงกายภาพ เชิงประเดน็ 

 
จาํนวนรวม 

ภาคเหนือ 18 17 35 

ภาคใต้ 16 5 21 

ภาคอีสาน 40 13 53 

ภาคตะวนัออก 14 7 21 

ภาคตะวนัตก 12 4 16 

ภาคกลางและกรุงเทพฯ 9 3 12 

รวม 109 49 158 

                                                 
4 การแบง่พืน้ท่ีเป็นภาคในการศกึษานี ้ไม่ได้แบง่ตามลกัษณะภมิูภาคแบบทางการ แต่แบง่เป็นภาคตามการทํางานของเครือข่ายภาค

ประชาชนเป็นหลกั เกณฑ์ในการเลือกกลุม่ตวัอย่างเน้นไปท่ีสถานีวิทยชุมุชนท่ีเกิดตามกระบวนการปรัชญาวิทยชุมุชนและผ่าน

กระบวนการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมชมุชน โดยมีจดุเร่ิมต้นไม่มุ่งแสวงหาผลกําไรและเน้นการบริการชมุชนเพ่ือดปัูจจยักระทบท่ีมีผล

ตอ่การเปล่ียนแปลงในปัจจบุนั  
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2. วธีิการศึกษาและเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู  เน่ืองจากการศกึษาในครัง้นี ้ เป็น

การทํางานภายใต้ความร่วมมือของหลายฝ่าย  การประชมุ “เครือข่ายวิทยชุมุชนท่ีรับผิดชอบโครงการ” จงึเป็น “พืน้ท่ี” 

ในการตดัสนิใจและดําเนินงานร่วมกนั หลงัจากการประชมุเครือข่ายวิทยชุมุชนท่ีรับผิดชอบโครงการครัง้ท่ี 1 และครัง้

ท่ี 2  เพ่ือหารือ กําหนดประเดน็ในการศกึษา จดัทําเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและบนัทกึข้อมลู (แบบสอบถาม) และ

วางแผนการทํางานร่วมกนัระหว่างเครือข่ายวิทยชุมุชนระดบัภาค มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม (มอส.) มลูนิธิไฮน์ริค 

เบิลล์ และนกัวิจยัแล้ว  ยงัได้มีการแบง่งานกนัทําด้วย โดยเครือข่ายวิทยชุมุชนระดบัภาคและ มอส. ทําหน้าท่ีเลือก

กลุม่ตวัอยา่ง รวบรวมรายช่ือและท่ีอยูข่องกลุม่ตวัอยา่ง วางแผนการเก็บข้อมลู และเก็บข้อมลูกลุม่ตวัอยา่งด้วย

แบบสอบถาม   
 

ในขณะท่ีนกัวิจยั เป็นผู้จดัทําร่างแบบสอบถาม โดยรวบรวมจากประเดน็ท่ีได้จากท่ีประชมุ และคําถามท่ี

เกิดขึน้จากการทบทวนเอกสารและสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ  จากข้อจํากดัเร่ืองเวลา ทําให้ไมส่ามารถทดสอบร่าง

แบบสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่งได้ จงึใช้วิธีการทดสอบและทําความเข้าใจกบัผู้แทนเครือข่ายท่ีจะเป็นผู้ เก็บข้อมลู

โดยตรง และปรับปรุงแบบสอบถามอีกครัง้ โดยมีคําถามในลกัษณะแบบปลายปิดมีตวัเลือกและปลายเปิดให้ระบุ

เนือ้หา ก่อนสง่ให้เครือข่ายระดบัภาคใช้สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง  

 การประชมุเครือข่ายวิทยชุมุชนท่ีรับผิดชอบโครงการครัง้ท่ี 3 มีขึน้เพ่ือสอบถามความก้าวหน้า ตลอดจน

อปุสรรคในการเก็บข้อมลู ข้อสงัเกตตา่งๆ ท่ีพบ รวมทัง้การแลกเปล่ียนและวิเคราะห์สถานการณ์การดําเนินงานของ

สถานีวิทยชุมุชนแตล่ะแหง่ แต่ละภาค สําหรับเป็นข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป  ในขณะท่ี 

การประชมุครัง้ท่ี 4 เป็นการร่วมกนัพิจารณาข้อมลูท่ีวิเคราะห์มาแล้ว จากนัน้ก็ร่วมกนัเสนอแนะร่างรายงานการศกึษา 

และแสวงหาแนวทางร่วมกนัในการดําเนินงานในอนาคต 

 การเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 3 วิธีการหลกัๆ ได้แก่ 

  1. การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม ผู้แทนเครือข่ายวิทยชุมุชนระดบัภาคเป็นผู้ เก็บรวบรวมและ

บนัทกึข้อมลูด้วยแบบสอบถาม  อยา่งไรก็ตาม ด้วยเง่ือนไขของเวลาและภาระการทํางานของผู้แทนเอง ทําให้ในหลาย

พืน้ท่ีผู้แทนมิได้เก็บข้อมลูด้วยตวัเอง แตใ่ห้เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้สมัภาษณ์ หรือสง่แบบสอบถามไปให้ทางสถานีตอบด้วย

ตวัเอง เป็นเหตใุห้แบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได้จํานวน 169 ชดุ (สถานี) มีเพียง 158 ชดุ (สถานี) เทา่นัน้ ท่ีมีข้อมลู

สมบรูณ์และเช่ือถือได้ 

  2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)   นอกจากนกัวิจยัจะสมัภาษณ์

คณะกรรมการสถานีวิทยชุมุชนท่ีเป็นตวัแทนบางสถานีแล้ว ยงัได้สมัภาษณ์นกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญ นกัพฒันา และ

ชาวบ้านท่ีเป็นผู้ ฟังรายการของวิทยชุมุชนด้วย 

   3. การสังเกตการณ์   คณะวิจยัได้สงัเกตรายละเอียดตา่งๆ ในการดําเนินงานวิทยชุมุชน ไมว่า่จะ

เป็นวิธีการบริหารจดัการ สภาพและอปุกรณ์ในห้องสง่ และวิธีการใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือตา่งๆ ของผู้จดัรายการ ฯลฯ 
 

3. การวเิคราะห์ข้อมลู  การศกึษาครัง้นี ้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดย

โปรแกรม SPSS เป็นหลกั นอกจากนี ้ ยงัได้ใช้การวิเคราะห์เชิงคณุภาพจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ การสงัเกตการณ์ 

และการประชมุร่วมกบัเครือข่ายท่ีรับผิดชอบโครงการด้วย โดยมีความตระหนกัอยูเ่สมอวา่ วิทยชุมุชนมีฐานะเป็น
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การวิเคราะห์ข้อมลูนี ้ นกัวิจยัจะใช้ทัง้ข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพมาวิเคราะห์ภายใต้กรอบปรัชญา

ดงักลา่ว  นอกจากนี ้ยงัได้ให้เครือข่ายผู้ รับผิดชอบโครงการ ซึง่เป็นผู้ปฎิบติัการวิทยชุมุชนมาอย่างตอ่เน่ือง เป็นผู้ ร่วม

วิเคราะห์ข้อมลูด้วย 

 

 4. ผ้รับผิดชอบโครงการู  
 - เครือข่ายส่ือภาคประชาชนภาคเหนือ 

 - สมาพนัธ์วิทยชุมุชนคนอีสาน 

 - เครือข่ายวิทยชุมุชนภาคตะวนัตก 

 - สมาพนัธ์วิทยชุมุชนภาคตะวนัออก 

 - เครือข่ายวิทยชุมุชนภาคใต้ 

 - มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม (มอส.) 

 - มลูนิธิไฮน์ริค เบิลล์ 

 

ระยะเวลาศกึษา 
 การศกึษาครัง้นีใ้ช้เวลาศกึษา 7 เดือน ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2550 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศกึษา 
 การศกึษาครัง้นี ้คาดหวงัวา่ เม่ือสรุปผลการศกึษาแล้ว จะได้ 

 1. ฐานข้อมลูวิทยชุมุชนภาคประชาชน 

 2. ประวติัการกําเนิด พฒันาการ และปัญหา/อปุสรรคในการดําเนินงานของวิทยชุมุชน 

 3. ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของวิทยชุมุชน 

 นอกจากนี ้จากผลการศกึษาครัง้นี ้ ทําให้สามารถเข้าใจสถานภาพปัจจบุนัของวิทยชุมุชน ซึง่มีความล่ืนไหล

ตลอดทศวรรษท่ีผา่นมา และสง่ผลให้เครือข่ายผู้ รับผิดชอบโครงการสามารถกําหนดทิศทางและวางยทุธศาสตร์การ

ทํางานทัง้ในระดบันโยบาย และในระดบัปฏิบติัการตอ่ไปอีกด้วย  
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นิยามศัพท์ 
วทิยุชุมชน หมายถงึ สถานีวิทยท่ีุชมุชนเป็นเจ้าของและบริหารจดัการ และเป็นบริการท่ีไมห่วงัผลกําไร  

“ชมุชน” ในท่ีนีห้มายถงึกลุม่คนท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั ไมว่า่จะเป็นเมืองหรือชนบท นอกจากนีย้งัอยูใ่นระบบ

เศรษฐกิจและสงัคมเดียวกนั โดยการค้าขาย แลกเปล่ียนสนิค้า และช่วยเหลือกนัและกนั 

 วทิยุกระแสหลัก หมายถงึ สถานีวิทยกุระจายเสียงท่ีหน่วยงานราชการตา่งๆ ครอบครองกรรมสทิธิอยู่ ์

รวมถงึสถานีวิทยท่ีุภาคเอกชนประมลูรับช่วงกรรมสทิธิมาดําเนินการ วิทยกุระแสหลกันีเ้ป็นสถานีท่ีหวงัผลกําไร์  กลุม่

ทนุขนาดใหญ่มกัจะเป็นกลุม่ท่ีได้รับสมัปทาน/ประมลูสถานีวิทยกุระแสหลกั 

 วทิยุท้องถิ่น หมายถึง สถานีวิทยท่ีุคนท้องถ่ินเป็นเจ้าของและบริหารจดัการ สถานีวิทยแุบบนีเ้ป็นธุรกิจ

ขนาดเลก็ ท่ียอมรับให้มีโฆษณาเพ่ือหารายได้มาดําเนินงาน วิทยทุ้องถ่ินเกิดขึน้เม่ือรัฐอนญุาตให้วิทยชุมุชนมีโฆษณา

เพ่ือหารายได้มาดําเนินการได้ อนัเป็นช่องทางให้กลุม่ทนุท้องถ่ิน/จงัหวดัสามารถก่อตัง้สถานีวิทยเุชิงพาณิชย์ขนาด

เลก็ขึน้มาได้ 
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บทที่ 2 

แนวคดิวทิยุชุมชนและการศกึษาที่เก่ียวข้อง 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุม่ประเทศลาตินอเมริกาได้ริเร่ิมบกุเบิกวิทยชุมุชนมากวา่ 50 ปีแล้ว ตอ่มาวิทยุ

ชมุชนได้ขยายตวัออกไปทัว่โลก เน่ืองจากประเทศตา่งๆ มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ คือมีการกระจายอํานาจสู่

ท้องถ่ิน มีมาตรการผอ่นคลายการควบคมุส่ือ รวมทัง้อนญุาตให้เอกชนและกลุม่ตา่งๆ เป็นเจ้าของวิทยกุระจายเสียง

ได้  สําหรับประเทศไทย วิทยกุระจายเสียงได้พฒันาจากการเป็น “ส่ือของรัฐ / ส่ือสาธารณะ / ส่ือระดบัชาติ” ใน

ทศวรรษ 2470 มาเป็น “ส่ือธุรกิจ / ส่ือเชิงพาณิชย์” ในทศวรรษ 2490  จนในทศวรรษ 2540 นีเ้อง จงึได้เร่ิมก้าวเข้าสู่

การเป็น “ส่ือชมุชน / ส่ือท้องถ่ิน” (กาญจนา แก้วเทพ, 2546: 8; คอลนิ เฟรเชอร์ และโซเนีย เรสเตรโพ เอสตราดา, 

2001: 1-14)  

สําหรับประเทศไทยในอดีต วิทยกุระจายเสียงทกุแหง่ในประเทศไทยเป็นของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี

หน่วยงานภาครัฐกวา่ 20 หน่วยงานเก่ียวข้องกบัวิทยกุระจายเสียง แตใ่นปัจจบุนั สามารถแบง่วิทยกุระจายเสียง

ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. วทิยุสาธารณะ เป็นวิทยท่ีุรัฐเป็นเจ้าของ และมุง่ท่ีจะกระจายเสียงให้กว้างขวางท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้  วิทยุ

สาธารณะจะนําเสนอข่าวสาร ความรู้ และความบนัเทิงแก่ประชาชนทัว่ไป วิทยสุาธารณะในประเทศไทย ได้แก่ วิทยุ

ของกรมประชาสมัพนัธ์ (กปส.) และองค์การส่ือสารมวลชนแหง่ประเทศไทย (อสมท.) เป็นต้น 

2. วทิยุธุรกจิ จดัรายการเพ่ือแสวงหากําไรจากการโฆษณา และมุง่กระจายเสียงให้กว้างขวางเพ่ือขยาย

ตลาดของสนิค้าท่ีโฆษณา สว่นใหญ่เป็นวิทยขุองเอกชนท่ีขอเช่าสถานีหรือเช่าเวลาจากหน่วยงานภาครัฐท่ีกําดบัดแูล

อยู ่

3. วทิยุชุมชน  เป็นวิทยท่ีุชมุชนเป็นเจ้าของและ

บริหารจดัการ และเป็นบริการท่ีไมห่วงัผลกําไร โดย “ชมุชน” 

ในท่ีนีห้มายถงึกลุม่คนท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั ไมว่า่จะ

เป็นเมืองหรือชนบท นอกจากนีย้งัอยูใ่นระบบเศรษฐกิจและ

สงัคมเดียวกนั โดยการค้าขาย แลกเปล่ียนสนิค้า และ

ช่วยเหลือกนัและกนั  วิทยชุมุชนนบัเป็นประเดน็ใหมใ่น

สงัคมไทย ภายใต้การตอ่สู้ทางการเมืองด้านการปฏิรูปส่ือ 

ดงันัน้ จงึทําให้มีการถกเถียงเก่ียวกบัแนวคิดวิทยชุมุชนอยู่

เสมอ 

 

แนวคดิวทิยุชุมชน 
แนวคิดเก่ียวกบั “วิทยชุมุชน” มีอยูห่ลายแง่มมุด้วยกนั แตเ่ม่ือพิจารณาเป้าหมายของวิทยชุมุชนท่ีมุ่ง

ตอบสนองในสิง่ท่ีวิทยกุระแสหลกัไมส่ามารถตอบสนองให้ได้ มีอยู ่4 แง่มมุด้วยกนั คือ 
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1. วทิยุชุมชนเป็นสือทางเลือก ่ (Alternative Media) ในแง่มมุนี ้ วิทยชุมุชนเป็นวิทยท่ีุประชาชนเป็น

เจ้าของ ไมใ่ช่บริษัทขนาดใหญ่ สว่นการดําเนินงานนัน้ก็ไม่หวงัผลกําไร และไมข่ายผู้ รับสารให้กบับริษัทเพ่ือเป็น

รายได้ นอกจากนีย้งัเป็นอิสระจากรัฐและองค์กรทางสงัคมอ่ืนๆ และไมส่นใจการทํางานแบบมืออาชีพ แตพ่ึง่พา

อาสาสมคัร สว่นการผลติรายการนัน้ ผู้ รับสารทําหน้าท่ีเป็นผู้สง่สาร โดยนําเสนอเนือ้หาจากเกณฑ์การเลือกท่ีแตกตา่ง

จากส่ือกระแสหลกั เช่น เร่ืองต้องห้ามหรือไมไ่ด้เสนอในส่ือกระแสหลกั เร่ืองชีวิตประจําวนั หรือเร่ืองของคนสามญั 

เป็นต้น 

2. วทิยุชุมชนเป็นสือชุมชน ่ (Community Media) วิทยชุมุชนถกูมองว่าเป็นการออกแบบขึน้มาเพ่ือ

กระตุ้นให้เกิดการมีสว่นร่วมของคนทกุกลุม่ท่ีอยู่ในชมุชน ไมว่า่จะอยูใ่นระดบัสงัคมเศรษฐกิจใด องค์กรใด หรือคน

กลุม่น้อย/กลุม่วฒันธรรมยอ่ยใด นอกจากนี ้ วิทยชุมุชนเป็นการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) 

และมีทิศทางการไหลของข่าวสารทัง้จากบนลงลา่ง (Top-down) จากลา่งขึน้บน (Bottom-up) และในระนาบเดียวกนั 

(Horizon) โดยการดําเนินงานมีเป้าหมายท่ีหลากหลายตามระดบัของผู้ เก่ียวข้อง การเป็นส่ือชมุชนคือการมุง่

ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยทําหน้าท่ีให้ข้อมลูข่าวสาร สร้างความรู้สกึร่วมในชมุชน เป็นเวที

แลกเปล่ียนข่าวสาร/ความคิด และเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี ้คนในชมุชนสามารถเข้าถงึได้ ไมว่่าจะ

เป็นผู้วางแผนการใช้ส่ือ ผู้ใช้ ผู้ผลติ ผู้แสดง ฯลฯ 

3.  วทิยุชุมชนเป็นสือภาคประชาชน ่ (Civic Media) เป็นมมุมองในแง่ท่ีวา่วิทยชุมุชนไม่เป็นทัง้ของ

ภาครัฐและเอกชน ไมมุ่ง่กําไรสงูสดุ และมีพนัธกิจเพ่ือสนองประโยชน์ของสาธารณะ นอกจากนีร้ายการยงัมีเนือ้หาท่ี

หลากหลายกวา่ส่ือภาครัฐและเอกชน กลา่วคือ ส่ือภาคประชาชนนอกจากจะมุง่เน้นท่ีข่าวและสาระประโยชน์

มากกวา่เนือ้หาบนัเทิงแล้ว ยงัมุ่งหวงัการมีสว่นร่วมของประชาชนในชมุชนอีกด้วย ทัง้ในเร่ืองของการเป็นเจ้าของ การ

กําหนดทิศทางของเนือ้หา การผลติ การแสดงความคิดเหน็ การสนบัสนนุด้านการเงิน การรวบรวมกําลงัคนและ

ทรัพยากร และการประเมินผล (พิรงรอง รามสตู รณะนนัท์, 2547: 3 - 13) 

4. วทิยุชุมชนเป็นสือสาธารณะ่ (Public Service Broadcasting) ความเป็นสาธารณะทําให้วิทยชุมุชน

ต้องยดึถือประโยชน์ของประชาชนทกุคน โดยมีอิสระจากอิทธิพลของรัฐและกลุม่ทนุ และมีความหลากหลายและ

ความแตกตา่งจากส่ือเชิงพาณิชย์ สว่นเนือ้หาท่ีนําเสนอต้องเป็นกลาง สอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจ

ของประชาชนทกุกลุม่ รวมถงึการให้ความสําคญักบัคณุภาพมากกวา่ปริมาณ และรายได้หลกัควรมาจากประชาชน

ในรูปแบบของ “คา่ธรรมเนียม” เป็นหลกั (ฐิตินนัท์ พงษ์สทุธิรักษ์ และวีระยทุธ กาญจน์ชฉูตัร, 2546: viii) 

 

องค์การยเูนสโก (UNESCO) ได้ริเร่ิมสนบัสนนุวิทยชุมุชนใน พ.ศ. 2523 และได้กําหนดลกัษณะสําคญัของ

วิทยชุมุชนไว้ 3 ลกัษณะ คือ 

1.   ต้องให้ประชาชนเข้าถงึได้ง่าย (Accessibility) ไมว่า่จะเป็นการเข้าถงึในแง่ผู้ ฟัง ผู้ ร่วมผลติรายการ ผู้ให้

ข้อเสนอแนะ และผู้บริหารจดัการ ฯลฯ 

2.   ต้องให้ประชาชนมีสว่นร่วมในรูปแบบตา่งๆ (Participation) หรือมีโอกาสเข้าร่วมได้ในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่

เร่ิมคิด ไปจนถงึการผลิต และการบริหารจดัการ 
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3. ต้องให้ประชาชนบริหารจดัการด้วยตนเอง (Self-Management) โดยประชาชนมีอํานาจตดัสนิใจตัง้แต่

เร่ิมคิด วางแผน กําหนดนโยบายบริการ และลงมือผลติส่ือด้วยตนเอง (จมุพล รอดคําดี, 2542: 39-40; กาญจนา แก้ว

เทพ, 2546: 10) 

 ดงันัน้วิทยชุมุชนมีลกัษณะแตกตา่งจากวิทยสุาธารณะและวิทยธุุรกิจในแง่ท่ีวา่ 1) วิทยชุมุชนเป็นส่ือท่ีจดัตัง้

และดําเนินการโดยชมุชน และกระจายเสียงครอบคลมุเฉพาะพืน้ท่ี นอกจากนีเ้นือ้หาสาระต้องสอดคล้องกบัความ

ต้องการและความสนใจของคนทกุกลุม่ในชมุชน หรือตอบสนองตอ่วิถีชีวิตและความต้องการท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ

ชมุชน  และ 2) วิทยชุมุชนเป็น “พืน้ท่ีสาธารณะ” (Public Sphere) อนัหนึง่ท่ีเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถงึได้อยา่ง

เสมอหน้ากนั โดยเป็นเวทีสําหรับการรับรู้และแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสาร ตลอดจนแสดงความคิดเหน็ และอภิปราย

โต้แย้งกนัเพ่ือสร้างความเหน็ร่วมในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นประเดน็สาธารณะของสงัคม ((ฐิตินนัท์ พงษ์สทุธิรักษ์ และวีระ

ยทุธ กาญจน์ชฉูตัร, 2546: viii และพิรงรอง รามสตู รณะนนัทน์, 2547: 15) 

 

 ในประเทศไทย แนวคิดวิทยชุมุชนในเชิงหลกัการท่ีเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกว้างขวาง คือ “วทิยุชุมชนเป็น

ของชุมชน โดยชุมชน เพือชุมชน่ ” กลา่วคือ ประชาชนต้องเข้ามาดําเนินงานวิทยชุมุชน (โดยชมุชน) รวมทัง้เกิด

ความรู้สกึเป็นเจ้าของ (ของชมุชน) และเนือ้หารายการของวิทยชุมุชนเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของชมุชน (เพ่ือชมุชน) 

(เพิ่งอ้าง, หน้า 10) 

 สําหรับแนวคิดวิทยชุมุชนในเชิงเทคนิคนัน้ วิทยชุมุชนเป็นการกระจายเสียงด้วยกําลงัสง่ต่ํา  และครอบคลมุใ

พืน้ท่ีจํากดั ในประเทศไทยได้มีการเจรจาตอ่รองระหวา่งภาครัฐและภาคประชาชนใน พ.ศ. 2547 และได้ข้อสรุปวา่ 

วิทยชุมุชนมีกําลงัสง่ไมเ่กิน 30 วตัต์ เสาอากาศสงูไมเ่กิน 30 เมตร และรัศมีกระจายเสียงไมเ่กิน 15 กิโลเมตร 

 จากการเคล่ือนไหวและการเจรจาตอ่รองเพ่ือกําหนดนโยบายส่ือสารมวลชน ระหวา่งภาครัฐและภาค

ประชาชน  ในช่วงทศวรรษ 2540 สหพนัธ์วิทยชุมุชนแหง่ชาติได้ให้คํานิยามวิทยชุมุชนไว้วา่ “วิทยชุมุชน หมายถึง 

เทคโนโลยีทีเ่ปิดช่องทางการสือ่สาร เพือ่ชีวิตของคนในชมุชน และมาจากการจดัทํา นําเสนอโดยคนในชมุชน ซ่ึงเป็น

สถานีวิทยขุนาดเล็กๆ ทีมี่เคร่ืองส่งกระจายเสียงขนาด 20 - 30 วตัต์ รศัมีกระจายเสียง 10 - 15 กิโลเมตร ดงันัน้วิทยุ

ชมุชนจึงเป็นเร่ืองของชมุชนคิด ชมุชนทํา ชมุชนนําเสนอ และชมุชนตรวจสอบจดัการเป็นหลกั หรือเป็นการนํา

เทคโนโลยีทีร่ฐัเคยผกูขาดมาสร้างช่องทางการสือ่สารอย่างเป็นรปธรรมใหแ้ก่ชมุชนไดสื้อ่สารเร่ืองทีดี่ มีสาระบนู

รากฐานทางวฒันธรรมทีแ่ทจ้ริงของตนเอง เพือ่ส่ิงทีดี่ของชมุชน ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญ มาตรา ู 40” (อ้าง

ในปัณณพร ไพบลูย์วฒันกิจ, 2549: 22-23) 

 นอกจากนีใ้นเวทีระดมสมองเครือข่ายวิทยชุมุชน 5 ภาคของประเทศไทยใน พ.ศ. 2548 เครือข่ายแตล่ะภาค

ได้ให้คํานิยามวิทยชุมุชนในทางกฎหมาย พอสรุปรวมความได้ว่า “วิทยชุมุชนเป็นหน่ึงในสือ่ภาคประชาชน ซ่ึงเป็นของ

ประชาชน โดยประชาชน เพือ่ประชาชน ทัง้นีต้อ้งมีเป้าหมายและดําเนินการเพือ่ประโยชน์ของชมุชนหรือสาธารณะ 

โดยไม่แสวงหาผลกําไรทางธุรกิจและผลประโยชน์ทางการเมือง (ตามคําจํากดัความในรฐัธรรมนญแห่งราชอาณาจัู กร

ไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกํากบัดแลกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ ู

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543) นอกจากนี ้ วิทยชุมุชนสามารถรับการสนบัสนนุหรือบริจาคจากภาคประชาชน

หรือองค์กรต่างๆหรือภาครฐัได ้ แต่ตอ้งมีความเป็นอิสระ ปราศจากการครอบงําจากภาครฐัและภาคธุรกิจ” 

(คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือการปฏิรูปส่ือ, 2549: 39-44) 
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 สําหรับชาวบ้านท่ีคดัค้านการสร้างเข่ือนปากมลูเหน็วา่ “ เราตอ้งการใช ้ (วิทยชุมุชน) เพือ่ใหช้าวอบุลเข้าใจ

ชะตากรรมทีช่าวบา้นตอ้งเจอ และเป็นพนัธมิตรกบัเรา ... อยากมีรายการวิทยแุละรายการโทรทศัน์ทีไ่ดส้นองตอบ

ปัญหาและความตอ้งการ ........ อยากมีสือ่ทีไ่ดถ่้ายทอดประเพณีและดนตรีในทอ้งถ่ิน ........... ไม่อยากเห็นลกหลานู

ดถกวฒันธรรมทีเ่ป็นรากเหงา้ของเราเอง ู ู ........... ” (www.thaicr.org/node/89) 

  

กลา่วโดยสรุป วิทยชุมุชนเป็นส่ือท่ีคนทกุกลุม่ในชมุชนสามารถเข้าถงึได้ และใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของตนตามสภาวะท่ีตนเองเผชิญอยู ่ มีหลกัการเชิงเทคนิคด้วยภาพปรากฏของการใช้เคร่ืองสง่กําลงั

วตัต์ต่ําและพืน้ท่ีกระจายเสียงไมก่ว้างนกั   พร้อมๆ  กบัมีหลกัการเชิงปรัชญาวา่  ชมุชนต้องเป็นเจ้าของ  ร่วมกั

ดําเนินการ เพ่ือประโยชน์แก่ชมุชน โดยไมแ่สวงหาผลกําไรเชิงพาณิชย์ และไมถ่กูแทรกแซงจากทนุและการเมือง  

การเกิด “วิทยชุมุชน” ในประเทศไทยในทศวรรษ 2540 มีความหลากหลาย แตล่ะ “วิทยชุมุชน” เร่ิมต้นด้วย

กระบวนการเตรียมความพร้อมชมุชนท่ีไมเ่หมือนกนั และตอ่มาแตล่ะสถานีก็ผา่นบทเรียนและประสบการณ์ท่ี

แตกตา่งกนั  นอกจากนี ้  แนวทางการใช้ประโยชน์จากวิทยชุมุชนของคนกลุม่ตา่งๆ ในชมุชนก็มีความหลากหลาย 

สว่นการบริหารจดัการและการมีสว่นร่วมนัน้ก็มีการขึน้ลงอยู่ตลอดเวลา เพราะเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะผนัผวนทัง้

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมในชมุชนนัน้ๆ และสงัคมท่ีกว้างกวา่ 

 

การศกึษาที่เก่ียวข้องกับวทิยุชุมชน 
 ปัณณพร ไพบลูย์วฒันกิจ (2549) ศกึษาการเตรียมความพร้อมวิทยชุมุชนของภาคประชาชน กรณีเครือข่าย

องค์กรวิทยชุมุชนเชียงใหม ่และสรุปวา่ปัจจยัท่ีสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมวิทยชุมุชนมี 3 ด้าน คือ 

 1. ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมายรัฐธรรมนญูมาตรา 40 ได้ให้สทิธิคุ้มครองแก่ประชาชนในการเข้าถงึส่ือ 

ดงันัน้ ประชาชนสามารถทดลองจดัตัง้วิทยชุมุชนในชมุชนของตนได้ และมีช่องทางในการใช้ส่ือวิทยกุระจายเสียงท่ี

ภาครัฐเป็นเจ้าของในการจดัรายการวิทยชุมุชน 

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ เคร่ืองสง่และอปุกรณ์ในการกระจายเสียงของวิทยชุมุชนมีราคาถกูลง ทําให้

ประชาชนสามารถจดัซือ้ได้ นอกจากนีย้งัมีแหลง่ทนุให้การสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมวิทยชุมุชนภาคประชาชน

อีกด้วย 

3. ปัจจัยด้านสังคม แกนนําชมุชนและประชาชนต่ืนตวัในสทิธิการส่ือสาร และเลง็เหน็ความจําเป็นของการ

มีวิทยชุมุชน เม่ือก่อตัง้สถานีวิทยชุมุชนแล้ว สมาชิกในชมุชนก็ให้ความสําคญัและยอมรับ นอกจากนีย้งัเกิดความ

ร่วมมือระหวา่งนกัวิชาการและภาคประชาชนในการผลกัดนัการปฏิรูปส่ือและเผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไปมีความรู้และ

ความเข้าใจเก่ียวกบัวิทยชุมุชนเพิ่มขึน้ด้วย 

ปัณณพร ไพบลูย์วฒันกิจ ยงัได้สรุปปัญหาอปุสรรคในการเตรียมความพร้อมวิทยชุมุชนวา่เกิดจากปัจจยั

ตา่งๆ ดงันี ้คือ 

1. ปัจจัยด้านการเมือง การแทรกแซงของกลุม่ผลประโยชน์ ทําให้กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แหง่ชาติ (กสช.) มีความลา่ช้า นอกจากนี ้กฎเกณฑ์ในการจดัตัง้วิทยชุมุชนไม่

มีความแน่นอน ทําให้วิทยชุมุชนยงัไมไ่ด้รับการยอมรับให้เป็นสถานีท่ีถกูต้องตามกฎหมาย สว่นนโยบายรัฐในการ

แก้ไขปัญหาวิทยชุมุชนก็ไมช่ดัเจนและไมเ่ข้าใจแนวคิด/ปรัชญาวิทยชุมุชนท่ีแท้จริง อีกทัง้นกัการเมืองท้องถ่ินก็เข้ามา

http://www.thaicr.org/node/89
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2. ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ การเปิดช่องให้วิทยชุมุชนสามารถมีโฆษณาได้ ทําให้กลุม่นกัการเมืองและนายทนุ

ท้องถ่ินจดัตัง้ “วิทยชุมุชน” เพ่ือแสวงหากําไรเป็นจํานวนมาก นอกจากนีย้งัขาดแคลนงบประมาณและอปุกรณ์ตา่งๆ 

ในการเตรียมความพร้อมวิทยชุมุชนภาคประชาชน 

3. ปัจจัยด้านสังคม อาสาสมคัรมีภารกิจสว่นตวัจงึมกัเกิดปัญหาขาดแคลนคนทํางาน นอกจากนี ้ชาวบ้าน

ท่ีดําเนินงานวิทยชุมุชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการจดัตัง้และดําเนินการวิทยชุมุชน ตลอดจนปัญหาทางเทคนิค 

จงึทําให้ผลติรายการได้ไมค่อ่ยมีคณุภาพ ย่ิงไปกวา่นัน้ คนสว่นใหญ่ยงัคุ้นเคยกบัการเป็นผู้ รับข้อมลูมากกว่าผู้สง่

ข้อมลู และสาธารณชนยงัมองวา่วิทยชุมุชนเป็นแหลง่แสวงหากําไรในทางธุรกิจและผลประโยชน์ทางการเมือง

มากกวา่จะเป็นช่องทางแสดงสิทธิการส่ือสารของประชาชน 

 สรุะชยั ชผูกา (2548) ศกึษาบทบาทและสถานภาพวิทยชุมุชนไทยกบัการมีสว่นร่วมของประชาชน โดยเลือก

สถานีวิทยชุมุชนท่ีเป็นสมาชิกสหพนัธ์วิทยชุมุชนแหง่ชาติ เป็นตวัอยา่งศกึษา 21 สถานี งานศกึษาชิน้สรุปความได้วา่ 

วิทยชุมุชนโดยทัว่ไปยงัไมส่ามารถสถาปนาบทบาทและสถานภาพในการเป็นส่ือชมุชนและสร้าง “พืน้ท่ีสาธารณะ

ใหม”่ ในสงัคมไทยได้ เน่ืองจากยงัขาดการมีสว่นร่วมท่ีแท้จริงของประชาชนในชมุชน อนัเป็นผลพวงมาจากการ

ครอบงําของรัฐผา่นกลไกทางการปราบปรามและกลไกทางอดุมการณ์ เช่น การตอกยํา้วา่วิทยชุมุชนเป็นส่ือท่ีไมถ่กูต้อ

ตามกฎหมาย และการออกกฎระเบียบท่ีตอกยํา้หลกัการของวิทยกุระจายเสียงทัว่ไปหรือส่ือกระแสหลกัท่ีรัฐได้ยดึครอ

และครอบงํามาเป็นเวลานานแล้ว เป็นต้น 

 เม่ือพิจารณาประเดน็การมีสว่นร่วม งานของสรุะชยัสรุปวา่ การประชมุวางแผนดําเนินการวิทยชุมุชนมี

เฉพาะช่วงแรกของการก่อตัง้ พอเวลาผา่นไปบทบาทเหลา่นี ้ กลายเป็นความรับผิดชอบของกลุม่ผู้ประสานงาน หรือ

ผู้จดัการสถานีเทา่นัน้  นอกจากนี ้การใช้รูปแบบอาสาสมคัรมีข้อจํากดั ไมส่ามารถแบง่สายงานหรือโครงสร้างองค์กร

อยา่งเป็นระบบ คงได้แตเ่พียงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในฐานะผู้จดัรายการเทา่นัน้ 

 สําหรับเนือ้หารายการท่ีวิทยชุมุชนนําเสนอสว่นใหญ่ก็เป็นการให้ความรู้ ข่าวประชาสมัพนัธ์ และรายการ

เพลง นอกจากนีส้ถานีวิทยชุมุชนสว่นใหญ่ไมเ่พียงแตห่ลีกเล่ียงการนําเสนอปัญหาภายในท้องถ่ิน หรือการตัง้ประเดน็

ท่ีเป็นปัญหาเฉพาะท้องถ่ินท่ีจะนําไปสูข้่อถกเถียงร่วมกนัของคนในชมุชนเทา่นัน้ หากยงัประกาศอยา่งชดัเจนว่าจะละ

เว้นนําเสนอการเมืองท้องถ่ิน เพ่ือลดความขดัแย้งและปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ แม้วา่ทิศทางดงักลา่วถือเป็นพนัธกิจ

สําคญัของวิทยชุมุชนก็ตาม ดงันัน้การนําเสนอข่าวสารชมุชนจึงวนเวียนอยูแ่ค่ข่าวกิจกรรมของคนในชมุชน เช่น งาน

อปุสมบท งานมงคลสมรส งานวนัเกิด งานฌาปนกิจ ฯลฯ การหลงลืมหน้าท่ีและพนัธกิจของการเป็นส่ือชมุชนและส่ือ

ทางเลือก ทําให้วิทยชุมุชนเป็นเพียงแคห่นทางของการได้มาซึง่สิทธิและการเป็นเจ้าของส่ือเทา่นัน้ ไมไ่ด้ช่วยปฏิรูปส่ือ

หรือยกระดบัการบรูณการแก่ชมุชนหรือสงัคมเลย 

 Bhatchara Aramsri (2005) ศกึษาเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมในการดําเนินการวิทยชุมุชน เปรียบเทียบสถานี

วิทยชุมุชน 4 แหง่ในจงัหวดัเชียงใหม ่และได้สรุปงานศกึษาไว้วา่ 

1. การมีสว่นร่วมของชมุชนของสถานีวิทยชุมุชนในเขตเมืองมีต่ํามาก  เน่ืองจากมีปัญหาในการกําหนดกลุ่

คนและขอบเขตชมุชน และผู้ ฟังท่ีตดัสนิใจเข้าร่วมก็ถกูจํากดัอยูแ่คเ่ป็นผู้จดัรายการเทา่นัน้ นอกจากนี ้กลุม่ผู้ ฟังยงัไม่

มีความรู้สกึเป็นเจ้าของสถานีและมองวา่สถานีวิทยชุมุชนเป็นเพียงโรงเรียนฝึกหดัการเป็นผู้จดัรายการ สว่นในเขต

ชนบท ประชาชนสว่นใหญ่ในชมุชนเป็นเพียงผู้ ฟังและให้ข้อมลู และมีเพียง 2-3 คนท่ีเข้าไปเป็นอาสาสมคัรเพ่ือจดั
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 2. การแทรกแซงของภาคธุรกิจและภาครัฐ เกิดขึน้เม่ือกรมประชาสมัพนัธ์ออกกฎระเบียบข้อหนึง่ท่ีวา่สถานี

วิทยชุมุชนสามารถมีโฆษณาได้ 6 นาทีใน 1 ชัว่โมง เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองรายได้ในการดําเนินงาน ซึง่ได้รับการคดัค้าน

จากกลุม่ประชาสงัคมและนกัวิชาการหวัก้าวหน้าด้านส่ือสารมวลชน เน่ืองจากมองเหน็วา่เป็นการทําลาย “จิต

วิญญาณ” ของวิทยชุมุชน  

ทัง้นีเ้พราะการอนญุาตให้มีโฆษณาได้นี ้ ทําให้ภาคธุรกิจหนัมาลงทนุจดัตัง้ “สถานีวิทยชุมุชน” เป็นจํานวน

มาก และทําให้ประชาชนไมส่ามารถแบง่แยกได้อยา่งชดัเจนว่าสถานีวิทยชุมุชนท่ีตนฟังอยูน่ัน้เป็น “ของแท้” หรือ 

“ของเทียม”  นอกจากนี ้หน่วยงานภาครัฐยงัใช้กฎหมายท่ีล้าสมยัมาใช้กบัวิทยชุมุชน และต้องการปิดวิทยชุมุชนท่ีไม่

ทําตามกฎระเบียบดงักลา่วด้วย  ย่ิงไปกวา่นัน้ ยงัเหน็วา่วิทยชุมุชนไมส่ามารถดําเนินการได้ ถ้ายงัไมมี่ กสช. และแผน

แมบ่ทในการกํากบัคล่ืนความถ่ี  

 ศิริพล สจัจาพนัธุ์ (2545) สรุปผลการศกึษา “กระบวนการสร้างความพร้อมของชมุชนในการก่อตัง้สถานี

วิทยชุมุชน: ศกึษากรณีวิทยชุมุชนอําเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา” พบวา่ ในกระบวนการเตรียมความพร้อมชมุชน 

เพ่ือก่อตัง้สถานีวิทยชุมุชนนัน้  ต้องให้ความสําคญักบักลุม่แกนนําชมุชน สภาพชมุชน และเป้าหมายตอ่วิทยชุมุชน 

ดงันี ้  

1. แกนนําชุมชน เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัตอ่กระบวนการสร้างความพร้อมของชมุชน ดงันัน้ แกนนําชมุชน

ต้องมีความน่าเช่ือถือและตัง้ใจดําเนินการวิทยชุมุชนอยา่งจริงจงั นอกจากนี ้ ต้องให้ความสําคญักบัการจดักระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือทําความเข้าใจกบัคนในชมุชนให้ครอบคลมุทัว่พืน้ท่ีออกอากาศกระจายเสียงด้วย จงึจะได้รับความร่วมมือ

และมีคนอาสาเข้าร่วมรับผิดชอบบริหารจดัการ  อยา่งไรก็ตาม มีความจําเป็นต้องฝึกอบรมแกนนําชมุชนในเร่ืองการ

บริหารจดัการ การผลติ และการจดัรายการด้วย 

2. สภาพชุมชน  ชมุชนต้องมีรากฐานท่ีดีในกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย และมีแนวคิดในการ

พึง่ตนเองในการดําเนินการตา่งๆ ร่วมกนั นอกจากนี ้ วิถีชมุชนและภมิูปัญญาเป็นเง่ือนไขท่ีดีตอ่กระบวนการเรียนรู้วิทยุ

ชมุชน และความสมัพนัธ์เป็นเครือข่ายกบัชมุชนอ่ืนๆ เป็นเง่ือนไขอนัหนึง่ท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาได้มากขึน้   

3. เป้าหมายต่อวทิยุชุมชน ชมุชนต้องเช่ือร่วมวา่ เม่ือมีวิทยชุมุชน จะทําให้คนในชมุชนสามารถเข้าถงึส่ือ 

(Access) มีสว่นร่วม (Participation) และสามารถบริหารจดัการได้ด้วยตนเอง (Self – management)    นอกจากนี ้

หลกัการและแนวคิดวิทยชุมุชนจะต้องสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชมุชน ท่ีชมุชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย 
 
 กลา่วโดยสรุปได้วา่ งานศกึษาท่ีผา่นมาสว่นใหญ่ เป็นการศกึษาเพ่ือตรวจสอบวา่ วิทยชุมุชนท่ีดําเนินการ

มาตลอด 1 ทศวรรษนัน้ เป็นไปตามหลกัปรัชญาท่ีตัง้ไว้มากน้อยเพียงใด หรือมีกระบวนการเตรียมความพร้อมชมุชน

อยา่งไร/หรือไม ่ โดยคํานงึถงึเง่ือนไขของชมุชน ตลอดจนบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมท่ีมีผลทําให้ชมุชนไม่

สามารถยดึหลกัปรัชญาเป็นแนวปฏิบติัได้ตลอดเวลาน้อยมาก ดงันัน้ การศกึษาครัง้นี ้ จงึให้ความสําคญักบัสาเหตแุละ

ผลลพัธ์ของการตดัสนิใจดําเนินการสถานีวิทยชุมุชนท่ีผา่นมา เพ่ือทําความเข้าใจถงึสถานภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงของวิทยุ

ชมุชนในประเทศไทย 
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4บทที่ 3 

กาํเนิดและพฒันาการของวทิยุชุมชนในประเทศไทย 
 

 สถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่แรกของประเทศไทยก่อตัง้ขึน้เม่ือทศวรรษ 2470 ตอ่มาเม่ือเทคโนโลยีพฒันาขึน้ 

จงึมีการดําเนินการในลกัษณะของวิทยสุว่นกลาง และพยายามกระจายเสียงให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้กว้างขวางออกไป 

แตก็่ยงัมีปัญหาเร่ืองรัศมีการกระจายเสียงและการรับฟังอยู่ จงึได้มีการตัง้สถานีวิทยใุนท้องถ่ินขึน้มา เช่น “วิทยุ

ประจําถ่ิน” (วปถ.) และ “สถานีวิทย ุปชส.” เป็นต้น วิทยทุ้องถ่ินนี ้มีกําลงัสง่คล่ืนครอบคลมุเฉพาะภมิูภาคหรือเฉพาะ

พืน้ท่ีไมก่ี่จงัหวดั แตท่กุสถานีเป็นของหน่วยงานราชการและดําเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

 ตอ่มาในทศวรรษ 2490 รัฐไทยได้อนญุาตให้เอกชนสามารถจดัตัง้สถานีวิทยเุพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจเป็นครัง้

แรก โดยบริษัทธุรกิจบนัเทิงหรือบริษัทโฆษณาจะเข้ามาขอซือ้เวลาจากสถานีของรัฐ แล้วขายเวลาตอ่ในลกัษณะของ 

“คนกลาง” (โบรกเกอร์) ตามระยะเวลาท่ีกําหนดเอาไว้ หรือดําเนินการตัง้แต่ลงทนุปลกูสร้างอาคาร จดัหาเคร่ืองสง่ 

ขายเวลา หาโฆษณา และจดัทํารายการ (กาญจนา แก้วเทพ, 2546: 4-5)  กระนัน้ คล่ืนความถ่ียงัคงเป็นกรรมสทิธ์ิ

ของรัฐ 

 จนถงึ พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีสถานีวิทยกุวา่ 500 สถานี และมีหน่วยงานราชการ 20 หน่วยงานเป็น

เจ้าของ ประกอบด้วย 1.) สํานกัพระราชวงั 2 สถานี  2.) กรมประชาสมัพนัธ์ 147 สถานี 3.) อ.ส.ม.ท. 62 สถานี  4.) 

สํานกัปลดักระทรวงกลาโหม 3 สถานี  5.) กองบญัชาการทหารสงูสดุ 14 สถานี  6.) กองทพับก 127 สถานี  7.) 

กองทพัเรือ 21 สถานี  8.) กองทพัอากาศ 36 สถานี  9.) สํานกั งานตํารวจแหง่ชาติ 44 สถานี  10.) กระทรวง

ตา่งประเทศ 1 สถานี  11.) กระทรวงเกษตรฯ 1 สถานี 12.) กระทรวงศกึษาธิการ 3 สถานี  13.) ทบวงมหาวิทยาลยั 

12 สถานี  14.) กรมไปรษณีย์โทรเลข 12 สถานี  15.) กรมอตุนิุยมวิทยา 6 สถานี  16.) กรมประมง 4 สถานี  17.) กรม

เจ้าทา่ 1 สถานี 18.) กทม. 1 สถานี 19.) รัฐสภา 16 สถานี และ 20.) สถานีวิทยฯุเคล่ือนท่ีเฉพาะกิจ อีก 11 สถานี 

(ผู้จดัการรายสปัดาห์ 2 เม.ย.47, www.212cafe.com) 

 โดยหลกัการแล้ว วิทยกุระจายเสียงเป็นส่ือท่ีมีบทบาทสําคญัในการสร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งรัฐกบั

ประชาชน และมีลกัษณะของการส่ือสารสองทาง  แตจ่ากประวติัศาสตร์การดําเนินการวิทยกุระจายเสียงของประเทศ

ไทยท่ีผา่นมา  รัฐบาลไทยมกัใช้วิทยกุระจายเสียง ท่ีเป็นวิทยขุองรัฐและวิทยสุาธารณะ เป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้แยง่

ชิงอํานาจทางการเมือง  โดยใช้โฆษณาชวนเช่ือหรือใช้เป็นฐานเสียงทางการเมือง ทําให้วิทยภุาครัฐยงัมีลกัษณะของ

การส่ือสารแนวด่ิง และเป็นการส่ือสารจากหน่วยงานราชการลงไปหาประชาชน ดงันัน้ประชาชนจงึเป็นเพียงผู้ รับสาร 

และไมมี่สว่นร่วมในการกําหนดรายการ ดงัจะเหน็ได้จาก  เหตกุารณ์ทางการเมืองในช่วงตลุาคม พ.ศ. 2516  ตลุาคม 

พ.ศ. 2519  และพฤษภาคม พ.ศ. 2535  รัฐบาลได้ใช้ส่ือวิทยแุละโทรทศัน์นําเสนอข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่รัฐบาล 

และสร้างภาพวา่ประชาชนผู้ชมุนมุเป็นผู้กระทําผิด ด้วยการให้ข้อมลูท่ีไมค่รบถ้วน และบิดเบือนความจริง เพ่ือสร้าง

ความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงในการปราบปราม 

สว่นวิทยธุุรกิจเน้นเชิงพาณิชย์มากกวา่ประโยชน์ของประชาชน และกระจกุตวัอยูใ่นกลุม่ธุรกิจบนัเทิงเพียง

ไมก่ี่ราย  วิทยธุุรกิจนอกจากจะไมมี่ความสมดลุของเนือ้หารายการข่าว รายการบนัเทิง และรายการสาระแล้ว ยงัไมมี่

http://www.212cafe.com/
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ดงันัน้ในช่วง พ.ศ. 2535 – 2538 ได้เกิด “กระแสปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ใน

หลายๆ เร่ืองรวมทัง้ประเดน็ “ส่ือ” ด้วย  ซึง่ทําให้องค์กรภาครัฐ นกัวิชาการ และองค์กรภาคประชาชน ใช้โอกาส

เดียวกนันี ้ ศกึษาและได้จดัทําข้อเสนอ การปฏิรประบบวิทู ยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ ทีเ่นน้สิทธิดา้นข้อมลและู

สิทธิดา้นการสือ่สาร เพ่ือเสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 (ปัณณพร ไพบลูย์วฒันกิจ, 

2549: 1 - 18) และสามารถผลกัดนัให้บรรจลุงในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 39, 40, และ 

41 ได้ ซึง่สามารถกลา่วได้วา่เป็นการปฏิรูปส่ือครัง้แรกในประเทศไทย 

 

ช่วงที่ 1 กระบวนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญมาตรา ู 40 และการ 
ก่อตัง้วทิยุชุมชน (พ.ศ. 2540 - 2545) 
 รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 ได้กําหนดให้คล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรส่ือสาร

ของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ แทนท่ีจะเป็นทรัพยากรของรัฐตามท่ีเคยระบไุว้ในรัฐธรรมนญูฉบบัก่อนหน้านี ้ดงันัน้

รัฐไทยนอกจากจะต้องออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูอยา่งน้อย 2 ฉบบัเพ่ือรองรับแนวคิดดงักลา่ว คือ

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกํากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

และพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แล้ว ยงัต้องสรรหาและแตง่ตัง้องค์กรอิสระ 

2 องค์กรให้ทําหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญติัทัง้ 2 ฉบบัด้วย  

แตใ่นช่วงระหวา่งกระบวนการร่างกฎหมายลกูนีเ้อง รัฐบาลก็มีนโยบายให้กรมประชาสมัพนัธ์และองค์การ

ส่ือสารมวลชนแหง่ประเทศไทย (อสมท.) จดัทําโครงการทดลองวิทยชุมุชนตัง้แต่ พ.ศ. 2541  ในขณะเดียวกนันีเ้อง 

องค์กรพฒันาเอกชนและนกัวิชาการหวัก้าวหน้าด้านส่ือสารมวลชน ก็เร่งรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบถงึสทิธิในการ

ส่ือสารและฝึกอบรมเพ่ือจดัตัง้วิทยชุมุชนคูข่นานไปด้วย 

 

 กระบวนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญมาตราู  40  

กระบวนการตรากฎหมาย “พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกํากบักิจการวิทยกุระจายเสียง 

วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543” นบัตัง้แตย่กร่าง ผา่นการพิจารณาในรัฐสภา และประกาศใช้ ต้อง

ใช้เวลาทัง้สิน้ร่วม 2 ปี  โดยในระหวา่งกระบวนการ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนได้โต้แย้งกนัในรายละเอียด 

ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการมี 1 หรือ 2 องค์กรมากํากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และโทรคมนาคม และการ

กําหนดให้ภาคประชาชนได้รับการจดัสรรคล่ืนความถ่ีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20  มีเนือ้หาโดยสงัเขป 5 ดงันี ้

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 รัฐบาลผสมภายใต้พรรคประชาธิปัตย์ ได้จดัตัง้คณะอนกุรรมการพิจารณายกร่าง

กฎหมายเก่ียวกบัการจดัตัง้องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ ตามรัฐธรรมนญูมาตรา 40 จํานวน 23 คน ประกอบด้วย

                                                 
5  ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในภาคผนวก ค. “ลําดบัเหตกุารณ์วิทยชุมุชน” 
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เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2541 คณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างกฎหมาย ไมเ่พียงเปล่ียนหลกัการท่ีเสนอโดย

คณะอนกุรรมการฯ ทัง้หมดเทา่นัน้ ยงัเปล่ียนช่ือเป็น ร่างพระราชบญัญติัองค์กรบริหารคลืน่ความถีแ่ละกํากบักิจการ

วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ........ ด้วย ทําให้นกัวิชาการและส่ือมวลชนตา่ง

วิพากษ์วิจารณ์ถงึความไมช่อบมาพากลดงักลา่ว  ย่ิงไปกวา่นัน้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542  คณะรัฐมนตรีรับ

หลกัการ ร่าง พ.ร.บ. องค์กรบริหารคลืน่ความถีแ่ละกํากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ..... ท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างและให้กระทรวงคมนาคมเสนอ  โดยให้มีองค์กรอิสระองค์กร

เดียวกํากบักิจการวิทย ุโทรทศัน์ และโทรคมนาคม   

ขณะท่ีองค์กรพฒันาเอกชนและนกัวิชาการส่ือสารมวลชน ท่ียงัคงยืนยนัในหลกัการสําคญัท่ีแตกตา่งกนั คือ

ให้มีองค์กรอิสระ 2 องค์กรเพ่ือกํากบักิจการวิทยแุละโทรทศัน์และกํากบักิจการโทรคมนาคม ได้เตรียมร่าง

พระราชบญัญติัคูข่นานกบัร่างของรัฐบาล การเคลื่อนไหวขององค์กรพฒันาเอกชนและนกัวิชาการสื่อสารมวลชนครัง้

นี ้ได้ทําให้เร่ืองการปฏิรูปส่ือเป็นท่ีรับรู้และจบัตาของสงัคม 

 เดือนเมษายน พ.ศ. 2542 สภาผู้แทนราษฎรรับหลกัการ ร่างพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละ

กํากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.... ทัง้ร่างท่ีรัฐบาล และร่างท่ีพรรค

ประชาธิปัตย์เสนอ พร้อมทัง้แต่งตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัจํานวน 35 คน เพ่ือแปรญตัติใน 30 วนั โดยองค์กร

พฒันาเอกชนและนกัวิชาการมีตวัแทนในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ 

จํานวน 4 คน ได้แก่ ดร.วิษณ ุวรัญญ,ู ดร.จิราพร วิทยศกัดิพนั์ ธุ์, รศ. จมุพล รอดคําดี, และ นพ.นิรันดร์ พิทกัษ์วชัระ 

 ในช่วง 6 เดือนของกระบวนการทางนิติบญัญติัในสภาผู้แทนราษฎร สาระสําคญัท่ีถกเถียงกนั คือ การจดัตัง้

องค์กรอิสระกํากบักิจการ 1 หรือ 2 องค์กร และการกําหนดให้ภาคประชาชนได้รับการจดัสรรคลื่นความถ่ีไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 20   ในท่ีสดุ ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2542 สภาผู้แทนราษฎรให้ความเหน็ชอบร่างพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรร

คล่ืนความถ่ีท่ีกําหนดให้มีองค์กรอิสระ 2 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์

แหง่ชาติ (กสช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กทช.) และสง่ให้วฒุิสภาพิจารณา  

 อยา่งไรก็ตาม ถงึแม้วา่จะมีความพยายามเสนอรายละเอียดคณุสมบติัของคณะกรรมการทัง้ 2 องค์กร 

กลา่วคือ กรรมการนอกจากจะต้องมีความรู้ความชํานาญหรือประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจ นอกเหนือจากด้าน

ส่ือสารมวลชน โทรคมนาคม ความมัน่คง กฎหมายมหาชน และกิจการท้องถ่ินแล้ว ยงัต้องปลอดจากผลประโยชน์ทบั

ซ้อน โดยให้เลกิประกอบอาชีพหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องก่อนและหลงัเข้ารับตําแหน่งเป็นเวลา 2 ปีอีกด้วย แตข้่อเสนอก็

แพ้มติตกไปในชัน้กรรมาธิการวฒุิสภา  



 
 โครงการศึกษาข้อมลพืน้ฐานวิทยชุมุชนภาคประชาชนู  

16 

วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2543 รัฐสภามีมติให้ความเหน็ชอบร่างพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ 

และ วนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2543 พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกํากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยุ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ประกาศในพระราชกิจจานเุบกษา 

 

 25โครงการทดลองวทิยุชุมชนของภาครัฐ   

พร้อมๆ กบักระบวนการด้านกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2541  กรมประชาสมัพนัธ์ได้ริเร่ิม 2 โครงการนําร่อง เพ่ือ

ดําเนินแผนปฏิบติัการตามนโยบาย คือ 1) โครงการนําร่องวิทยชุมุชนในจงัหวดัทดลอง 19 จงัหวดั โดยให้แตล่ะ

จงัหวดัมีรูปแบบและวิธีการดําเนินงานท่ีแตกตา่งกนัไปตามสภาพความเป็นจริงของท้องถ่ิน และ 2) โครงการอบรม

อาสาสมคัรประชาสมัพนัธ์ประจําหม่บา้นู  (คน อปม.) ซึง่หวงัให้อาสาสมคัรดงักลา่ว เข้าไปมีสว่นร่วมในการใช้

วิทยกุระจายเสียงในรูปแบบของวิทยชุมุชน และเป็นสว่นหนึง่ในโครงการนําร่อง 19 จงัหวดันัน้ด้วย  (กาญจนา แก้ว

เทพ, 2546: 7) 

 หลงัจากดําเนินโครงการไประยะหนึง่ วีรพงษ์ พลนิกรกิจ และคณะ (2545) ได้ทําการวิจยัวิทยชุมุชนท่ีเป็น

โครงการนําร่องของกรมประชาสมัพนัธ์ในจงัหวดันครราชสีมาและบรีุรัมย์ พบวา่วิทยชุมุชนมีสถานภาพใน “ระดบั

รายการโดยชมุชน” คือเจ้าของสถานีแบง่ช่วงเวลารายการใดรายการหนึง่ให้ตวัแทนของประชาชนมาจดัเนือ้หาและ

วิธีการนําเสนอด้วยตนเอง โดยทางสถานีจะทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา  นอกจากนีก็้พบวา่ คณะกรรมการดําเนินงานวิทยุ

ชมุชนเป็นกลไกสําคญัในการชีข้าดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของวิทยชุมุชน เน่ืองจากเป็นแกนกลางในการ

ขบัเคล่ือนการดําเนินงานทัง้หมด จงึอาจสรุปได้วา่ ในการดําเนินโครงการนําร่องวิทยชุมุชนในจงัหวดัทดลองนี ้เนือ้หา

รายการตอบสนองตอ่ชมุชน และการบริหารจดัการและความเป็นเจ้าของสถานีนัน้ ชมุชนยงัไมส่ามารถเข้าไปมีสว่น

ร่วมแตอ่ยา่งใด  

 นอกจากนี ้ จดุออ่นของโครงการวิทยชุมุชน คือการขาดแคลนทรัพยากรบคุคลและทรัพยากรงบประมาณ 

และวิทยชุมุชนยงัเลน่บทบาทหนกัไปทางด้านการสง่ข่าวสารแนวด่ิงจากบนลงลา่ง โดยมีสดัสว่นรายการประเภทนีถ้งึ

เกือบคร่ึงหนึง่ คือร้อยละ 42 และมีเพียงร้อยละ 3 เทา่นัน้ท่ีเป็นการส่ือสารแนวนอนระหวา่งประชาชน ซึง่เท่ากบัวา่

วิทยชุมุชนยงัไม่ได้เลน่บทบาทท่ีแตกตา่งไปจากวิทยสุาธารณะ (อ้างในกาญจนา แก้วเทพ, 2546: 17 – 64) 

 

 

การก่อตัง้วิทยุชุมชน  

ปลาย พ.ศ. 2541 - 2544 สถาบนัการเรียนรู้และพฒันาประชาคม (Civic-Net) คณะทํางานติดตามมาตรา 

40 6 มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม (มอส.) และตวัแทนภาคประชาชนจากจงัหวดัตา่งๆ ได้ร่วมประชมุ / สมัมนาระดม

ความคิด เพ่ือสร้างความต่ืนตวัและการมีสว่นร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูมาตรา 40 อยา่ง

ตอ่เน่ือง   เวทีประชมุและสมัมนาระดมความคิดนี ้ นอกจากจะทําหน้าท่ีขยายเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกนัแล้ว ยงั

                                                 
6 คณะทํางานติดตามมาตรา 40 ได้ปรับเปล่ียนมาเป็น “คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือการปฏิรูปสื่อ” ใน พ.ศ. 2544 
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เครือข่ายวิทยชุมุชนเหลา่นี ้นอกจากจะได้รับความรู้ หลกัการ และการดําเนินการวิทยชุมุชนจากเวทีเรียนรู้

ร่วมกันท่ีเกิดขึน้แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนเพ่ือทดลองปฏิบัติการวิทยุชุมชนจริงอีกด้วย โดยงบประมาณในการ

เคร่ืองสง่วิทย ุได้รับการสนบัสนนุจากสํานกังานกองทนุเพ่ือการลงทนุทางสงัคม (SIF) 7 และสถาบนัพฒันาองค์กร

ชมุชน (พอช.) ซึ่งมีบทบาทส่งเสริมความเข้มแข็งต่อชมุชนในเวลาต่อมา ก็ได้สนบัสนนุการฝึกอบรมและสรุปบทเรียน

ของเครือข่ายระดบัภมิูภาคทกุระยะเวลา 6 เดือน โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน และคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือ

การปฏิรูปส่ือ เป็นวิทยากรดําเนินการฝึกอบรมเตรียม ความพร้อมให้ชาวบ้านในแต่ละชมุชนมีความรู้เร่ืองสิทธิในการ

ใช้ส่ือ ตามท่ีได้ระบไุว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 นอกจากนีย้งัมีการอบรมเทคนิคการพดู การ

จดัรายการ และหลกัการทัว่ไปของวิทยชุมุชนท่ีต้องไมแ่สวงหากําไร ไมมี่การโฆษณาทัง้ทางตรงและแอบแฝง และเน้น

สาระเป็นหลกับนัเทิงเป็นรอง ฯลฯ ด้วย (มธุรส ศิริสถิตย์กลุ, 2548: 9 – 10) 

 การสนบัสนนุขององค์กรดงักลา่วข้างต้นทําให้เกิด “จุดปฏบัิตกิารเรียนร้วทิยุชุมชนู ” กวา่ 140 แหง่ทัว่ทกุ

ภมิูภาคของประเทศท่ีมีความพร้อมและทกัษะในการดําเนินงานตามหลกัการของวิทยชุมุชน (ตาราง 3.1) และตอ่มา

ได้รวมตวักนัเป็น “สหพนัธ์วิทยชุมุชนแหง่ชาติ” ในวนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ. 2545 

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า เม่ือมี จุดปฏิบัตกิารเรียนร้วทิยุชุมชนู  ขึน้ทัว่ประเทศนี ้หน่วยงานและองค์กรตา่งๆ ทัง้

ภาครัฐและเอกชน ได้เลง็เหน็ช่องทางในการทํางานของตนผา่นทางจดุปฏิบติัการเรียนรู้วิทยชุมุชนเหลา่นี ้ไมว่า่จะเป็น

สํานกังานปฏิรูประบบสขุภาพแหง่ชาติ (สปรส.) สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการเสริมสร้างสขุภาพ (สสส.) และ

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.) สถาบนัพระปกเกล้า รวมทัง้สถาบนัชมุชนท้องถ่ินพฒันา (LDI) และ

บคุลากรท่ีมีความรู้ด้านการส่ือสารภาคประชาชน  หน่วยงานเหลา่นี ้ ได้สนบัสนนุวิทยชุมุชนในแง่ของงบประมาณ

กิจกรรม และการผลติส่ือท่ีมีเนือ้หาการรณรงค์ประเดน็ท่ีตนเองทํางานเป็นระยะๆ จนปัจจบุนั โดยมิได้ช่วยเหลือหรือ

สนบัสนนุการบริหารจดัการและการดําเนินการตามหลกัการของวิทยชุมุชนโดยตรง 

 

 

                                                 
7 กองทนุเพ่ือการลงทนุทางสงัคม (SIF) เร่ิมให้การสนบัสนนุวิทยชุมุชนตัง้แต ่ พ.ศ. 2541 โดยอยู่ภายใต้โครงการด้านการพฒันา

เสริมสร้างความสามารถของกลุม่และเครือข่าย (www.econ.tu.ac.th) 
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ตาราง 3.1 จุดปฏบัิตกิารเรียนร้วทิยุชุมชนในประเทศไทยู  
ภาค จาํนวน (แห่ง) 

1. กรุงเทพฯ และประมณฑล 3 

2. ภาคกลาง 13 

3. ภาคตะวนัตก 14 

4. ภาคตะวนัออก 14 

5. ภาคเหนือ 46 

6. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 39 

7. ภาคใต้ 15 

รวม 144 

ที่มา: มรรยาท พงษ์ไพบลูย์. (2546), วทิยุชุมชน: การดาํเนินงาน และบทบาทเชงิคุณค่า, กรุงเทพฯ: สํานกังาน

กองทนุสนบัสนนุการเสริมสร้างสขุภาพ (สสส.), หน้า 1. 

 

ช่วงที่ 2 การบังคับใช้กฎหมายของรัฐและการเกดิเครือข่ายวทิยุชุมชน 
(พ.ศ. 2545 - 2548) 
 ถงึแม้จะมี พ.ร.บ. คล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. 2543 แล้ว แตย่งัต้องมีกระบวนการสรรหา กสช. ทําให้การดําเนินการ

วิทยชุมุชนในระหวา่งนีไ้มมี่กลไกทางกฎหมายคุ้มครอง  กฎหมายท่ีมีอยูก่่อน คือ พระราชบญัญติัวิทยกุระจายเสียง

และวิทยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2498 ท่ีให้อํานาจกรมประชาสมัพนัธ์ดําเนินการ ก็ไม่สามารถบงัคบัใช้อยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากขดั

กบัรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540  แม้รัฐบาลได้แตง่ตัง้คณะทํางานเพ่ือกําหนดมาตรการ / กลไกรองรับและคุ้มครอง

กระบวนการเรียนรู้ของ “จดุปฏิบติัการเรียนวิทยชุมุชน” แตก็่มีหน่วยงานราชการใช้ภาวะไร้กลไกกฏหมายนี ้ สัง่ปิด

และอายดัเคร่ืองสง่ของวิทยชุมุชนเป็นระยะๆ สง่ผลให้วิทยชุมุชนตา่งๆ ได้รวมตวักนัในลกัษณะ “เครือข่าย” เพ่ือ

เคล่ือนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนผนัการดําเนินงานวิทยชุมุชน  

 การบงัคับใช้กฎหมายของรัฐ   

ในช่วงท่ีรอ กสช. รัฐบาลได้อนญุาตให้มี “จดุปฏิบติัการเรียนรู้วิทยชุมุชน” และตัง้คณะทํางานเพ่ือกําหนด

มาตรการ / กลไกรองรับ และคุ้มครองกระบวนการเรียนรู้วิทยชุมุชนจนกวา่จะมี กสช. ในขณะท่ีกรมประชาสมัพนัธ์ได้

ทําโครงการ “วิทยชุมุชน” ซึง่อนญุาตให้วิทยชุมุชนมีโฆษณาได้และให้ไปขึน้ทะเบียนพร้อมชําระคา่ธรรมเนียมใน

ปลาย พ.ศ. 2547 ทําให้ “สถานีวิทยชุมุชน” เกิดขึน้หลายพนัสถานี โดยไมผ่า่นกระบวนการเตรียมความพร้อมด้าน

วิทยชุมุชน  ซึง่ในภาวะผอ่นผนันี ้น่าจะเป็นช่วงของการเรียนรู้และเก็บเก่ียวประสบการณ์ก่อนดําเนินการจริง แตท่วา่

หน่วยงานรัฐบาลกลบัใช้อํานาจมิชอบและเลือกปฏิบติั สัง่ปิดสถานีวิทยชุมุชนหลายสบิสถานีในข้อหาออกอากาศโดย

ไมไ่ด้รับอนญุาต หรือกําลงัสง่ไปรบกวนวิทยกุารบิน วิทยกุระแสหลกั และวิทยโุทรทศัน์  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์มีหนงัสือถงึวิทยชุมุชนในจงัหวดักาญจนบรีุและ

จงัหวดัสงิห์บรีุให้ระงบัการสง่กระจายเสียง โดยเหตวุา่เป็นการดําเนินงานท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตจากทางการ ทําให้องค์กร
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 ตอ่มาในการประชมุคณะรัฐมนตรีในวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ได้พิจารณาเร่ืองดงักลา่ว และมีมติ ...

ใหสํ้านกัปลดันายกรฐัมนตรีดําเนินการใหมี้มาตรการและหลกัเกณฑ์ชัว่คราว เพือ่ควบคมุดแลการใชค้ลืน่ความถีข่องู

วิทยชุมุชน ...  สํานกันายกรัฐมนตรี จงึมีคําสัง่แตง่ตัง้คณะทํางานกําหนดมาตรการเพ่ือควบคมุดแูลการใช้คล่ืน

ความถ่ีของวิทยชุมุชน ประกอบด้วยผู้แทนจากสํานกันายกรัฐมนตรี สํานกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน กรม

ประชาสมัพนัธ์ กรมไปรษณีย์โทรเลข กองทพับก กองทพัอากาศ กองทพัเรือ สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ กระทรวง

คมนาคม (ภายหลงัเปล่ียนเป็นผู้แทนจากกระทรวงไอทีซี) และสภาความมัน่คงแหง่ชาติ รวมทัง้ผู้แทนจาก

ผู้ประกอบการวิทยโุทรทศัน์ สมาคมนกัวิชาชีพส่ือ ผู้แทนนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้อง ผู้แทนองค์กรพฒันาเอกชน และผู้แทน

จากสหพนัธ์วิทยชุมุชนแหง่ชาติด้วย 

 อยา่งไรก็ตาม ในขณะท่ีคณะทํางานฯ กําลงักําหนดมาตรการและหลกัเกณฑ์ชัว่คราวอยูน่ัน้ ผู้แทน

กรมไปรษณีย์โทรเลข ได้นําหมายศาลไปค้นและยดึเคร่ืองสง่วิทยท่ีุจดุปฏิบติัการเรียนรู้วิทยชุมุชนจงัหวดัอา่งทองเม่ือ

วนัท่ี 30 ตลุาคม พ.ศ. 2545 และในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 สถานีตํารวจภธูรอําเภอไชโย ได้ออกหมายจบั

นายเสถียร จนัทร ผู้ประสานงานจดุปฏิบติัการเรียนรู้วิทยชุมุชนจงัหวดัอา่งทอง ด้วยข้อหาครอบครองเคร่ืองสง่โดย

ไมไ่ด้รับอนญุาต และมีการดําเนินและตอ่สู้คดีกนัจนถงึปัจจบุนันี ้8 

  

ในท่ีสดุเม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีได้ผา่นความเหน็ชอบร่างมาตรการและหลกัเกณฑ์

ชัว่คราวจดุปฏิบติัการเรียนรู้วิทยชุมุชนตามท่ีสํานกันายกรัฐมนตรีเสนอ และมีมติ 

     1. ให้สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรีเร่งรัดดําเนินการแตง่ตัง้ กสช. และ กทช. ให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว  

     2. ให้กรมประชาสมัพนัธ์ สว่นราชการ และหน่วยงานของรัฐท่ีอยูใ่นฝ่ายบริหารและมีสถานี

วิทยกุระจายเสียงในสงักดั พิจารณาจดัสรรเวลาให้ชมุชนได้ใช้ออกอากาศ เพ่ือทดแทนการท่ีประชาชนหรือชมุชนต้อง

ตัง้สถานีวิทยขุึน้เอง 

     3. ให้กรมประชาสมัพนัธ์รับร่างมาตรการและหลกัเกณฑ์ชัว่คราวฯ และข้อสงัเกตของสํานกันายกรัฐมนตรีไป

พิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเชิญผู้แทนกรมไปรษณีย์โทรเลขไปร่วม

พิจารณาด้วย 

 จากมติ ครม. ดงักลา่ว กรมประชาสมัพนัธ์ได้เปิดรับสมคัรวิทยชุมุชนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม

วิทยชุมุชนท่ีสํานกัประชาสมัพนัธ์ทัว่ประเทศ หรือรับจดทะเบียนสถานีวิทยชุมุชน ภายใต้เง่ือนไขวา่สถานีวิทยชุมุชน

                                                 
8 ศาลอทุธรณ์จงัหวดัอ่างทองนดัฟังคําพิพากษาคดีวิทยชุมุชนอ่างทอง ณ ศาลจงัหวดัอ่างทอง ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผล

ปรากฏว่าศาลอทุธรณ์ไม่รับฟ้อง ทําให้คดีดงักลา่วยงัไม่ยติุ 
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สถาบนัพฒันาส่ือภาคประชาชน และคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือการปฏิรูปส่ือ ได้แสดงความไมเ่หน็ด้วยโดย

การแถลงข่าวเรียกร้องให้กรมประชาสมัพนัธ์ หยุด รับจดทะเบียนวิทยชุมุชน และการอนญุาตให้มีโฆษณาในวิทยุ

ชมุชน เพราะเหน็วา่เป็นการขดัขวางกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน และขดักบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู  

นอกจากนี ้ ยงัเรียกร้องให้รัฐยติุการแทรกแซงและบิดเบือนกระบวนการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมภาคประชาชน

เพ่ือใช้สทิธิในส่ือวิทยกุระจายเสียง 

ไมเ่พียงสถาบนัพฒันาส่ือภาคประชาชน และคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือการปฏิรูปส่ือเทา่นัน้ ท่ีไมเ่หน็ด้วย

กบัมาตรการจดัระเบียบวิทยชุมุชนด้วยการจดทะเบียนสถานีวิทยชุมุชน และการอนญุาตให้วิทยชุมุชนสามารถ

โฆษณาได้ชัว่โมงละไมเ่กิน 6 นาทีของกรมประชาสมัพนัธ์  แตค่ณะกรรมาธิการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนษุย์ วฒุิสภา  สถาบนัพระปกเกล้า  สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (พอช.)  สถาบนัชมุชนท้องถ่ินพฒันา (LDI)  

สถาบนัพฒันาส่ือภาคประชาชน  และมลูนิธิการเรียนรู้และพฒันาประชาสงัคม (Civic-Net) ก็ได้ร่วมมือกนัจดัประชมุ

ปรึกษาหารือและมีผลสรุปร่วมกนั คือ การปฏเิสธการขึน้ทะเบียนกบักรมประชาสมัพนัธ์ และการอนญุาตให้วิทยุ

ชมุชนสามารถโฆษณาได้ชัว่โมงละไมเ่กิน 6 นาที  โดยเรียกร้องให้กรมประชาสมัพนัธ์ยกเลิกมาตรการนีท้นัที พร้อมทัง้

ยืนยนัอยา่งชดัเจนวา่ วิทยชุมุชนท่ีปฏิบติัตามเจตนารมณ์เดิมนัน้ สามารถอยูไ่ด้โดยไมจํ่าเป็นต้องมีโฆษณา 

(www.Idnet.org) 

 

ผลจากการเรียกร้องของภาคประชาชน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548  คณะกรรมาธิการการส่ือสารและ

โทรคมนาคมของรัฐสภา จงึได้เสนอทางแก้ปัญหาเก่ียวกบัวิทยชุมุชนไว้ 4 ประการ ดงันี ้

     1. ให้กรมประชาสมัพนัธ์ และ กทช. ร่วมกนัตรวจสอบ และดําเนินการกบัสถานีวิทยชุมุชนท่ีติดตัง้อปุกรณ์

โดยไมไ่ด้มาตรฐาน ไมอ่ยูใ่นหลกัการ 30 – 30 - 15 และห้ามไม่ให้วิทยชุมุชนติดตัง้สถานีทวนสญัญาณพร้อมอปุกรณ์

พว่งอยา่งตอ่เน่ืองอ่ืนๆ  

     2. ให้กรมประชาสมัพนัธ์ทบทวนหรือยกเลกิการอนญุาตให้สถานีวิทยชุมุชนโฆษณาได้ 6 นาทีภายใน 1 

ชัว่โมง เพราะถือเป็นการประกอบการเชิงธุรกิจซึง่ขดัตอ่หลกัการของวิทยชุมุชน 

     3. ให้กรมประชาสมัพนัธ์ตรวจสอบและอนญุาตให้ดําเนินกิจการวิทยชุมุชนได้ เฉพาะผู้ประ กอบการท่ีเป็น

บคุคลในชมุชน และเพ่ือประโยชน์ของชมุชนอยา่งแท้จริง 

    4. ให้กรมประชาสมัพนัธ์ตรวจสอบคล่ืนความถ่ีวิทยชุมุชนท่ีรบกวนวิทยกุารบินอยา่งเคร่งครัด เพ่ือความ

ปลอดภยัในกิจการการบิน ซึง่คณะกรรมาธิการฯ จะตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ดําเนินการในเร่ืองนี ้

อยา่งจริงจงั 

ตอ่มา คณะรัฐมนตรีก็มีมติเก่ียวกบัแนวทางการแก้ไขปัญหาวิทยชุมุชนอีกครัง้หนึง่ ในวนัท่ี 16 สงิหาคม 

พ.ศ. 2548 โดยให้รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี นายสรุนนัทน์ เวชชาชีวะ ร่วมกบักรมประชาสมัพนัธ์

ประสานงาน และสัง่การให้มีการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาวิทยชุมุชน โดย  

     1. ยืนยนัหลกัการสนบัสนนุให้ชมุชนมีกลไกในการส่ือสารภายในชมุชน ซึง่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนญู และเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพและความเข้มแข็งของชมุชน ตลอดจนการสร้างโอกาสให้กบัประชาชน  

http://www.idnet.org/
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     2. ยืนยนัแนวทางการดําเนินการวิทยชุมุชนภายใต้โครงการจดุปฏิบติัการเตรียมความพร้อมวิทยชุมุชนตาม

กรอบกติกา 30-30-15  

     3. ยืนยนัการอนญุาตให้มีโฆษณาได้ไมเ่กินชัว่โมงละ 6 นาที เพ่ือเป็นการหารายได้สนบัสนนุการดําเนินงาน

ของวิทยชุมุชน วิทยชุมุชนสามารถเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของสนิค้าในท้องถ่ินหรือชมุชน แตต้่องไมข่ายโฆษณาเพ่ือ

แสวงหากําไรเชิงพาณิชย์  

     4. ให้บงัคบัใช้กฎหมายอยา่งจริงจงัตอ่เน่ือง โดยเฉพาะกบัคล่ืนวิทยท่ีุรบกวนวิทยกุารบิน วิทยกุระจายเสียง

และวิทยโุทรทศัน์  

     5. ให้มีการติดตามตรวจสอบเนือ้หาการจดัรายการ โดยเฉพาะท่ีอาจกระทบตอ่ความมัน่คงของรัฐและความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน และพิจารณามาตรการท่ีผู้จดัรายการวิทยตุ้องได้รับรองเป็นผู้ประกาศ

ตามระเบียบกรมประชาสมัพนัธ์  

     6. สนบัสนนุให้มีการสมัมนาระดมความคิดเหน็เร่ืองวิทยชุมุชน โดยให้มีการจดัสมัมนาระดบัประเทศ 1 ครัง้ 

สมัมนาระดบันานาชาติ 1 ครัง้ เพ่ือสรุปบทเรียนและจดัร่างกรอบแนวทางการดําเนินการวิทยชุมุชน รวมทัง้การเตรียม

ความพร้อมของภาคประชาชนในการจดัทําร่างแผนแมบ่ทวิทยชุมุชนภาคประชาชน 

     7. ติดตามการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและศกึษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะการ

ออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต 

ภายหลงัจากข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการส่ือสารและโทรคมนาคมของรัฐสภา และ มติครม. ข้างต้น 

วิทยชุมุชนหลายแหง่ถกูจบัและถกูอายดัเคร่ืองสง่ และคณะกรรมาธิการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

(วฒุิสภา) ต้องเชิญผู้ได้รับผลกระทบจากการสัง่ปิดวิทยชุมุชนเข้าชีแ้จง โดยผู้ประกอบการวิทยสุว่นใหญ่ไมเ่ห็นด้วย

กบัมาตรการสัง่ปิดวิทยชุมุชนทัว่ประเทศ ท่ีใช้ข้ออ้างวา่มีปัญหาคล่ืนท่ีสง่รบกวนวิทยกุารบิน เน่ืองจากไมม่ัน่ใจใน

วิธีการตรวจสอบวา่ได้มาตรฐานเพียงใด และมีการเลือกปฏิบติัหรือไม ่  นอกจากนี ้ ยงัเห็นวา่ผู้ ท่ีตัง้วิทยชุมุชนจํานวน

ไมน้่อยเกิดมาจากแรงจงูใจจากระเบียบของกรมประชาสมัพนัธ์เม่ือปลายปี พ.ศ. 2547 ซึง่ประเดน็ตา่งๆ เหลา่นีค้วร

ต้องมีการตรวจสอบและหาผู้ รับผิดชอบมาเยียวยาให้กบัประชาชนผู้ เสียหาย 

จากการรวบรวมข้อมลูในกรณีท่ีหน่วยงานรัฐท่ีดําเนินการปิดวิทยชุมุชน คณะอนกุรรมาธิการปฏิรูปส่ือ 

คณะกรรมาธิการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ของวฒุิสภา มีข้อสรุปวา่เป็นการใช้อํานาจโดยมิชอบโดย

ลําพงัของฝ่ายรัฐ ท่ีไมป่ฏิบติัตามเจตนารมณ์การปฏิรูปส่ือของรัฐธรรมนญู ขาดการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน และ

จดัให้มีเวทีไตส่วนสาธารณะกรณีวิทยชุมุชน เพ่ือเปิดช่องทางด้านการมีสว่นร่วมจากผู้ เก่ียวข้องทกุกลุม่ และเพ่ือเสนอ

เป็นแนวทางการดําเนินการตอ่รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีและรัฐบาลตอ่ไป 
 

การเกดิเครือข่ายวทิยุชุมชน  

เครือข่ายวิทยชุมุชนเร่ิมก่อตวัมาตัง้แต ่พ.ศ. 2541 – 2542 แตก็่เป็นการรวมตวักนัในลกัษณะหลวมๆ เพ่ือ

การแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกนัผลกัดนันโยบาย เม่ือรัฐบาลมีนโยบายวา่วิทยชุมุชนสามารถโฆษณาได้ชัว่โมงละ 6 

นาที ทําให้เกิด “เครือข่ายวิทยชุมุชน” ขึน้อยา่งหลากหลาย การออกมาเคล่ือนไหวเชิงนโยบายของเครือข่ายวิทยุ
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1. สหพันธ์วทิยุชุมชนแห่งชาต ิ (สวชช.) เป็นรวมตวักนัอย่างเป็นทางการของจดุปฏิบติัการเรียนรู้วิทยุ

ชมุชนจํานวนกว่า 140 สถานีในวนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ. 2545 (เครือข่ายวิทยชุมุชน 8 อนภุมิูภาคทัว่ประเทศ) เพ่ือ

ติดตามนโยบายการจดัระเบียบวิทยชุมุชนของรัฐบาล โดย สวชช. มีแนวทางดําเนินงานวิทยชุมุชนท่ีไมมี่โฆษณา 

นอกจากนีใ้นช่วงแรกๆ ของการก่อตัง้ สมาชิก สวชช. ได้จดัประชมุร่วมกนัเพ่ือแลกเปล่ียนบทเรียนและช่วยเหลือกนั

และกนัภายในเครือข่ายเป็นประจํา แตเ่ม่ือมีการอนญุาตให้วิทยชุมุชนมีโฆษณาได้ ทําให้สมาชิก สวชช. บางแหง่หนั

มารับโฆษณาเพ่ือนํารายได้ไปใช้เพ่ือการดําเนินงานของตน และการทํางานของ สวชช. ในช่วงหลงัก็ลดความเข้มข้น

ลง 

2. เครือข่ายผ้ประกอบวชิาชีพวทิยุท้องถนิไทย ู ่ (วทท.) เป็นผู้ประกอบการวิทยอุิสระในท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้

จากระเบียบกรมประชาสมัพนัธ์ท่ีอนญุาตให้วิทยชุมุชนมีโฆษณาได้  วทท. ออกมาเคล่ือนไหวเรียกร้องในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยขอโอกาสให้กลุม่วิทยทุ้องถ่ินสามารถดําเนินการภายใต้กรอบกําลงัสง่ไมเ่กิน 500 วตัต์ 

เสาสงูไมเ่กิน 60 เมตร รัศมีกระจายเสียงภายในจงัหวดั นอกจากนี ้วิทยทุ้องถ่ินมีโฆษณาธุรกิจและบริการของท้องถ่ิน

ร้อยละ 70 และพร้อมจะเสียภาษีให้รัฐและหกัรายได้สว่นหนึง่สนบัสนนุวิทยชุมุชน (www.komchadluek.com/ 

news/2006/02-16) 

3. สมาคมวทิยุชุมชนคนรักษ์ถน่ิ อ้างวา่มีสมาชิกทัว่ประเทศราว 400 สถานี และได้จดัประชมุหารือใน

เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2548 เพ่ือย่ืนข้อเสนอขอผ่อนผนัตอ่รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี โดยแบง่เป็น 2 สว่นยอ่ย 

คือ  1)  เป็นวิทยชุมุชนแบบมีโฆษณา กําลงัสง่ไมเ่กิน 100 วตัต์ เสาสงูไมเ่กิน 60 เมตร และ 2) เป็นกลุม่วิทยุ

ภาคเอกชนท่ีประกอบธุรกิจ กําลงัสง่ไมเ่กิน 500 วตัต์ เสาสงูไมเ่กิน 60 เมตร  

นอกจากนี ้ ทางสมาคมฯ ยงัได้เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเวทีหารือเพ่ือกําหนดมาตรการให้ทดลองการ

ออกอากาศเช่นเดียวกบักรณีของวิทยชุมุชนท้องถ่ินไทย และสมาคมฯ มีข้อเสนอวา่จะไมมี่การวิพากษ์วิจารณ์ทาง

การเมือง ถ่ายทอดรายการนายกทกัษิณฯ พบประชาชน ยอมรับกรอบการควบคมุของกรมประชาสมัพนัธ์ และ

ประชาสมัพนัธ์นโยบายของรัฐบาล ทัง้นีเ้พ่ือขอให้วิทยชุมุชนท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถอยูร่อดได้ อยา่งน้อย

จนกวา่จะมี กสช.  

4. สภาวิทยุประชาชน เกิดขึน้ในช่วงปลาย พ.ศ. 2548 เป็นกลุ่มท่ีมาจากวิทยชุุมชนคนรักษ์ถ่ิน และขึน้

ทะเบียนกบักรมประชาสมัพนัธ์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สภาวิทยปุระชาชนได้คดัค้านการแก้ไขมาตรา 80 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ เพราะเห็นว่าการแก้ไขนีส้อ่ให้เห็นเจตนาท่ีแอบแฝงซ่อนเร้น และต้องการลอ็กคล่ืน

ให้แก่กลุม่ผลประโยชน์ ซึง่ขดัต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูและ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ จึงขอเรียกร้อง

ให้ยติุแนวคิดนี ้ พร้อมทัง้ขอให้ตรวจสอบความบกพร่องในกระบวนการสรรหา กสช. เพ่ือหาผู้ รับผิดชอบ และเร่งหา

ทางออกในการสรรหา กสช. ด้วยความบริสทุธิโปร่งใส์  ไมเ่ข้าไปแทรกแซง 

 

 นอกจากนี ้ยงัมี “เครือข่ายวิทยชุมุชน” ทัง้ในระดบัจงัหวดั ระดบัภมิูภาค และระดบัประเทศ มากมายหลาย

แห่ง  เครือข่ายเหลา่นี ้จะรวมตวักนัเป็นครัง้เป็นคราวตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  ทัง้นี ้เพ่ือร่วมกนัเคล่ือนไหวเรียกร้อง

http://www.komchadluek.com/%20news/2006/02-16
http://www.komchadluek.com/%20news/2006/02-16
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 การทํางานช่วยเหลือกนัเองภายในเครือข่าย เช่น เครือข่ายระดบัภมิูภาค ท่ีเป็นสมาชิกสหพนัธ์วิทยชุมุชน

แหง่ชาติ นบัเป็นปัจจยัท่ีเกือ้หนนุให้การดําเนินการวิทยชุมุชนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง หลงัจากท่ีแกนนําเครือข่ายระดบั

จงัหวดั / ภาคเข้ารับการฝึกอบรมวิทยชุมุชน พวกเขา / เธอหลายคนก็มีความสามารถในการเป็นผู้ ฝึกอบรมเพ่ือเตรียม

ความพร้อมชมุชน ในการก่อตัง้สถานีวิทยชุมชนในพืน้ท่ีของตนเองได้ เช่น สมาพนัธ์วิทยชุมุชนภาคตะวนัออก และ

เครือข่ายวิทยชุมุชนภาคใต้ เป็นต้น นอกจากนี ้ หลงัจากการก่อตัง้สถานีวิทยชุมุชน แกนนําชาวบ้านและแกนนํา

เครือข่ายก็มีการติดตอ่กนัอยู่ตลอด เพ่ือช่วยกนัแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจดัการ การจดัรายการ และปัญหาทาง

เทคนิค ฯลฯ แตเ่น่ืองจากปัญหาด้านงบประมาณท่ีมีไมต่อ่เน่ือง แกนนําต้องขวนขวายหาเงินเอง ทําให้บางครัง้ความ

เข้มข้นของการติดตอ่ระหวา่งกนัจงึลดลงไป 

 

ช่วงที่ 3 ความหลากหลายของวทิยุชุมชนและภาวะกฎหมายเป็น “อัมพาต” 
(พ.ศ. 2547 - 2550)  
 ปรากฏการณ์การบงัคบัใช้กฎหมายของรัฐบาลท่ีไมเ่ข้มแข็ง ไมมี่หลกัการท่ีแน่นอน และเลือกปฏิบติั  รวมทัง้

แรงกดดนัจากความขดัแย้งทางการเมืองตัง้แต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ประกอบกบักระบวนการสรรหา กสช. ท่ีไมช่อบ

ด้วยกฎหมาย สง่ผลให้การพฒันาวิทยชุมุชนมีความสบัสนและแนวคิดวิทยชุมุชนถกูบิดเบือน แม้วา่การใช้คล่ืนวิทยุ

ใหมใ่นทางกฎหมาย (เก่า) ไม่สามารถทําได้ แตรั่ฐบาลก็ยอมยกเว้นให้มีจดุปฏิบติัการเรียนรู้วิทยชุมุชนตอ่ไปได้โดย

ต้องอยูใ่นหลกัเกณฑ์ และผู้ ท่ีจะเปิดใหมต้่องผ่านการเรียนรู้และทําตามหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐบาลกําหนดไว้ แตห่น่วยงาน

ของรัฐก็ไมส่ามารถตอบสนองนโยบายได้อยา่งเตม็ท่ี และปลอ่ยให้เกิดสถานีวิทยชุมุชนมากกวา่ 3,000 แหง่ทัว่

ประเทศ  สถานการณ์วิทยชุมุชนตงึเครียดมากขึน้เม่ือเกิดรัฐประหารในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2549  คณะปฏิรูปการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ (คปค.) เข้าควบคมุวิทยชุมุชนเสมือนเป็นวิทยขุอง

รัฐ และตอ่มาก็สัง่ปิดสถานีวิทยชุมุชนด้วยเหตผุลเดิมๆ คือ การไมมี่ใบอนญุาต รบกวนวิทยกุารบิน วิทยกุระแสหลกั 

และวิทยโุทรทศัน์  นอกจากนี ้รัฐบาลก็ยงัไม่มีนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัวิทยชุมุชนเช่นเดิม 

  

 33ความหลากหลายของวทิยุชุมชน  

การอนญุาตให้วิทยชุมุชนสามารถมีโฆษณาได้ชัว่โมงละไมเ่กิน 6 นาทีใน พ.ศ. 2547 สง่ผลให้เกิดสถานีวิทยุ

ชมุชนขึน้อีกหลายพนัสถานีดงักลา่วแล้ว  สถานีใหมเ่หลา่นี ้สว่นใหญ่เกิดขึน้เองเม่ือคิดวา่ตนเองพร้อม โดยไมส่นใจท่ี

จะเข้าสูร่ะบบการเรียนรู้  และฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐก็ไมส่ามารถเตรียมความพร้อมแก่สถานีใหม่เหลา่นีไ้ด้ทกุแหง่  ย่ิงไป

กวา่นัน้สถานี “วิทยชุมุชน” เหลา่นี ้ยงักําหนดคล่ืนความถ่ีตามอําเภอใจ โดยใช้คล่ืนความถ่ีในช่วง .25 บ้าง หรือ .75 
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 1. การเกดิคล่ืนแทรก เกิดขึน้กบัทัง้สถานีวิทยกุระแสหลกั วิทยโุทรทศัน์ และสถานีวิทยชุมุชนทัว่ประเทศ 

ทําให้คณุภาพการรับฟังไมช่ดัเจน บางจงัหวดัสามารถหาช่องทางเจรจาในเร่ืองคล่ืนทบั/คล่ืนแทรกกนัได้ แตบ่าง

จงัหวดัก็หาช่องทางเจรจาไมพ่บ 

 2. การรบกวนวทิยุการบนิ นบัเป็นข้ออ้างท่ีรัฐบาลใช้เป็นคําสัง่ปิดสถานีวิทยชุมุชนหลายแหง่ท่ีตัง้อยูใ่กล้

สนามบิน โดยกรมประชาสมัพนัธ์และ กทช. ได้อ้างตวัเลขการร้องเรียนการรบกวนคล่ืนวิทยกุารบินและคล่ืนวิทยแุละ

โทรทศัน์หลกัวา่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 มีสถานีวิทยชุมุชนทัว่ประเทศ 2,565 สถานี ถกูร้องเรียนวา่มีคล่ืน

รบกวนวิทยกุารบิน 308 กรณี รบกวนวิทยกุระจายเสียง 110 กรณี และรบกวนสถานีโทรทศัน์หลกั 294 กรณี 

(www.radio.thaihealth.net/modules.php?) 

 3. การถกหลอกลวงู  มีผู้ฉวยโอกาสไปชกัชวนให้ชมุชนหลายแหง่จดัตัง้วิทยชุมุชนของตนเองขึน้ โดยอ้างวา่

สามารถทําได้ และถ้าไมทํ่า ต่อไปเม่ือมี กสช. แล้ว ก็จะทําไมไ่ด้อีกตอ่ไป ผู้หลอกลวงก็ถือโอกาสชกัชวนให้ซือ้

เคร่ืองสง่ เสาอากาศ และห้องสง่ท่ีไมมี่คณุภาพ สญัญาณมีการร่ัวไหล และไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด 

 4. การเกดิวทิยุชุมชนแอบแฝง วิทยชุมุชนในช่วงแรกเป็นวิทยชุมุชนท่ีทํางานโดยชมุชนอยา่งแท้จริง คือ 

ทํางานแบบอาสาสมคัร แตต่่อมาได้มีการแอบแฝงทําธุรกิจโดยใช้ช่ือสถานีวา่ “วิทยชุมุชน” เป็นจํานวนมาก 

โดยเฉพาะเม่ือกรมประชาสมัพนัธ์อนญุาตให้วิทยชุมุชนมีโฆษณาได้ชัว่โมงไมเ่กิน 6 นาที 

 5. การร้องเรียนเร่ืองการแข่งขันทีไม่เป็นธรรม่  การเกิดขึน้ของวิทยชุมุชนท่ีแอบแฝง ได้สง่ผลให้

ผู้ประกอบการวิทยท่ีุถกูต้องตามกฎหมายร้องเรียนวา่ การจดัทําวิทยท่ีุถกูกฎหมายของตนนัน้ต้องจ่ายคา่ธรรมเนียม

สมัปทานและเสียภาษี แตไ่มไ่ด้รับความคุ้มครองจากรัฐ ต้องถกูตดัราคาค่าโฆษณาจากวิทยชุมุชนท่ีไมมี่ต้นทนุ

สมัปทาน ไม่มีค่าลขิสทิธ์ิ และไม่เสียภาษี นอกจากนีย้งัถกูรบกวนโดยคล่ืนของวิทยชุมุชนด้วย 

 6. คุณภาพรายการ เม่ือวิทยชุมุชนมีจํานวนมากขึน้ ก็เกิดการแทรกคล่ืนกนัเอง เกิดการแยง่ชิงโฆษณาและ

ผู้ ฟัง รวมทัง้ดงึผู้จดัรายการวิทยชุมุชนไปจดัยงัสถานีของตนเอง ท้ายท่ีสดุ วิทยชุมุชนก็มีการทะเลาะกนัเอง

ออกอากาศ (พนา ทองมีอาคม, www.pioneer.netserv.chula.ac.th ) 

 

 อยา่งไรก็ตาม การเกิด “วิทยชุมุชน” มากมายหลายพนัแหง่นี ้สามารถจดักลุม่สถานีวิทยท่ีุอ้างตนเองวา่เป็น 

“วิทยชุมุชน” ได้ 4 กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มทีหนึง่ ่  กลุ่มวทิยุชุมชนเดมิ สว่นใหญ่เป็นสมาชิกของสหพนัธ์วิทยชุมุชนแหง่ชาติ และเป็นกลุม่ท่ีเกิด

จากการสนบัสนนุกระบวนการเรียนรู้จากสํานกังานกองทนุเพ่ือสงัคม สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน และนกัวิชาการ

ด้านส่ือสารมวลชน ฯลฯ กลุม่นีย้งัรักษา “ความเป็นวิทยชุมุชน” อยู ่กลา่วคือเป็นของชมุชน เพ่ือชมุชน และโดยชมุชน 

นอกจากนีย้งัใช้วิทยชุมุชนเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างให้ชมุชนมีความเข้มแข็ง และเป็นเพียงจดุปฏิบติัการเรียนรู้

วิทยชุมุชน เพ่ือรอให้ กสช. เกิดมาเทา่นัน้ กลุม่นีมี้จํานวนไมม่ากนกั ประมาณ 100 กวา่แหง่ และบางสถานีก็เร่ิมรับ

โฆษณาแล้ว  

http://www.radio.thaihealth.net/modules.php
http://www.pioneer.netserv.chula.ac.th/
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      กลุ่มทีสอง กลุ่มวทิยุชุมชนสายธรรมะ่  ได้แก่วิทยชุมุชนเครือแหอโศกและเครือข่ายวิทยชุมุชนเพ่ือ

พระพทุธศาสนา กลุม่นีน้บัเป็นกลุม่วิทยชุมุชนท่ีช่วยเยียวยาสภาพสงัคม และพฒันาพระให้มีทกัษะในการส่ือสาร 

ตลอดจนเพิ่มศกัยภาพพระนกัเผยแผใ่ห้มีความสามารถในการส่ือสารเพิ่มขึน้ด้วย นบัเป็นกําลงัสําคญัให้กบั

พระพทุธศาสนา 

      กลุ่มทีสาม กลุ่ม่ วทิยุท้องถนิ ่ เป็นกลุม่ผู้ประกอบการวิทยรุายยอ่ยท่ีไมส่ามารถสู้กบัทนุขนาดใหญ่ในการ

ขอสมัปทานจากรัฐได้ กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีต้องการให้มีโฆษณาชัว่โมงละ 6 นาที และเรียกร้องให้สถานีวิทยมีุกําลงัสง่

มากกวา่ 30 วตัต์ เสาอากาศสงูกวา่ 30 เมตร และรัศมีกระจายเสียงมากกวา่ 15 กิโลเมตร กลุม่นีพ้ร้อมทําตาม

กฎระเบียบท่ีรัฐออกมาทกุประการ กลุม่นีส้ว่นมากจะเป็นสมาชิกของเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพวิทยทุ้องถ่ินไทย หรือ

สมาคมวิทยชุมุชนคนรักษ์ถ่ิน 

      กลุ่มทีสี  กลุ่มทียังไม่มีสังกัด่ ่ ่  เป็นกลุม่ท่ีสนบัสนนุโดยนกัการเมืองและบริษัทคา่ยเพลง กลุม่นีเ้พียง

ต้องการจบัจองคลื่นความถ่ีเอาไว้ก่อน และจดัรายการท่ีตอบสนองตอ่ตนเอง เพราะการลงทนุสร้างสถานีวิทยขุนาด

เลก็นัน้ ต่ํากวา่การขอสมัปทานจากรัฐมาก (ชาติชาย เหลืองเจริญ, www.thaibja.org, www.ntc.or.th/index) 

  

การเกิดขึน้ของ “วิทยชุมุชน” จํานวนมาก นอกจากจะทําให้วิทยชุมุชนเดิมต้องสญูเสียอตัลกัษณ์ท่ีร่วมกนั

สร้างขึน้มา คือเป็นวิทยขุองชมุชน เพ่ือชมุชน และโดยชมุชนแล้ว ยงัทําให้ประชาชนทัว่ไปเข้าใจ “วิทยชุมุชน” ผิดไป

จากหลกัการเดิมด้วย นอกจากนี ้การดําเนินการวิทยชุมุชน ในตวัมนัเอง ก็มีข้อจํากดัหลายประการด้วยกนั กลา่วคือ 

หลกัการของการเป็นส่ือท่ีไมแ่สวงหากําไร ทําให้วิทยชุมุชนดําเนินการได้อยา่งยากลําบากภายใต้ระบบทนุนิยม

ปัจจบุนั สว่นการมีสว่นร่วมและจิตวิญญาณอาสาสมคัรนบัเป็นโจทย์ท่ีท้าทายตอ่ความยัง่ยืนของวิทยชุมุชน ซึง่

สามารถดไูด้จากความร่วมมือร่วมใจของอาสาสมคัรสมาชิกในชมุชน และความรู้สกึเป็นเจ้าของร่วมของคนในชมุชน 

นอกจากนี ้ความเป็นอิสระของวิทยชุมุชนสามารถดไูด้จากแหลง่ท่ีมาของเงินสนบัสนนุวา่มาจากแหลง่ใด หลากหลาย

กลุม่หรือไม่ (www.thaicr.org/node/89) 

นอกจากนี ้วิทยชุมุชนในประเทศไทยนอกจากจะต้องตอ่สู้กบัแนวคิดเก่าๆ ของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยงัต้อง

ตอ่สู้กบัตนเองอีกด้วย กลา่วคือ คนทํางานวิทยชุมุชนเหน็วา่วิทยชุมุชนเป็นเคร่ืองมือเพ่ือสะท้อนและ/หรือแสดงสทิธิ

อํานาจในการกําหนดเนือ้หา รวมทัง้วิธีการส่ือสารเพ่ือประโยชน์และความต้องการของชมุชนท่ีร่วมกนัเป็นเจ้าของ 

หรือเหน็วา่วิทยชุมุชนเป็นเพียงกลไกในการทําให้มีกลุม่/องค์กรชมุชนมาผลติรายการและได้ออกอากาศเทา่นัน้ 

นอกจากนี ้ คนทํางานวิทยชุมุชนจะทําให้เครือข่ายท่ีร่วมเรียนรู้เร่ืองวิทยชุมุชนเพ่ือเตรียมความพร้อมชมุชน ในการใช้

สทิธิในการส่ือสารผา่นคล่ืนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ กลายเป็นเพียงเครือข่ายท่ีดําเนินการด้านการตลาด หรือแสวงหา

การสนบัสนนุจากหน่วยงานหรือโครงการตา่งๆ เพ่ือให้วิทยชุมุชนเป็นหน่วยผลิตรายการท่ีมีเนือ้หาเพ่ือเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์แก่หน่วยงานท่ีสนบัสนนุเทา่นัน้ ซึง่ถ้าเป็นเช่นนี ้ วิทยชุมุชนก็จะกลายเป็นเคร่ืองมือของการเกิดส่ือ

ประเภทใหม ่ ไมใ่ช่ส่ือท่ีเป็นเคร่ืองมือของชมุชน และวิทยชุมุชนก็จะกลายเป็นเพียงกลุม่คนประเภทหนึง่ และเป็นการ

ดําเนินการวิทยกุระจายเสียงอีกประเภทหนึง่เทา่นัน้ (เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์, www.nidambe11.net) 

http://www.thaibja.org/
http://www.ntc.or.th/index
http://www.thaicr.org/node/89
http://www.nidambe11.net/
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อยา่งไรก็ตาม ถ้าต้องการให้วิทยชุมุชนมีตําแหน่งแหง่ท่ีทางสงัคมท่ียงัคงอตัลกัษณ์ของการไมแ่สวงหาผล

กําไร และเป็นบริการสาธารณะและชมุชนแล้ว เครือข่ายวิทยชุมุชนได้เสนอวา่วิทยชุมุชนควรมีลกัษณะดงันี ้9 

1. นิยามวทิยุชุมชนในทางกฎหมาย วิทยชุมุชนเป็นหนึง่ในส่ือภาคประชาชน ซึง่เป็นของประชาชน โดย

ประชาชน เพ่ือประชาชน ทัง้นีต้้องมีเป้าหมายและการดําเนินการเพ่ือประโยชน์ชมุชนหรือสาธารณะ โดยไมแ่สวงหา

ผลกําไรในทางธุรกิจ 

2. ลักษณะผ้ประกอบการู  มีการรวมตวักนัในลกัษณะ ทัง้ชมุชนในทางกายภาพ และชมุชนท่ีมีปัญหาหรือ

ความสนใจร่วมกนั เพ่ือใช้วิทยชุมุชนเป็นส่ือในการแก้ไขปัญหา พฒันาชมุชนและสงัคม ทัง้นี ้ มีการรวมตวักนัโดยจดั

ทะเบียนเป็นกลุม่นิติบคุคล อยา่งเช่น ชมรม สมาคม และมลูนิธิ 

3. กระบวนการรวมกลุ่มเป็นนิตบุิคคล กลุม่วิทยชุมุชนท่ีรวมตวักนัแตย่งัไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคล 

ให้สามารถมาขึน้ทะเบียนเพ่ือรับรองสถานะโดยหน่วยงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์

แหง่ชาติ (กสช.) เพ่ือสามารถใช้สทิธิในการขอใบอนญุาตการประกอบกิจการคล่ืนความถ่ี 

4. ระยะเวลาการประกอบกจิการวทิยุชุมชน ประมาณ 3 – 5 ปี ทัง้นีมี้การประเมินร่วมกนัระหวา่งองค์กร

อิสระ ภาคประชาสงัคม และตวัแทนชมุชน กระบวนการตอ่ใบอนญุาตให้เป็นไปตามกติกากลางท่ีเปิดเผย โปร่งใส 

และภาคประชาชนมีสว่นร่วม 

5. สทิธิเสรีภาพในการสือสาร่  หน่วยงานภาครัฐ/กสช. ไมมี่สทิธิควบคมุหรือแทรกแซงเนือ้หาสาระท่ี

นําเสนอผา่นวิทยชุมุชน ทัง้นีก้ระบวนการกลัน่กรองเนือ้หา ให้ถือเป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิทยชุมุชน

และองค์กรตรวจสอบกนัเองของภาคประชาสงัคม 

6. กระบวนการตรวจสอบกันเองของภาคประชาสังคม หน่วยงานภาคประชาชนหรือชมุชนมีการรวมตวั

กนัเป็นเครือข่าย กํากบัดแูลกนัเอง โดย กสช. ต้องอํานวยความสะดวกในการแตง่ตัง้กลไกภาคประชาชนท่ีจดัตัง้

ขึน้มาเพ่ือกํากบัดแูลตรวจสอบกนัเอง อนัเป็นหลกัประกนัวา่วิทยชุมุชนจะมีอิสรภาพในการส่ือสารโดยไมถ่กูแทรกแซง

จากอํานาจรัฐและกลุม่ทนุ แตเ่น้นการกํากบัดแูลและรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมระหวา่งภาคประชาชน 

 

ภาวะกฎหมายเป็น “อัมพาต”   
ในช่วงปลาย พ.ศ. 2548 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาให้เพิกถอนรายช่ือผู้สมคัร กสช. ตัง้แตร่อบ 14 คน

และกรรมการสรรหารอบท่ี 2 โดยให้ถือเสมือนวา่ไมเ่คยได้เสนอตอ่วฒุิสภาเพ่ือคดัเลือกมาก่อน จากคําพิพากษา

ดงักลา่วข้างต้น ทําให้เกิดภาวะกฎหมายเป็น “อมัพาต” กลา่วคือ หลงัจากท่ีรอ กสช. มาอยา่งยาวนาน ก็ยงัคงไมมี่

องค์กร กสช. มาทําหน้าท่ีตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรมประชาสมัพนัธ์ ก็ไมส่ามารถบงัคบัใช้กฎหมายได้อยา่งเตม็ท่ี

เน่ืองจากเป็นกฎหมายเก่าท่ีขดัแย้งกบัรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 นัน่ก็หมายความวา่ ทัง้กฎหมาย

เก่าและกฎหมายใหมมี่ผลบงัคบัใช้ได้ไมเ่ตม็ท่ี กอปรกบัรัฐบาลมีแนวทางการแก้ไขปัญหาวิทยชุมุชนท่ีมีการ

ปรับเปล่ียนอยูเ่สมอ มีรายละเอียดดงันี ้

เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิใน

คณะกรรมการกิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์แหง่ชาติ (กกช.) เพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวกบัการดําเนินการของ

                                                 
9 เป็นประเดน็ท่ีกําหนดไว้ใน “วาระการระดมสมอง เร่ือง แม่บทการให้ใบอนญุาตการประกอบการวิทยชุมุชน”, คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือ

การปฏิรูปสื่อ, 2549: 39 
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ตอ่มาประธานคณะกรรมาธิการการส่ือสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลงัการประชมุ

ถงึแนวทางการแก้ไขปัญหาวิทยกุระจายเสียงของภาครัฐ เอกชน และวิทยชุมุชน ในระหวา่งท่ียงัไมมี่คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แหง่ชาติ (กสช.) โดยท่ีประชมุได้เชิญตวัแทนจากกรมประชาสมัพนัธ์ 

เลขานกุารรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ สภาวิทยปุระชาชน และสภาการวิทยแุละ

โทรทศัน์แหง่ชาติ มาร่วมประชมุด้วย และกรมประชาสมัพนัธ์ได้เสนอมาตรการแก้ไข ดงันี ้

1. ให้วิทยชุมุชนทัง้ 3,000 แหง่ ยติุการเผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนใหมภ่ายใน 30 วนั โดยกรม

ประชาสมัพนัธ์จะนําคล่ืนวิทยท่ีุมีอยู ่1,556 คล่ืน มาจดัสรรให้วิทยชุมุชน โดยจะยดึตามเนือ้หาท่ีสร้างสรรค์ 

2. ให้วิทยชุมุชนงดการโฆษณา 

3. ให้นําคล่ืนวิทยหุลกั เช่น ทหารและตํารวจ มาจดัสรรให้กบัภาคประชนเข้ามามีสว่นร่วม และแก้ไขมาตรา 

80 ของ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีในการกํากบัดแูลวิทยฯุ โดยให้กรมประชาสมัพนัธ์เข้ามาดแูล จนกวา่จะมี 

กสช. 

4. จดัเวทีสาธารณะเพ่ือระดมความเหน็ โดยเฉพาะกรณีการห้ามโฆษณาใน 6 นาที โดยต้องฟังเสียงจาก

ประชาชนและผู้ เก่ียวข้อง  

         5. ให้เจ้าหน้าท่ีชะลอการจบักมุวิทยชุมุชนท่ีทําผิดกฎหมายไปก่อน 90 วนั จนกวา่จะมีการประชาพิจารณ์ 

(www.thaibja.org) 

ในช่วงเดียวกนันีเ้อง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กทช.) ได้รับการร้องเรียนวา่วิทยชุมุชน

ก่อให้เกิดคล่ืนแทรก อยา่งเช่น บริษัท วิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย จํากดั ร้องเรียนวา่มีคล่ืนวิทยกุระจายเสียงเข้า

รบกวนข่ายส่ือสารท่ีใช้ควบคมุการจราจรทางอากาศในจงัหวดัสระแก้ว ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความปลอดภยัทางการ

บินได้ โดยขอให้ระงบัสง่กระจายเสียง 4 แหง่ภายใน 30 วนั และสํานกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

มีหนงัสือถงึผู้วา่ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพ่ือให้ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแจ้งไปยงัสถานีวิทยชุมุชน 7 

สถานี ให้ระงบัการสง่กระจายเสียงเพราะรบกวนวิทยกุารบิน โดยอ้างวา่ได้รับการร้องเรียนจากบริษัทวิทยกุารบินแหง่

ประเทศไทย ดงันัน้ในเวลาตอ่มาหน่วยงานในระดบัพืน้ท่ีได้เช่ือมโยงคําสัง่ของ กปส. และ กทช. ก่อนหน้านี ้เข้ากบัคํา

พิพากษาคดีวิทยชุมุชนอา่งทอง และมีการสัง่ระงบัและแจ้งวา่การออกอากาศวิทยชุมุชนเป็นการดําเนินการท่ีไม่

ถกูต้องตามกฎหมายหลายร้อยสถานีทัว่ประเทศ (www.bangkokbiznews.com) 

อยา่งไรก็ตามในช่วง พ.ศ. 2548 - 2549 การตอ่สู้ระหวา่งเครือข่ายพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยกบั

รัฐบาลทกัษิณทวีความเข้มข้นขึน้ทกุขณะ ส่ือสารมวลชนถกูคกุคามอยา่งหนกั วิทยชุมุชนก็เช่นเดียวกนั ถกูรัฐบาล

ข่มขู่คกุคามสารพดัวิธี ทัง้สง่จดหมายท่ีมีลายเซ็นของผู้ มีอํานาจบางคน และโทรศพัท์ข่มขู่ให้เลกิจดัรายการ ดงันัน้ใน

วนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือการปฏิรูปส่ือ (คปส.) เครือข่ายพนัธมิตรประชาชนเพ่ือ

ประชาธิปไตย และเครือข่ายวิทยชุมุชน แถลงข่าวเร่ือง "จรรยาบรรณและจดุยืนส่ือสารมวลชนตอ่การเปล่ียนแปลง

ทางการเมือง" และระบวุา่มีสถานีวิทยชุมุชนประมาณ 1,000 สถานีทัว่ประเทศได้ถกูสัง่ปิด หากรัฐบาลยงัไมห่ยดุการ

กระทําดงักลา่วและไมย่อมสัง่เปิดสถานีวิทยทุัง้หมดท่ีถกูสัง่ปิดไป สมาชิกเครือข่ายวิทยชุมุชนทัว่ประเทศจะรวมตวั

ออกมาเคล่ือนไหวประท้วงรัฐบาลร่วมกบักลุม่เครือข่ายพนัธมิตรฯ ในวนัท่ี 14 มีนาคมนี ้ นอกจากนี ้ แถลงการณ์

http://www.thaibja.org/
http://www.bangkokbiznews.com/
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ตอ่มาวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมขุ (คปค) ทําการรัฐประหาร และ “ฉีกทิง้” รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และใน

วนัรุ่งขึน้ คปค. มีคําสัง่ระงบัการออกอากาศวิทยชุมุชนภาคเหนือทัง้หมดและภาคอีสานบางสว่น โดยอ้างเหตวุา่วิทยุ

ชมุชนเกิดขึน้จากบทบญัญติัของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  ดงันัน้ เม่ือรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ถกูยกเลกิไปแล้ว วิทยชุมุชนก็ต้องถกูยกเลกิไปโดยปริยาย อยา่งไรก็ตาม คปค. ได้

อนญุาตให้ออกอากาศได้ใหมใ่นเวลาตอ่มา โดยต้องปฏิบติัตามข้อตกลง 16 ข้ออยา่งเคร่งครัด เช่น การให้สถานีวิทยุ

ชมุชนถ่ายทอดสญัญาณเสียง คําสัง่ และแถลงการณ์ของ คปค. ทกุครัง้ท่ีมีการประกาศ วิทยชุมุชนต้องไม่

วิพากษ์ วิจารณ์ อา่นข่าว เสนอข่าวการเมืองท่ีก่อให้เกิดความแตกแยกในทกุกรณี การงดเปิดสายหน้าไมค์ และการ

ให้ปรับกําลงัสง่ออกอากาศ เสาอากาศ ให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีกําหนด เพ่ือมิให้กระทบรบกวนคล่ืนสญัญาณวิทย ุ โทรทศัน์ 

และระบบสญัญาณอ่ืนๆ ของทางราชการ เป็นต้น (www.pitlokradio.com/data/pitlokradio) 

นอกจากข้อตกลงดงักลา่วแล้ว รัฐบาลภายใต้ คปค. ยงัได้กําหนดเง่ือนไขอีกมากมายให้วิทยชุมุชนปฏิบติั 

ทัง้นี ้เพ่ือให้วิทยชุมุชนเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลในการเผยแพร่ข่าวสารของ คปค. และคณะมนตรีความมัน่คงแหง่ชาติ  

ดงันัน้ สถานีวิทยชุมุชนควรผลติรายการและดําเนินรายการท่ีมุง่เน้นสง่เสริมความมัน่คงแหง่ชาติ สร้างความ

สมานฉนัท์ และสง่เสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ  และขอความร่วมมือ

จากวิทยชุมุชนทกุแหง่ให้ถ่ายทอดข่าวและรายการจากสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย และไมก่ระทําการท่ี

ขดัตอ่คําประกาศ คปค. ฉบบัท่ี 10 ทัง้นีเ้พ่ือฟืน้ฟคูวามสามคัคีของคนในชาติ และนําความสงบสขุกลบัคืนสูป่ระเทศ  

เป็นต้น 

ตอ่มาในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2550 ระหวา่งกระบวนการร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหม ่ ข้อถกเถียงวา่ควรมี 1 

หรือ 2 องค์กรในการจดัสรรคล่ืนความถ่ีให้กบัวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และโทรคมนาคม ก็เกิดขึน้อีกครัง้หนึง่ 

ทําให้ตวัแทนเครือข่ายสนบัสนนุการปฏิรูปส่ือไทย ซึง่ประกอบด้วยภาควิชาการ ภาควิชาชีพ องค์กรเอกชน และภาค

ประชาชนจํานวน 26 องค์กร ได้เดินทางเข้าพบ น.ต.ประสงค์ สุน่สริิ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญู และ

นายนรนิติ เศรษฐบตุร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนญู (ส.ส.ร.) ท่ีรัฐสภา เพ่ือคดัค้านการยบุรวม กสช. และ กทช. พร้อม

กบัขอให้ทบทวนมาตรา 47 ในร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และยืนยนัเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในการปฏิรูปส่ือตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540   

ถงึกระนัน้ก็ดี ในร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ฉบบัลงประชามติ มาตรา 47 ยงัได้ระบุ

วา่ให้มีองค์กรของรัฐท่ีอิสระองค์กรหนึง่ทําหน้าท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง 

วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ซึง่อาจจะให้สํานกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

(กทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แหง่ชาติ (กสช.) รวมเป็นหน่วยงานเดียวกนั 

เม่ือรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ผา่นการลงประชามติรับรองในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 

2550 และมาตรา 47 ระบวุา่ให้มีองค์กรของรัฐท่ีอิสระองค์กรหนึง่ทําหน้าท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ี และกํากบัการประกอบ

กิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) และในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนญูแหง่

http://www.tv4kids.org/
http://www.pitlokradio.com/data/pitlokradio
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แตใ่นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีรับหลกัการร่าง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทศัน์ ท่ีเสนอโดยรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี และสง่ให้สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณา และจากนัน้จงึสง่ให้ สนช. พิจารณาตอ่ไป สาระสําคญัของร่าง พ.ร.บ. นี ้ คือ การยกเลกิ พ.ร.บ. 

วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ 2498, 2502, 2521, 2530 นอกจากนี ้ ในร่าง พ.ร.บ. ฉบบันี ้ ยงัมีการแตง่ตัง้

คณะกรรมการชัว่คราวมากํากบัดแูลกิจการวิทยกุระจายเสียงชมุชนและการประกอบกิจการท่ีไม่ใช่คล่ืนความถ่ี 

(กวช.) ท่ีประกอบด้วยตวัแทนท่ีล้วนมาจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี  อธิบดีกรม

ประชาสมัพนัธ์ ผู้บญัชาการสํานกังานตํารวจแหง่ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ และ

ผู้ทรงคณุวฒุิอีก 5 คน  

ตอ่มาวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 สนช. ก็พิจารณา พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์ วาระ 2 และ 3 และสามารถผา่นกฎหมายฉบบันีใ้นช่วงเกือบจะสิน้สดุวาระของ สนช. 

 

บทสรุป  
 

การปฏิรูประบบวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ท่ีเน้นสทิธิด้านการส่ือสารตามท่ีระบไุว้ในรัฐธรรมนญูฯ 

พ.ศ. 2540 มาตรา 40 นบัเป็นจดุกําเนิดของวิทยชุมุชนในประเทศไทยและมีพฒันาการในช่วงทศวรรษ 2540 ดงันี ้

 

 ช่วงที่ 1 กระบวนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญ มาตรา ู 40 และการก่อตัง้วิทยุ
ชุมชน (พ.ศ. 2540 – 2545) ช่วงนีเ้ป็นช่วงของกระบวนการบญัญติั พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากบั

กิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ใช้เวลาร่วม 2 ปี ตอ่จากนัน้ก็มี

กระบวนการสรรหา กสช. เพ่ือมาทําหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. ฉบบันี ้ในช่วงเดียวกนันีเ้อง กรมประชาสมัพนัธ์

ได้มีโครงการนําร่องวิทยชุมุชนในจงัหวดัทดลอง 19 จงัหวดั และโครงการอบรมอาสาสมคัรประชาสมัพนัธ์ประจํา

หมูบ้่าน สว่นองค์กรพฒันาเอกชนและนกัวิชาการสื่อสารมวลชนหวัก้าวหน้าได้ออกไปเผยแพร่สทิธิด้านการส่ือสาร

ตามท่ีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนญู และฝึกอบรมและสร้างกระบวนการเตรียมความพร้อมของชมุชนเพ่ือการบริการ

จดัการวิทยชุมุชน 

 

 ช่วงที่ 2 การเกิดเครือข่ายวิทยุชุมชนและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ (พ.ศ. 2545 – 
2548) กระบวนการสรรหา กสช. ไมแ่ล้วเสร็จตามกําหนดเวลาและถกูศาลพิพากษาวา่กระบวนการสรรหาท่ีผา่นมา
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 ช่วงที่ 3 ความหลากหลายของวทิยุชุมชนและภาวะกฎหมายเป็น “อัมพาต” (พ.ศ. 
2547 – 2550) จนกระทัง่รัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. 2540 ถกูฉีกทิง้ รัฐไทยก็ยงัไม่สามารถแตง่ตัง้ กสช. ได้ ทําให้เกิดภาวะ

กฎหมายเป็น “อมัพาต” กลา่วคือ แม้วา่วิทยชุมุชนจะมีกฎหมายรองรับ แตไ่มมี่องค์กรอิสระมาทําหน้าท่ีตามกฎหมาย 

นอกจากนี ้ หน่วยงาน/องค์กรท่ีรัฐบาลแตง่ตัง้ให้เข้ามารับผิดชอบหลายหน่วยงาน/องค์กร ก็ไมส่ามารถดําเนินงาน

บรรลเุป้าหมายและแก้ไขปัญหาได้ เพราะเป็นการแตง่ตัง้ขึน้มาเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและไมมี่กฎหมายรองรับ 

และการตรวจจบัโดยใช้กฎหมายเก่าก็เกิดขึน้มาทา่มกลางการเลือกปฏิบติั สว่นการอนญุาตให้วิทยชุมุชนมีโฆษณาได้

ไมเ่กิน 6 นาทีตอ่ชัว่โมง ทําให้เกิดวิทยชุมุชนขึน้มาหลายพนัสถานี ซึง่สามารถแบง่แยกออกได้เป็น 4 กลุม่ คือ 1) กลุม่

วิทยชุมุชนเดิม 2) กลุม่วิทยทุ้องถ่ิน 3) กลุม่วิทยสุายธรรมะ และ 4) กลุม่ท่ีสงักดัไมช่ดัเจน 
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 บทที่ 4 
สถานภาพวทิยุชุมชนภาคประชาชน 

  

บทนีเ้ป็นการสรุปผลการศกึษาว่าการดําเนินงานของวิทยชุมุชนในปัจจบุนัมีสถานภาพอยา่งไร โดยแบง่

หวัข้อยอ่ยตามหลกัการของเครือข่ายวิทยชุมุชนภาคประชาชนในแง่ท่ีวา่วิทยชุมุชนเป็นของชมุชน โดยชมุชน และเพ่ือ

ชมุชน นอกจากนีว้ิทยชุมุชนเป็นการดําเนินงานท่ีไมแ่สวงหากําไรทางธุรกิจและผลประโยชน์ทางการเมือง มี

รายละเอียดดงันี ้

 

ลักษณะทั่วไปของวิทยุชุมชน 
 หลกัการของวิทยชุมุชนได้ระบวุ่าสถานท่ีตัง้ของสถานีวิทยชุมุชน ควรตัง้ในท่ีสาธารณะท่ีสมาชิกเข้าออก

สะดวก นอกจากนี ้กําลงัสง่กระจายเสียงมีกําลงัต่ํา ประมาณ 20 – 30 วตัต์ มีรัศมีการกระจายเสียงประมาณ 10 – 15 

กิโลเมตร และช่วงเวลาออกอากาศขึน้อยูก่บัความต้องการของชมุชน ไมจํ่าเป็นต้องออกอากาศตลอดวนั อย่างไรก็

ตาม จากการปฏิบติัการจริงของวิทยชุมุชนในประเทศไทย มีรายละเอียด ดงันี ้

 

สถานที่ตัง้ สถานีวิทยชุมุชนตัง้ในพืน้ท่ีท่ีหลากหลาย และสถานีวิทยชุมุชนบางแห่งก็มีการเปล่ียน

สถานท่ีตัง้อยู่หลายครัง้ ตามเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงไปของแตล่ะชมุชน จากการศกึษาสถานีวิทยชุมุชนกลุม่ตวัอยา่ง

พบวา่สถานีวิทยชุมุชนตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีสาธารณะมากท่ีสดุ มีจํานวน 83 สถานี หรือร้อยละ 52.5 (ตัง้อยูใ่นวดั/มสัยิด/

โบสถ์ ร้อยละ 23.4 ศาลาเอนกประสงค์ ร้อยละ 2.5 และท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ร้อยละ 26.6 รองลงมา คือ ท่ีทําการสว่น

ราชการ มีจํานวน 40 สถานี หรือร้อยละ 25.3 (ตัง้อยูใ่น อบต. ร้อยละ 6.3, เทศบาล ร้อยละ 1.3, โรงพยาบาล ร้อยละ 

5.7, โรงเรียน ร้อยละ 4.4, และท่ีทําการราชการอ่ืนๆ ร้อยละ 7.6) (ดตูาราง 4.1) 

นอกจากนี ้ ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีสนบัสนนุสถานท่ีตัง้สถานีวิทยชุมุชน สว่นมากยงัให้การสนบัสนนุคา่ใช้จ่าย

ประจําด้วย เช่น คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท์ เป็นต้น  ถ้าตัง้สถานีท่ีบ้านผู้ นําชมุชน ทัง้ผู้ นําทางการและผู้ นําธรรมชาติ ผู้ นํา

ชมุชนคนนัน้มกัเป็นแกนหลกัในการสนบัสนนุการดําเนินงานวิทยชุมุชนและช่วยดแูลเคร่ืองสง่และอปุกรณ์ตา่งๆ ด้วย 

แตก็่มีข้อเสีย คือ บางคนท่ีไมช่อบ “หน้า” หรือมีความขดัแย้งกบัผู้ นําคนนัน้ มกัไมเ่ข้ามามีสว่นร่วม (แตล่ะชมุชน มกัมี

กลุม่การเมืองท้องถ่ินท่ีบางครัง้ร่วมมือกนัและบางครัง้ก็ขดัแย้งกนัตามสภาพการณ์) 

สถานีวิทยชุมุชนท่ีตัง้อยูใ่นสถานท่ีของท่ีทําการสว่นราชการ (เช่น อบต. เทศบาล สถานีอนามยั และ

โรงพยาบาล เป็นต้น) มกัได้รับการสนบัสนนุจากสว่นราชการนัน้ๆ เช่น การออกคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน (คา่ไฟฟ้า

และคา่โทรศพัท์) และการซอ่มแซมบํารุงรักษาเคร่ืองสง่และอปุกรณ์ เป็นต้น แต่การตัง้อยูใ่นสถานท่ีราชการ ทําให้บาง

คนและบางกลุม่ไมส่ะดวกใจท่ีจะเข้าไปมีสว่นร่วมเช่นกนั 
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ตาราง 4.1 สถานที่ตัง้สถานีวทิยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง 
สถานที่ จาํนวนสถานี ร้อยละ 

ท่ีสาธารณะในชมุชนอ่ืนๆ 42 26.6 

วดั/มสัยิด/โบสถ์ 37 23.4 

บ้านผู้ นํา 12 7.6 

ท่ีทําการราชการอ่ืนๆ 12 7.6 

องค์การบริหารสว่นตําบล 10 6.3 

ท่ีสว่นบคุคล 11 7.0 

อนามยั/โรงพยาบาล 9 5.7 

สํานกังานองค์กรพฒันาเอกชน 9 5.7 

โรงเรียน 7 4.4 

ศาลาเอนกประสงค์ 4 2.5 

สหภาพแรงงาน 3 1.9 

เทศบาล 2 1.3 

รวม 158 100.0 

 

 กาํลังส่งและพืน้ที่กระจายเสียง วิทยชุมุชนสว่นใหญ่ใช้เคร่ืองสง่ท่ีมีกําลงัสง่ตามระเบียบท่ี

กําหนดไว้ไมใ่ห้เกิน 30 วตัต์ โดยสถานีวิทยชุมุชนท่ีใช้เคร่ืองสง่ท่ีมีกําลงัสง่น้อยกว่า 30 วตัต์ มีจํานวน 121 สถานี หรือ

ร้อยละ 76.6 สว่นสถานีวิทยชุมุชนท่ีมีกําลงัสง่ระหวา่ง 31-60 วตัต์ มีจํานวน 12 สถานี หรือร้อยละ 7.6 และสถานี

วิทยชุมุชนท่ีมีกําลงัสง่มากกวา่ 61 วตัต์ มีจํานวน 25 สถานี หรือร้อยละ 15.8 (ดตูาราง 4.2)  

การท่ีต้องใช้กําลงัสง่มากกวา่ 30 วตัต์นัน้ เป็นเพราะวา่สถานีวิทยชุมุชนบางแหง่ตัง้อยูใ่นเขตภเูขา ต้องใช้

กําลงัสง่มากกว่า 30 วตัต์ และสถานีวิทยชุมุชนบางแหง่มีคล่ืนวิทยอ่ืุนมาทบัหรือแทรกเข้ามาจนพืน้ท่ีกระจายเสียงหด

แคบลง จงึได้เพิ่มกําลงัวตัต์สู้กบัสถานีท่ีมีกําลงัวตัต์สงูกวา่ 

 
ตาราง 4.2 กาํลังส่งของเคร่ืองส่งของวทิยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง 

กาํลังส่ง จาํนวนสถานี ร้อยละ 

น้อยกวา่ 30 วตัต์ 121 76.6 

31 – 60 วตัต์ 12 7.6 

มากกวา่ 61 วตัต์ 25 15.8 

รวม 158 100.0 

 

 พืน้ท่ีกระจายเสียงของสถานีวิทยชุมุชนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งมีพืน้ท่ีกระจายเสียงอยา่งน้อยก็ครอบคลมุพืน้ท่ี

ระดบัตําบล บางสถานีก็ครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้อําเภอหรือระหวา่งอําเภอ/จงัหวดั โดยช่ือสถานีวิทยชุมุชนจะมีนยับง่บอก

วา่เป็นสถานีวิทยชุมุชนท่ีมีเป้าหมายเป็นกลุม่คนไหน อยา่งเช่น ในระดบัตําบล ก็ใช้ช่ือตําบลเป็นช่ือสถานี (สถานีวิทยุ
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ถ้าพิจารณาจากหลกัการท่ีวา่รัศมีการกระจายเสียงอยูใ่นช่วง  10 – 15 กิโลเมตรแล้ว การกระจายเสียงของ

วิทยชุมุชนไมน่่าครอบคลมุพืน้ท่ีมากกวา่ 8 ตําบล จากกลุม่ตวัอยา่งพบวา่มีสถานีวิทยชุมุชนท่ีมีพืน้ท่ีกระจายเสียง

น้อยกวา่ 4 ตําบล มีจํานวน 62 สถานี หรือร้อยละ 44.3 สถานีวิทยชุมุชนท่ีมีพืน้ท่ีกระจายเสียง 5 – 8 ตําบล มีจํานวน 

50 สถานี หรือร้อยละ 35.7 สถานีวิทยชุมุชนท่ีมีพืน้ท่ีกระจายเสียง 9 – 12 ตําบล มีจํานวน 12 สถานี หรือร้อยละ 8.6 

และสถานีวิทยชุมุชนท่ีมีพืน้ท่ีกระจายเสียงมากกวา่ 13 ตําบล มีจํานวน 16 สถานี หรือร้อยละ 11.4  (ดตูาราง 4.3) 

 
ตาราง 4.3 พืน้ที่กระจายเสียง 

พืน้ที่กระจายเสียง จาํนวนสถานี ร้อยละ 

น้อยกวา่ 4 ตําบล 62 44.3 

5 – 8 ตําบล 50 35.7 

9 – 12 ตําบล 12 8.6 

13 ตําบลขึน้ไป 16 11.4 

รวม 140 100.0 

หมายเหตุ: สถานีวิทยชุมุชน 18 สถานีตัง้อยูใ่นเขตเมือง หรือพืน้ท่ีกระจายเสียงหดแคบลงเน่ืองจากเกิดปัญหาคล่ืน

ทบั/คล่ืนแทรก ทําให้ไมส่ามารถระบพืุน้ท่ีกระจายได้วา่ครอบคลมุถงึพืน้ท่ีไหนบ้าง นอกจากนีพื้น้ท่ีกระจายเสียงยงัมี

หลายปัจจยัประกอบกนัด้วย ได้แก่ กําลงัสง่ของเคร่ืองสง่ เสาอากาศ ลกัษณะภมิูประเทศ และสญัญาณคล่ืน

ข้างเคียง 

 

 วันและเวลากระจายเสียง ตามหลกัการแล้ววิทยชุมุชนไมจํ่าเป็นต้องออกอากาศทกุวนัหรือตลอด

วนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความต้องการหรือความจําเป็นของแตล่ะชมุชน แตส่ถานีวิทยชุมุชนกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีวนัและ

เวลากระจายเสียงไมต่า่งกบัวิทยกุระแสหลกั กลา่วคือ สถานีวิทยชุมุชนท่ีกระจายเสียงทกุวนัมีจํานวน 135 สถานี 

หรือร้อยละ 86.6 และจํานวนวนักระจายเสียงต่อสปัดาห์รองลงมา คือ กระจายเสียง 4 – 6 วนัตอ่สปัดาห์ มีจํานวน 17 

สถานี หรือร้อยละ 10.9 สว่นสถานีวิทยชุมุชนท่ีกระจายเสียง 1 – 3 วนัตอ่สปัดาห์ มี 4 สถานี หรือร้อยละ 2.5 (ดู

ตาราง 4.4) 

 
ตาราง 4.4 จาํนวนวันต่อสัปดาห์ที่สถานีวทิยุชุมชนออกกระจายเสียง 

จาํนวนวันต่อสัปดาห์ จาํนวนสถานี ร้อยละ 

1 – 3 วนั 4 2.5 

4 – 6 วนั 17 10.9 

7 วนั 136 86.6 

รวม 157 100.0 

หมายเหตุ: สถานีวิทยชุมุชน 1 แหง่ไมส่ามารถระบจํุานวนวนัออกกระจายเสียงได้ เพราะอยูใ่นช่วงย้าย

สถานี และกําลงัทดลองกระจายเสียงและปรับผงัรายการอยู่ 
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 สําหรับจํานวนชัว่โมงกระจายเสียงตอ่วนันัน้ สถานีวิทยชุมุชนท่ีออกกระจายเสียงมากกวา่ 9 ชัว่โมงตอ่วนั มี

จํานวน 109 สถานี หรือร้อยละ 69.0 รองลงมาออกอากาศ 5 – 8 ชัว่โมงตอ่วนั มีจํานวน 33 สถานี หรือร้อยละ 20.9 

และออกอากาศน้อยกวา่ 4 ชัว่โมงตอ่วนั มีจํานวน 16 สถานี หรือร้อยละ 10.1 (ดตูาราง 4.5) 

 
ตาราง 4.5 จาํนวนช่ัวโมงต่อวันที่สถานีวทิยุชุมชนออกกระจายเสียง 

จาํนวนช่ัวโมงต่อวัน จาํนวนสถานี ร้อยละ 

น้อยกวา่ 4 ชัว่โมง 16 10.1 

5 – 8 ชัว่โมง 33 20.9 

มากกวา่ 9 ชัว่โมง 109 69.0 

รวม 158 100.0 

 

 การท่ีสถานีวิทยชุมุชนสว่นใหญ่ออกอากาศทกุวนัและวนัละมากกวา่ 9 ชัว่โมงนัน้ เป็นเพราะวา่ผู้ ดําเนินการ

ต้องการส่ือสารให้ผู้ ฟังรับทราบว่าสถานีของตน “มีตวัตน” และเปิดดําเนินการอยู ่ ซึง่ผู้ ฟังสามารถสมัผสัได้ทางคล่ืน 

แม้วา่จะเปิดแตเ่พลงอยา่งเดียวโดยไมมี่ผู้จดัรายการก็ตาม 

 

 

วทิยุชุมชนเป็นของชุมชน 
 การท่ีวิทยชุมุชนเป็นของชมุชนนัน้หมายถงึการเป็นเจ้าของร่วมกนัของคนในชมุชน ซึง่อาจดไูด้จากการเข้า

ร่วมดําเนินการ การเป็นผู้จดัรายการ และการเป็นผู้ ฟัง อยา่งไรก็ตาม การศกึษาครัง้นีไ้ด้สํารวจในแง่มมุของความ

หลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการวิทยชุมุชน วิธีการระดมทนุ และแหลง่เงินท่ีนํามาสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐาน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  

 องค์ประกอบของคณะกรรมการ เป็นการพิจารณาวา่คณะกรรมการวิทยชุมุชนมาจากกลุม่ไหน

บ้างและมีความหลากหลายมากน้อยแคไ่หน จากกลุม่ตวัอยา่งพบวา่ ตวัแทนกลุม่/องค์กรในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมใน

การเป็นคณะกรรมการมากท่ีสดุ มีถงึร้อยละ 17.6 รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ ข้าราชการระดบัท้องถ่ิน มีร้อยละ 15.0 

และรองลงมาอนัดบั 3 คือชาวบ้านท่ีไมมี่ตําแหน่งเป็นทางการใดๆ ในชมุชน มีร้อยละ 14.7 สว่นกลุม่คนท่ีเข้ามามี

สว่นร่วมในการเป็นคณะกรรมการน้อยท่ีสดุคือ คนจากภายนอกชมุชน/ตวัแทนจากองค์กรภายนอกชมุชน มีเพียงร้อย

ละ 7.6 เม่ือพิจารณาแยกตามภาคแล้ว ภาคตะวนัตกมีชาวบ้านท่ีไมมี่ตําแหน่งใดๆ ในชมุชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการ

มากท่ีสดุ ร้อยละ 1.7 (ดตูาราง 4.6) 
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ตาราง 4.6 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานีวทิยุชุมชนเรียงจากมากไปน้อยเปรียบเทียบตามภาค 
ภาค 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
เหนือ ใต้ อีสาน ตะวัน 

ออก 
ตะวัน 
ตก 

กลาง & 
กทม. 

รวม(%) 

ตวัแทนกลุม่,องค์กรชาวบ้าน 31 (4.1) 16 (2.1) 44 (5.8) 20 (2.6) 12 (1.6) 11 (1.4) 134 (17.6) 

ข้าราชการระดบัท้องถ่ิน 31 (4.1) 10 (1.3) 40 (5.2) 19 (2.5) 6 (0.8) 8 (1.0) 114 (15.0) 

ชาวบ้านท่ีไม่มีตําแหน่งในชมุชน 24 (3.1) 16 (2.1) 34 (4.5) 16 (2.1) 13 (1.7) 9 (1.2) 112 (14.7) 

ผู้ นําอย่างเป็นทางการ 23 (3.0) 7 (0.9) 38 (5.0) 17 (2.2) 11 (1.4) 7 (0.9) 103 (13.5) 

ผู้ นําไม่เป็นทางการ,ปราชญ์ชมุชน 14 (1.8) 14 (1.8) 41 (5.4) 17 (2.2) 8 (1.0)  8 (1.0) 102 (13.4) 

นกัเรียน / นกัศกึษา 16 (2.1) 9 (1.2) 23 (3.0) 14 (1.8) 6 (0.8) 5 (0.7) 73  (9.6) 

พระสงฆ์ 16 (2.1) 4 (0.5) 22 (2.9) 11 (1.4) 8 (1.1) 5 (0.7) 66  (8.7) 

ตวัแทนองค์กรภายนอกชมุชน 8 (1.0) 9 (1.2) 20 (2.6) 11 (1.4) 6 (0.8) 4 (0.5) 58  (7.6) 

รวม (%) 163 
(21.4) 

85  
(11.2) 

262 
(34.4) 

125 
(16.4) 

70 
(9.2) 

57 
(7.5) 

762 
(100) 

 

การระดมทุน นบัเป็นวิธีการสร้างความรู้สกึ “ความเป็นเจ้าของสถานีวิทย”ุ แบบหนึง่ จากการศกึษา

กลุม่ตวัอยา่งพบวา่วิทยชุมุชนมกัจดัทอดผ้าป่า เลีย้งนํา้ชา  จดัโต๊ะจีน  ฯลฯ  อนัเป็นการระดมทนุภายในในตอนเร่ิมแร

ก่อตัง้สถานีวิทย ุ ซึง่จะต้องซือ้เคร่ืองสง่และอปุกรณ์ประกอบการกระจายเสียง ตอ่จากนัน้ก็จะใช้วิธีการระดมทนุโดย

การเชิญชวนให้คนในชมุชนเป็นเจ้าภาพสนบัสนนุคา่นํา้/คา่ไฟฟ้า/คา่โทรศพัท์มากท่ีสดุ มีถงึร้อยละ 18.7 รองลงมาคือ 

การขอการสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 14.2 สว่นวิธีการระดมทนุท่ีใช้น้อยท่ีสดุ คือ การขายของ เช่น 

ผลติภณัฑ์ชมุชน จตคุามรามเทพ เสือ้ เป็นต้น มีเพียงร้อยละ 3.4 และการระดมทนุลกัษณะอ่ืนๆ ได้แก่ การระดม

ภายในคณะกรรมการ การขอสนบัสนนุจากร้านค้าและองค์กรในชมุชน และการขอรับการสนบัสนนุจากองค์กรพฒันา

เอกชน เป็นต้น 

 เม่ือแยกพิจารณาตามภาคแล้ว พบวา่ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวนัตก และกรุงเทพฯและภาคกลางมี

ลกัษณะคล้ายกบัภาพรวมของทัง้ประเทศ ในขณะท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออก ใช้วิธีการขอการสนบัสนนุจาก

หน่วยงานภายนอกมากท่ีสดุ อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาการระดมทนุระหวา่งภายในและภายนอกชมุชน โดย

ภาพรวมแล้ว วิทยชุมุชนระดมทนุภายในชมุชนถงึร้อยละ 57.9 (ทอดผ้าป่า โต๊ะจีน จดัมวย ขายของ เชิญชวนคนใน

ชมุชนบริจาคคา่ไฟฟ้าและกองทนุ) (ดตูาราง 4.7) 
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ตาราง 4.7 การระดมทุนจาํแนกตามภาคและเรียงลาํดับจากมากไปน้อย 
ภาค 

การระดมทุน 
เหนือ ใต้ อีสาน ตะวัน 

ออก 
ตะวัน 
ตก 

กลาง+
กทม. 

รวม(%) 

เชิญชวนชาวบ้านบริจาค 9 (2.1) 12 (2.7) 38 (8.7) 7 (1.6) 9 (2.1) 7 (1.6) 82 (18.7) 

ขอสนบัสนนุจากองค์กรภายนอก 16 (3.7) 4 (0.9) 14 (3.2) 15 (3.4) 9 (2.1) 4 (0.9) 62 (14.2) 

ชาวบ้านบริจาคเข้ากองทนุ 16 (3.7) 4 (0.9) 19 (4.3) 7 (1.6) 5 (1.1) 6 (1.4) 57 (13.0) 

ขอการสนบัสนนุจากราชการ 13 (3.0) 9 (2.1) 18 (4.1) 9 (2.1) 4 (0.9) 4 (0.9) 57 (13.0) 

ทอดผ้าป่า 13 (3.0) 5 (1.1) 21 (4.8) 4 (0.9) 3 (0.7) 4 (0.9) 50 (11.4) 

ตัง้ตู้บริจาคในชมุชน 6 (1.4) 6 (1.4) 8 (1.8) 5 (1.1) 0 (0.0) 1 (0.2) 26 (5.9) 

จดัโต๊ะจีน งานบอล มวย 6 (1.4) 2 (0.5) 7 (1.6) 7 (1.6) 2 (0.5) 0 (0.0) 24 (5.5) 

ขายของ 1 (0.2) 2 (0.5) 7 (1.6) 2 (0.5) 2 (0.5) 1 (0.2) 15 (3.4) 

อ่ืนๆ 16 (3.7) 7 (1.6) 18 (4.1) 9 (2.1) 8 (1.8) 7 (1.6) 65 (14.8) 

รวม (%) 96 
(21.9) 

51 
(11.6) 

150 
(34.2) 

65 
(14.8) 

42 
(9.6) 

34 
(7.8) 

438 
(100.0) 

 

 แหล่งเงนิที่นํามาซือ้เคร่ืองส่งและอุปกรณ์ การก่อตัง้สถานีวิทยชุมุชนสว่นใหญ่จะใช้เงิน

ประมาณ 200,000 – 300,000 บาท โดยเคร่ืองสง่จะใช้เงินประมาณ 30,001 – 50,000 บาท เสาอากาศจะใช้เงิน

ประมาณ 10,000 – 30,000 บาท และห้องสง่และอปุกรณ์จะใช้เงินประมาณ 30,000 – 60,000 บาท อยา่งไรก็ตาม 

เคร่ืองสง่และอปุกรณ์ประกอบการกระจายเสียงของสถานีวิทยชุมุชนต้องมีการซ่อมแซมและบํารุงรักษาอยูส่ม่ําเสมอ

และอปุกรณ์บางอยา่งก็มีราคาแพง ต้องระดมทนุหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้มีเงินพอซือ้อปุกรณ์นัน้ๆ เช่น 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเลน่ซีดี เป็นต้น แตบ่างครัง้วิทยชุมุชนต้องขอการสนบัสนนุจากองค์กรต่างๆ ในการซือ้และ

ซอ่มแซมเคร่ืองสง่และอปุกรณ์ประกอบการกระจายเสียง ไมว่่าจะเป็นองค์กรพฒันาเอกชน องค์การบริหารสว่นตําบล 

หรือโรงพยาบาล ฯลฯ 

การระดมเงินในชมุชนเพ่ือซือ้เคร่ืองสง่และอปุกรณ์จะทําให้เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของมากกวา่ท่ีใช้เงินคนอ่ืน

ซือ้ เม่ือพิจารณาจากเคร่ืองสง่แล้ว พบวา่กลุม่ตวัอยา่งใช้เงินจากการระดมทนุกนัเองร้อยละ 32.4 และใช้เงินจาก

กองทนุเพ่ือสงัคมหรือ พอช. ร้อยละ 35.8 สว่นเงินจากแหลง่อ่ืนๆ เช่น อบต. องค์กรพฒันาเอกชน เป็นต้น มีร้อยละ 

29.8 สว่นเสาอากาศจะใช้แหลง่เงินอ่ืนๆ คือ อบต., เงินสว่นตวัและองค์กรพฒันาเอง เป็นอนัดบัแรก มีร้อยละ 39.0 

และแหลง่เงินรองลงมาคือเงินท่ีระดมกนัเอง มีร้อยละ 37.7 สําหรับห้องสง่และอปุกรณ์นัน้ แหลง่เงินอนัดบัแรกคือเงิน

ท่ีระดมทนุกนัเอง มีร้อยละ 45.0 และแหลง่เงินรองลงมาคือ อบต. และองค์กรพฒันาเอกชน มีร้อยละ 37.6 อย่างไรก็

ตาม สถานีวิทยชุมุชนจํานวนหนึง่ไมส่ามารถระบท่ีุมาของแหลง่เงินได้ และสถานีวิทยชุมุชนหลายสถานีก็มีเงินมาจาก

หลายแหง่ด้วยกนั โดยเฉพาะการซือ้อปุกรณ์ห้องสง่ (ดตูาราง 4.8) 
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ตาราง 4.8 แหล่งเงนิที่นํามาซือ้เคร่ืองส่งและอุปกรณ์ 
เคร่ืองส่งและอุปกรณ์ (จาํนวนสถานี, %)  

แหล่งเงนิหลัก เคร่ืองส่ง  เสาอากาศ ห้องส่งและอุปกรณ์ 

SIF หรือ พอช. 54 (35.8) 32 (20.8) 23 (15.4) 

ระดมทนุกนัเอง 49 (32.4) 58 (37.7) 67 (45.0) 

กู้ เงิน 3 (2.0) 4 (2.5) 3 (2.0) 

อ่ืนๆ 45 (29.8) 60 (39.0) 56 (37.6) 

รวม 151 (100.0) 154 (100.0) 149 (100.0) 

 
 

วทิยุชุมชนโดยชุมชน 
 วิทยชุมุชนโดยชมุชนหมายความวา่ชมุชนมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ และการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม 

การศกึษาครัง้นีพ้ิจารณาในแง่มมุของจํานวนคณะกรรมการและผู้จดัรายการ การประชมุชนและการปรับผงัรายการ 

และการเชิญคนท้องมาพดูในรายการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

จาํนวนคณะกรรมการและผ้จัดรายการู  จํานวนคณะกรรมการและผู้จดัรายการนบัเป็น

ตวัชีว้ดัอนัหนึง่ว่าวิทยชุมุชนบริหารจดัการและดําเนินงานโดยชมุชนมากน้อยแคไ่หน แตก่รรมการและผู้จดัรายการ

อาจเป็นคนๆ เดียวกนั นอกจากนี ้ จํานวนคณะกรรมการท่ีปรากฏในเอกสารกบัจํานวนคณะกรรมการท่ีดําเนินงาน

จริงๆ แตกตา่งกนั 

อยา่งไรก็ตาม จากการศกึษาสถานีวิทยชุมุชนกลุม่ตวัอยา่ง พบว่าสถานีวิทยชุมุชนมีคณะกรรมการท่ีทํางาน

อยา่งจริงจงัและกระตือรือร้นเฉลี่ยสถานีละ 7 คน โดยสถานีวิทยชุมุชนท่ีมีคณะกรรมการน้อยกวา่ 10 คน มีจํานวน 

65 สถานีหรือร้อยละ 43.0 สถานีวิทยชุมุชนท่ีมีคณะกรรมการระหวา่ง 11 – 20 คน มีจํานวน 56 สถานีหรือร้อยละ 

37.1 และสถานีวิทยชุมุชนท่ีมีคณะกรรมการมากกวา่ 21 คน มีจํานวน 30 สถานีหรือร้อยละ 19.9 (ดตูาราง 4.9) 

 
ตาราง 4.9 จาํนวนคณะกรรมการที่กระตือรือร้นของสถานีวทิยุชุมชน 

จาํนวนคณะกรรมการ จาํนวนสถานี ร้อยละ 

น้อยกวา่ 10 คน 65 43.0 

11 – 20 คน 56 37.1 

มากกวา่ 21 คน 30 19.9 

รวม 151 100.0 

หมายเหตุ: สถานีวิทยชุมุชน 7 สถานีไมไ่ด้ระบจํุานวน 

 

สําหรับจํานวนผู้จดัรายการนัน้ พบวา่สถานีวิทยชุมุชนมีผู้จดัรายการเฉล่ียสถานีละ 14 คน เป็นผู้ชาย 9 คน 

ผู้หญิง 5 คน นอกจากนี ้สถานีวิทยชุมุชนจํานวน 68 สถานีหรือร้อยละ 43.4 มีผู้จดัรายการ 1 - 10 คน และสถานีวิทยุ
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ตาราง 4.10 จาํนวนผ้จัดรายการต่อหน่ึงสถานีู  

จาํนวนผ้จัดู  จาํนวนสถานี ร้อยละ 

1 – 10 คน 68 43.4 

11 – 20 คน 66 42.0 

21 คนขึน้ไป 23 14.6 

รวม 157 100.0 

 หมายเหตุ: ไมร่ะบจํุานวนผู้จดัรายการ 1 สถานี 

 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากงานวิทยชุมุชนเป็นงานอาสาสมคัร ทําให้ผู้จดัรายการเข้า-ออกอยูต่ลอดเวลา จงึ

สง่ผลให้จํานวนผู้จดัรายการมีจํานวนไมแ่น่นอน อีกทัง้บางครัง้ก็มีการดงึตวัผู้จดัรายการไปจดัรายการท่ีสถานีอ่ืนๆ 

โดยการให้คา่จ้างแก่ผู้จดัรายการ ปรากฏการณ์แบบนี ้ทําให้ต้องมีการปรับผงัรายการอยูเ่สมอ 

 

 การประชุมและการปรับผังรายการ ชมุชนท่ีมีฐานงานพฒันาและใช้วิทยชุมุชนเป็นเคร่ืองมือ

อนัหนึง่ของการสง่เสริมงานพฒันา มกัจะมีการประชมุกนับอ่ยๆ และวาระวิทยชุมุชนเป็นวาระหนึง่ของการประชมุ 

สว่นชมุชนท่ีไม่มีฐานของงานพฒันาและมีการประชมุเก่ียวกบัวิทยชุมุชนแตเ่พียงอยา่งเดียว มกัจะไมค่อ่ยจดัประชมุ

กนัมากนกั จากกลุม่ตวัอยา่งพบวา่คณะกรรมการสถานีวิทยชุมุชนสว่นใหญ่มีการประชมุปรึกษาหารืออยา่งเป็น

ทางการทกุเดือน กลา่วคือ มีถึง 64 สถานี หรือร้อยละ 41.6 และวิธีการท่ีใช้รองลงมา คือการประชมุตามสะดวก มี 42 

สถานี หรือร้อยละ 27.3 อยา่งไรก็ตาม เม่ือมีเร่ืองต้องตดัสนิใจอยา่งเร่งดว่น คณะกรรมการจะใช้วิธีการเรียกประชมุ

วิสามญั (ดตูาราง 4.11) 

 
ตาราง 4.11 การประชุมของคณะกรรมการวทิยุชุมชน 

วธีิการ จาํนวนสถานี ร้อยละ 

ไมมี่การประชมุอยา่งเป็นทางการ 15 9.7 

ประชมุทกุเดือน 64 41.6 

ประชมุทกุ 3 เดือน 27 17.5 

ประชมุทกุ 6 เดือน 6 3.9 

ประชมุตามสะดวก 42 27.3 

รวม 154 100.0 

 

 สําหรับการมีสว่นร่วมในการกําหนด-ปรับเนือ้หา/ประเดน็ของรายการของผู้ ฟังนัน้ สถานีวิทยชุมุชนเปิดให้

ผู้ ฟังเข้ามามีสว่นร่วมโดยการรับฟังคําแนะนําของกลุม่ผู้ ฟังท่ีโทรเข้ามาในรายการ มีมากถงึร้อยละ 29.9 สว่นวิธีการ

รองลงมา คือ การบอกผา่นตวัแทนของกลุม่ตา่งๆ ในชมุชน และให้ตวัแทนกลุม่นําไปบอกคณะกรรมการวิทยชุมุชนอีก
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ตาราง 4.12 การมีส่วนร่วมในการปรับผังรายการ 
วธีิการ จาํนวนคาํตอบ ร้อยละ 

โทรศพัท์เสนอแนะในรายการ 128 29.9 

บอกผา่นตวัแทนของกลุม่ตา่งๆ ในชมุชน 83  19.4 

สถานีออกไปพดูคยุกบัผู้ ฟัง 63  14.8 

เขียนจดหมายแนะนํา 51  11.9 

ผู้ ฟังเข้าร่วมประชมุกบักรรมการ 49 11.4 

สถานีทําแบบสอบถาม 33  7.7 

อ่ืนๆ 15  3.5 

ไมมี่สว่นในการปรับผงัรายการ 6 1.4 

รวม 428  100.0 

 

 เม่ือพิจารณาถงึวิธีการปรับผงัรายการลา่สดุของสถานีวิทยชุมุชนแล้ว ปรากฏวา่สถานีวิทยชุมุชนใช้วิธีการ

ประชมุร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการกบัผู้จดัรายการมากท่ีสดุ มีร้อยละ 71.7 สว่นวิธีการรองลงมา คือ ผู้จดัรายการ

ปรับกนัเอง มีร้อยละ 7.2 การท่ีต้องใช้วิธีการดงักลา่ว เป็นเพราะวา่มีการเข้า-ออกของผู้จดัรายการอยูเ่สมอ จงึใช้

วิธีการปรับกนัภายในมากกวา่ นอกจากนีผู้้จดัรายการมกัได้รับคําแนะนําจากผู้ ฟังทางโทรศพัท์ และออกไปพบปะกบั

ผู้ ฟังและรับฟังความคิดเหน็อยูเ่สมอๆ ดงันัน้ผู้จดัรายการจะรับรู้ความต้องการของผู้ ฟัง สว่นวิธีการอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ ฟังไป

ท่ีสถานีและบอกโดยตรงกบักรรมการ/ผู้จดัรายการ และการพดูคยุในเวทีชมุชนอ่ืน เป็นต้น (ดตูาราง 4.13) 

 
ตาราง 4.13 วธีิการปรับผังรายการครัง้ล่าสุดของวทิยุชุมชน 
วธีิการ จาํนวนสถานี ร้อยละ 

ประชมุร่วมระหวา่งคณะกรรมการกบัผู้จดัรายการ 109 71.7 

ผู้จดัรายการปรับกนัเอง 11 7.2 

คณะกรรมการปรับกนัเอง 9 6.0 

ผู้ ฟังรายการให้คําแนะนํา (โทรศพัท์/จดหมาย) 6 3.9 

ประชมุร่วมกนัระหวา่งผู้จดัรายการกบัผู้ ฟัง 3 2.0 

อ่ืนๆ 14 9.2 

รวม 152 100.0 

หมายเหตุ: สถานีวิทยชุมุชน 6 สถานีไมต่อบคําถามนี ้ เน่ืองจากบางสถานีเพิ่งตัง้ใหมแ่ละบางสถานียงัไมมี่การปรับ

ผงัรายการ 
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การเชิญคนท้องถิ่นมาร่วมรายการ นบัเป็นวิธีการการสร้างการมีสว่นร่วมอนัหนึง่ จากกลุม่

ตวัอยา่งพบวา่สถานีวิทยชุมุชนเชิญคนท้องถ่ินมาร่วมตามโอกาสไมบ่อ่ยมากนกัมีจํานวน 95 สถานีหรือร้อยละ 62.5 

สถานีวิทยชุมุชนท่ีเชิญคนท้องถ่ินมาร่วมเป็นประจําทกุสปัดาห์มีจํานวน 36 สถานหรือร้อยละ 23.7 สถานีวิทยชุมุชนท่ี

เชิญคนท้องถ่ินมาร่วมเป็นประจําทกุเดือนมีจํานวน 13 สถานีหรือร้อยละ 8.5 และสถานีวิทยชุมุชนท่ีไมเ่ชิญคน

ท้องถ่ินมาร่วมเลยมีจํานวน 8 สถานีหรือร้อยละ 5.3 (ดตูาราง 4.14) 

 
ตาราง 4.14 การเชญิคนท้องถิ่นมาร่วมรายการของสถานีวทิยุชุมชน 

ความถ่ี จาํนวนสถานี ร้อยละ 

ไมเ่ชิญ 8 5.3 

เชิญมาร่วมทกุสปัดาห์ 36 23.7 

เชิญมาร่วมทกุเดือน 13 8.5 

เชิญตามโอกาสไมบ่อ่ยนกั 95 62.5 

รวม 151 100.0 

หมายเหตุ: สถานีวิทยชุมุชน 6 สถานี ไม่ตอบคําถามข้อนี ้
 
 

วทิยุชุมชนเพื่อชุมชน 
 วิทยชุมุชนเพ่ือชมุชนมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของชมุชน การศกึษาครัง้นีพ้ิจารณาประเภทรายการของวิทยุ

ชมุชน เนือ้หาท่ีวิทยชุมุชนเชิญคนท้องถ่ินมาพดูในรายการ และประโยชน์ของวิทยชุมุชนตอ่ชมุชนตามความคิดของผู้

ดําเนินงานวิทยชุมุชน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ประเภทรายการ สถานีวิทยชุมุชนกลุม่ตวัอยา่งมกันิยมจดัรายการเพลงและรายการข่าวสารภายใน

ท้องถ่ินมากท่ีสดุ ทัง้  2 รายการมีคา่ร้อยละเทา่กนั คือ 13.5 สว่นรายการรองลงมาอนัดบัสาม คือ รายการภมิูปัญญา

ท้องถ่ิน มีร้อยละ 12.4 และรายการลกัษณะอ่ืนๆ ได้แก่ รายการการศกึษา รายการทอ่งเท่ียวภายในจงัหวดั และ

รายการสาระน่ารู้/เร่ืองทัว่ไป เป็นต้น เม่ือพิจารณาตามภาคแล้ว ภาคตะวนัตก ภาคกลาง และภาคใต้นิยมจดัรายการ

ข่าวสารภายในท้องถ่ินมากท่ีสดุ สว่นภาคอีสานนิยมจดัรายการภมิูปัญญาท้องถ่ินมากท่ีสดุ (ดตูาราง 4.15)  

จดุเดน่ของรายการเพลงของสถานีวิทยชุมุชน คือ สถานีวิทยชุมุชนมกัจดัเพลงท่ีไมนิ่ยมจดัในวิทยกุระแส

หลกั สว่นรายการข่าวท้องถ่ินนัน้ก็มีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัคนในชมุชนท่ีหาฟังจากวิทยกุระแสหลกัได้ยาก นอกจากนี ้

รายการสว่นใหญ่มุง่ตอบสนองการส่ือสารกนัภายในมากกวา่ กลา่วคือวิทยชุมุชนเป็นส่ือชมุชนมากกวา่เป็นส่ือภาค

ประชาชนท่ีมุง่เนือ้หาสาระมากกวา่บนัเทิง 
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ตาราง 4.15 ประเภทรายการแยกตามภาคและเรียงลาํดับจากมากไปน้อย 
ภาค 

ประเภทรายการ 
เหนือ ใต้ อีสาน ตะวัน 

ออก 
ตะวัน 
ตก 

กลาง+
กทม. 

รวม(%) 

รายการเพลง 32 (3.2) 19 (1.9) 40 (4.0) 17 (1.7) 15 (1.5) 11 (1.1) 134 (13.5) 

รายการข่าวภายในท้องถ่ิน 32 (3.2) 21 (2.1) 37 (3.7) 16 (1.6) 16 (1.6) 12 (1.2) 134 (13.5) 

รายการภมิูปัญญาท้องถ่ิน 26 (2.6) 15 (1.5) 45 (4.6) 16 (1.6) 11 (1.1) 10 (1.0) 123 (12.4) 

รายการสขุภาพอนามยั 27 (2.7) 19 (1.9) 35 (3.5) 13 (1.3) 14 (1.4) 11 (1.1) 119 (12.0) 

รายการเยาวชน 29 (2.9) 16 (1.6) 34 (3.5) 13 (1.3) 13 (1.3) 10 (1.0) 115 (11.6) 

รายการเกษตร 21 (2.1) 15 (1.5) 36 (3.6) 13 (1.3) 13 (1.3) 9 (0.9) 107 (10.8) 

รายการการเมือง-ปกครอง 18 (1.8) 12 (1.2) 21 (2.1) 8 (0.8) 13 (1.3) 11 (1.1) 83 (8.4) 

รายการแม่บ้าน 13 (1.3) 12 (1.2) 16 (1.6) 9 (0.9) 7 (0.7) 8 (0.8) 65 (6.6) 

รายการธรรมะ 17 (1.7) 3 (0.3) 6 (0.6) 2 (0.2) 4 (0.4) 3 (0.3) 35 (3.5) 

รายการส่ิงแวดล้อม 8 (0.8) 0 (0.0) 5 (0.5) 4 (0.4) 2 (0.2) 2 (0.2) 21 (2.2) 

รายการกฎหมาย 3 (0.3) 2 (0.2) 2 (0.2) 3 (0.3) 1 (0.1) 1 (0.1) 12 (1.3) 

อ่ืนๆ 15 (1.5) 4 (0.4) 7 (0.7) 5 (0.5) 8 (0.8) 2 (0.2) 41 (4.2) 

รวม (%) 214 
(24.4) 

138 
(14.0) 

284 
(28.7) 

119 
(12.0) 

117 
(11.8) 

90 
(9.1) 

989 
(100.0) 

  

นอกจากนี ้ สถานีวิทยชุมุชนร้อยละ 15.2 ไมมี่รายการเก่ียวกบัผู้หญิงโดยเฉพาะ และสําหรับรายการท่ีมี

เนือ้หาเก่ียวกบัผู้หญิงโดยเฉพาะ รายการท่ีสถานีวิทยชุมุชนนิยมจดักนัมากท่ีสดุ คือ รายการเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพ

อนามยั มีร้อยละ 27.2 รายการรองลงมา คือ รายการเลีย้งดลูกู-ดแูลครอบครัว มีร้อยละ 16.8 สว่นรายการลกัษณะ

อ่ืนๆ ได้แก่ รายการเก่ียวกบัอาชีพของกลุม่แมบ้่าน และรายการบทบาทผู้หญิงกบัการเมืองท้องถ่ิน เป็นต้น (ดตูาราง 

4.16) 

 
ตาราง 4.16 รายการเก่ียวกับผ้หญิงเรียงลาํดับจากมากู ไปหาน้อย 
ประเภทรายการ จาํนวนคาํตอบ รวม(%) 

การดแูลสขุภาพอนามยั 86 27.2 

การเลีย้งลกู-ดแูลครอบครัว 53 16.8 

การทํากบัข้าว 44 13.9 

กฎหมายเก่ียวกบัผู้หญิง 36 11.4 

แฟชัน่/ความสวยความงาม 32 10.1 

อ่ืนๆ 17 5.4 

ไมมี่รายการผู้หญิงโดยเฉพาะ 48 15.2 

รวม  316 100.0 
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 เนือ้หาที่คนท้องถิ่นถกเชิญมาพดในรายการู ู  สถานีวิทยชุมุชนท่ีเชิญคนท้องถ่ินมาร่วม

รายการ สว่นใหญ่มกัให้มาเลา่เร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรม/ประเพณีท้องถ่ิน มีร้อยละ 29.0 และเนือ้หารองลงมาคือการให้

ความรู้ด้านการทํามากิน มีร้อยละ 26.6 สว่นเนือ้หาในลกัษณะอ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยงานท้องถ่ินมาเลา่การทํางานของ

หน่วยงาน การศกึษา และความรู้รอบตวั เป็นต้น ดงันัน้ จะเห็นได้วา่สถานีวิทยชุมุชนมุง่ตอบสนองความต้องการของ

คนท้องถ่ินมากกวา่จะสง่ถ่ายข้อมลูข่าวสารจากภายนอก ทัง้นีก็้เน่ืองจากข่าวสารจากภายนอกสามารถรับรู้ได้จากส่ือ

ประเภทอ่ืน (ดตูาราง 4.17) 

 
ตาราง 4.17 เนือ้หาที่คนท้องถิ่นมาพดในรายการู  
เนือ้หา จาํนวนคาํตอบ ร้อยละ 

เลา่เร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรม/ประเพณีท้องถ่ิน 108 29.0 

ให้ความรู้ด้านการทํามาหากิน 99 26.6 

ให้ความคิดเหน็เก่ียวกบัปัญหาต่างๆ 84 22.6 

บอกเลา่ข่าวสารจากภายนอก 62 16.7 

อ่ืนๆ 19 5.1 

รวม 372 100.0 

 

 ประโยชน์ที่คนในชุมชนได้รับ จากการดําเนินงานของวิทยชุมุชนท่ีผ่านมา คณะกรรมการวิทยุ

ชมุชนเหน็วา่วิทยชุมุชนเป็นประโยชน์ตอ่คนในชมุชนในหลายแง่มมุด้วยกนั อนัดบัแรก คือ คนในชมุชนได้รับความรู้

และความบนัเทิงจากวิทยชุมุชน มีร้อยละ 20.3 อนัดบัท่ีสอง คือ ข่าวสารภายในชมุชน เช่น คนหาย ของหาย เป็นต้น 

มีร้อยละ 19.4 อนัดบัท่ีสาม คือ คนในชมุชนรู้จกัและเข้าใจความสําคญัและบทบาทของวิทยชุมุชนมากขึน้ มีร้อยละ 

16.7 (ดตูาราง 4.18) 
 

ตาราง 4.18 ประโยชน์ของวทิยุชุมชนท่ีมีต่อคนในชุมชน 
ประโยชน์ จาํนวนคาํตอบ ร้อยละ 

ได้รับความรู้และความบนัเทิง 152 20.3 

ข่าวสารภายในชมุชน (เป็นท่ีพึง่ยามเดือดร้อน ช่วยเตือนภยั)  145 19.4 

รู้จกัและเข้าใจความสําคญัและบทบาทของวิทยชุมุชน 124 16.7 

เกิดความร่วมมือระหวา่งรัฐกบัประชาชน 110 14.7 

เข้าใจเหตผุลในการเรียกร้องสทิธิของเครือข่ายวิทยชุมุชน 98 13.1 

ช่วยคล่ีคลาย/ลดปัญหาความขดัแย้งภายในชมุชน 85 11.4 

เสริมสร้างศกัยภาพและสง่เสริมการพฒันาชมุชน 20 2.7 

อ่ืนๆ 13 1.7 

รวม 742 100.0 
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วทิยุชุมชนไม่แสวงหากาํไรทางธุรกจิ 
 แนวคิดวิทยชุมุชนท่ีวา่วิทยชุมุชนเป็นกิจกรรมท่ีไมแ่สวงหากําไรทางธุรกิจ เสนอวา่การดําเนินงานวิทยชุมุชน

เป็นงานอาสาสมคัร และเป็นกิจกรรมท่ีไมรั่บเงินโฆษณา เพราะเหน็วา่จะถกูครอบงําจากทนุ อยา่งไรก็ตามสถานีวิทยุ

ชมุชนหลายสถานีก็รับเงินจากภาคธุรกิจท่ีสว่นมากคือธุรกิจภายในชมุชน และช่วยประชาสมัพนัธ์วา่ได้รับเงินจากใคร

แทน ในกรณีการประชาสมัพนัธ์นี ้ วิทยชุมุชนจะเป็นฝ่ายกําหนดเอง แตถ้่ารับเงินโฆษณา ฝ่ายให้เงินจะเป็นผู้ กําหนด

เง่ือนไข การศกึษาครัง้นีศ้กึษาค่าใช้จ่ายประจําเดือน เหตผุลของการมีหรือไมมี่โฆษณา และทางออกของวิทยชุมุชน

เม่ือไมมี่โฆษณา มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ค่าใช้จ่ายประจาํเดอืน การดําเนินงานวิทยชุมุชนต้องมีคา่ใช้จ่ายประจําเดือน ซึง่สว่นใหญ่จะเป็น

คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท์ และคา่ซ่อมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองสง่และอปุกรณ์ จากการศกึษากลุม่ตวัอยา่งพบวา่สถานีวิทยุ

ชมุชนมีคา่ใช้จ่ายเฉล่ียเดือนละ 2807.00 บาท อยา่งไรก็ตาม สถานีวิทยชุมุชนร้อยละ 46 มีคา่ใช้จ่ายน้อย 1,000 บาท 

สว่นสถานีท่ีมีค่าใช้จ่าย 1,001 – 5000 บาท มี 61 สถานีหรือร้อยละ 40.7 และสถานีท่ีมีคา่ใช้จ่ายมากกวา่เดือนละ 

5,000 บาท มี 20 สถานีหรือร้อยละ 13.3  

แตถ้่าสถานีวิทยชุมุชนท่ีมีการจ้างเจ้าหน้าท่ีประจํา (มี 29 สถานี) ซึง่สว่นใหญ่จะจ้างให้คมุเคร่ืองสง่และ

คอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียเดือนละ 5,100.00 บาท โดยสถานีวิทยชุมุชนท่ีใช้เงินจ้างเจ้าหน้าท่ีเดือนละประมาณ 

3,000 – 4,999 บาท มีร้อยละ 37.9 นอกจากนี ้ สถานีวิทยชุมุชนท่ีมีหน่วยงานอ่ืนจ่ายคา่จ้างเจ้าหน้าท่ีให้มีร้อยละ 

31.0 ซึง่เจ้าหน้าท่ีเหลา่นีจ้ะทําหน้าท่ีอ่ืนนอกเหนือจากงานวิทยชุมุชนด้วย และไมส่ามารถระบคุ่าจ้างได้วา่เป็นจํานวน

เทา่ไร (ดตูาราง 4.19 และ 4.20) 

 
ตาราง 4.19 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนของวทิยุชุมชน 

ค่าใช้จ่าย จาํนวนสถานี ร้อยละ 

น้อยกวา่ 1,000 บาท 69 46.0 

1,001 – 5,000 บาท 61 40.7 

มากกวา่ 5,001 บาท 20 13.3 

รวม 150 100.0 

 หมายเหตุ: วิทยชุมุชน 8 สถานีไมส่ามารถระบคุา่ใช้จ่ายประจําเดือนได้ 
 

ตาราง 4.20 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ของวทิยุชุมชน 
ค่าใช้จ่าย จาํนวนสถานี ร้อยละ 

หน่วยงานอ่ืนออกให้ 9 31.0 

1,000 – 2,999 บาท 3 10.3 

3,000 – 4,999 บาท 11 37.9 

มากกวา่ 5,000 บาท 6 20.8 

รวม 29 100.0 
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การมีหรือไม่มีโฆษณา สถานีวิทยชุมุชนหลายแหง่เม่ือดําเนินงานมาได้ช่วงหนึง่ การระดมทนุเร่ิมมี

ปัญหา เน่ืองจากเหตผุลหลายอย่าง เช่น ไมอ่ยากระดมทนุจากคนในชมุชนเพราะวา่คนในชมุชนมีฐานะยากจน และ

คนในชมุชนยงัไมใ่ห้การสนบัสนนุวิทยชุมุชนเพราะเพิ่งตัง้สถานี เป็นต้น สิง่เหลา่นีทํ้าให้วิทยชุมุชนต้องหนัไปหาเงิน

จากการโฆษณาเพ่ือนําไปใช้ดําเนินงานถงึ 32 สถานี ปัจจบุนัสถานีวิทยชุมุชน 22 สถานียงัมีโฆษณาอยู่ และสถานี

วิทยชุมุชน 10 สถานีได้หยดุโฆษณาแล้ว 

 เหตผุลท่ีสถานีวิทยชุมุชนยงัคงมีโฆษณาอยูน่ัน้ เหตผุลอนัดบัแรก คือ ต้องนําเงินไปใช้จ่ายภายในสถานี เช่น 

คา่นํา้-ไฟฟ้า มีร้อยละ 46.8 เหตผุลรองลงมาคือ ไมมี่รายได้และไมรู้่จะหาวิธีการระดมทนุแบบไหน มีร้อยละ 20.0 

สว่นเหตผุลท่ีสถานีวิทยชุมุชนท่ีเคยมีโฆษณาและปัจจบุนัหยดุโฆษณาแล้ว เหตผุลอนัดบัแรก คือ ขดัตอ่ปรัชญา/

แนวคิดวิทยชุมุชน มีร้อยละ 29.7 และเหตผุลรองลงมา คือ ทําตามข้อตกลงของเครือข่ายวิทยชุมุชนท่ีห้ามมีโฆษณา 

มีร้อยละ 18.5 (ดตูาราง 4.21 และ 4.22) 
 

ตาราง 4.21 เหตุผลที่วทิยุชุมชนมีโฆษณา 
เหตุผล จาํนวนคาํตอบ ร้อยละ 

ต้องนําเงินไปใช้จ่ายภายในสถานี เช่น คา่นํา้-ไฟฟ้า 21 46.8 

ไมมี่รายได้ ไมรู้่จะหาวิธีการระดมทนุแบบไหน 9 20.0 

ช่วยประชาสมัพนัธ์ สนบัสนนุสนิค้าของชมุชน 6 13.3 

ต้องนําเงินไปจ่ายให้ผู้จดัรายการ 5 11.1 

ภาครัฐไมจ่บั ยงัให้มีโฆษณาได้ 2 4.4 

อ่ืนๆ 2 4.4 

รวม 45 100.0 

 
ตาราง 4.22 เหตุผลที่วทิยุชุมชนท่ีเคยมีโฆษณาและปัจจุบันหยุดโฆษณา 

เหตุผล จาํนวนคาํตอบ ร้อยละ 

ขดัตอ่ปรัชญาแนวคิดวิทยชุมุชน 8 29.7 

ทําตามข้อตกลงของเครือข่ายท่ีห้ามมีโฆษณา 5 18.5 

เสียศกัดิศรี ต้องไปคอยขอเงิน์  4 14.8 

ขาดความเป็นอิสระในการทํางาน 3 11.1 

ร้านค้า/ผู้สนบัสนนุหยดุให้เงินโฆษณา 1 3.7 

อ่ืนๆ 6 22.2 

รวม 27 100.0 

 

 เม่ือถามถงึทางออกของวิทยชุมุชน เม่ือไมมี่โฆษณาแล้ว กลุม่ตวัอยา่งตอบวา่จะเขียนโครงการไปยงัแหลง่

ทนุภายนอกชมุชนมากท่ีสดุ มีร้อยละ 21.4 และแนวทางออกรองลงมา คือ ขอบริจาคจากคนในชมุชนมากขึน้ มีร้อย
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ตาราง 4.23 แนวทางการระดมทุนหากไม่มีโฆษณา 

แนวทาง จาํนวนคาํตอบ ร้อยละ 

เขียนโครงการไปยงัแหลง่ทนุภายนอกชมุชน 55 21.4 

ขอเงินบริจาคจากคนในชมุชนมากขึน้ 54 21.0 

เรียกร้องให้รัฐสนบัสนนุและจดัสรรงบประมาณให้ 37 14.4 

ของบประชาสมัพนัธ์จากหน่วยราชการ 24 9.3 

รับประชาสมัพนัธ์สนิค้า/ร้านค้าในชมุชน 23 8.9 

ประหยดัคา่ใช้จ่าย ลดเวลาออกอากาศ 22 8.6 

เปิดเพลงตามคําขอเพ่ือหวงัเงินบริจาค 2 0.8 

อ่ืนๆ 40 15.6 

รวม 257 100.0 

 

 

วทิยุชุมชนกับการแทรกแซงของรัฐ ทุน และกลุ่มการเมือง 
  การไมถ่กูแทรกแซง/ครอบงําจากรัฐ ทนุ และกลุม่การเมือง นบัเป็นหลกัการอนัหนึง่ของการดําเนินงานวิทยุ

ชมุชน แตเ่น่ืองจากวิทยชุมุชนเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ/พืน้ท่ีการเมือง ทําให้เวลามีการตอ่สู้ของกลุม่การเมืองเพ่ือแยง่ชิง

อํานาจรัฐ กลุม่การเมืองมกัใช้วิทยชุมุชนเป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความต้องการ/ผลประโยชน์ของตนเองอยู่

เสมอ ดงันัน้วิทยชุมุชนจงึมกัถกูแทรกแซง/ครอบงําอยูเ่ป็นระยะๆ ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศ  

ลกัษณะการแทรกแซงสามารถแยกแยะได้ดงันี ้ คือ การสัง่ปิดสถานีถาวร การสัง่ปิดสถานีชัว่คราว การสัง่

ระงบัรายการบางรายการ การอนญุาตหรือชกัชวนให้มีโฆษณา การสัง่ห้ามมิให้ข้าราชการเข้ามามีสว่นร่วมหรือให้

ความร่วมมือ การเข้ามาจดัรายการเพ่ือหวงัผลทางการเมืองหรือธุรกิจ และการสง่เจ้าหน้าท่ีมาตรวจสอบท่ีสถานี (ดู

รายละเอียดในภาคผนวก ค. และ ง.) อยา่งไรก็ตาม จากการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

 

การแทรกแซงของรัฐ ลกัษณะการแทรกแซงของรัฐท่ีพบมากท่ีสดุคือการสัง่ปิดสถานี มีร้อยละ 21.9 

ลกัษณะรองลงมาคือการท่ีเจ้าหน้าท่ีของราชการมาตรวจสอบในสถานี มีร้อยละ 21.4 สว่นการแทรกแซงลกัษณะอ่ืนๆ 

ร้อยละ 10.2 คือ การสง่จดหมายมาเตือน ทหารหรือตํารวจมาตรวจเย่ียมสถานี และการให้ไปรายงานตวัท่ีกองทพั แต่

สถานีวิทยชุมุชนร้อยละ 45.5 ตอบวา่ตนเองไมไ่ด้ถกูรัฐแทรกแซงเลย เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา ทําให้วิทยุ

ชมุชนมี “การเซนเซอร์ตวัเอง” ก่อน เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้รัฐเข้ามาแทรกแซงอยา่งอดีตท่ีผา่นมา (ดตูาราง 4.24) 
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ตาราง 4.24 ลักษณะการแทรกแซงของรัฐ 
ลักษณะการแทรกแซง จาํนวนคาํตอบ ร้อยละ 

สัง่ปิดสถานี 39 21.9 

สง่เจ้าหน้าท่ีมาตรวจสอบ 38 21.4 

อ่ืนๆ 20 10.2 

ไมมี่การแทรกแซง 81 45.5 

รวม 178 100.0 

 

การแทรกแซงของกลุ่มการเมือง ลกัษณะการแทรกแซงของกลุม่การเมืองท่ีมีมากท่ีสดุ คือ การ

พยายามชกัชวนวิทยชุมุชนให้มีโฆษณา มีร้อยละ 6.9 สว่นการเรียกไปคยุหรือโทรศพัท์ข่มขู่มีเพียง 1 ราย หรือร้อยละ 

0.6 เทา่นัน้ นอกจากนี ้กลุม่ตวัอยา่งร้อยละ 75.3 เหน็วา่ไมมี่การแทรกแซงจากกลุม่การเมือง เน่ืองจากความสมัพนัธ์

ระหวา่งกลุม่การเมืองและวิทยชุมุชนเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่กนัมากกวา่ และไมใ่ช่การแทรกแซงใน

ลกัษณะขู่เข็ญ กลุม่การเมือง โดยเฉพาะกลุม่การเมืองท้องถ่ิน มกัจะให้การสนบัสนนุวิทยชุมุชน โดยเฉพาะการ

จดัสรรงบประมาณและจดัซือ้อปุกรณ์ให้ ซึง่เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ในระบบอปุถมัภ์และหวงัผลทางการเมืองใน

ระยะยาว (ดตูาราง 4.25) 

 
ตาราง 4.25 ลักษณะการแทรกแซงของกลุ่มการเมือง 

ลักษณะการแทรกแซง จาํนวนคาํตอบ ร้อยละ 

พยายามชกัชวนให้มีโฆษณา 12 6.9 

เสนอตวัเข้ามาจดัรายการวิทยเุอง 11 6.3 

สง่ตวัแทนมาจดัรายการวิทย ุ 8 4.6 

ให้เงิน/อปุกรณ์สนบัสนนุอยา่งมีเง่ือนไข 7 4.0 

เรียกไปคยุ หรือโทรศพัท์ข่มขู่ 1 0.6 

อ่ืนๆ 4 2.3 

ไมมี่การแทรกแซง 131 75.3 

รวม 174 100.0 

 

การแทรกแซงของภาคธุรกจิ ลกัษณะการแทรกแซงของภาคธุรกิจท่ีพบมากท่ีสดุ คือ การ

พยายามชกัจงูให้วิทยชุมุชนมีโฆษณาและให้รับสปอนเซอร์ มีมากถงึร้อยละ 22.4 และลกัษณะการแทรกแซง

รองลงมา คือ การพยายามโน้มน้าวหรือจงูใจให้คนในชมุชน กรรมการ และผู้จดัการเหน็วา่วิทยชุมุชนต้องมีโฆษณา มี

ร้อยละ 15.8 แตส่ถานีวิทยชุมุชนร้อยละ 29.4 เหน็วา่ตนเองไมไ่ด้ถกูแทรกแซงจากภาคธุรกิจเลย และเหน็วา่ภาคธุรกิจ

ในชมุชนหรือท้องถ่ินเป็นฝ่ายสนบัสนนุเงินหรือบริจาคสิง่ของให้มาใช้ดําเนินงานวิทยชุมุชนมากกวา่ (ดตูาราง 4.26) 
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ตาราง 4.26 ลักษณะการแทรกแซงของภาคธุรกจิ 
ลักษณะการแทรกแซง จาํนวนคาํตอบ ร้อยละ 

พยายามชกัจงูให้มีโฆษณา รับสปอนเซอร์ 59 22.4 

โน้มน้าวหรือจงูใจให้มองวา่วิทยชุมุชนต้องมีโฆษณา 42 15.8 

ชกัชวน/ซือ้ตวัผู้จดัรายการไปจดัยงัสถานีของตนเอง 35 13.2 

โทรเข้ามาของเพลงและบอกวา่มาจากร้านค้าไหน 29 10.9 

สนบัสนนุรางวลัด้วยสนิค้าของตนเอง 12 4.5 

ลกัษณะอ่ืนๆ 10 3.8 

ไมมี่การแทรกแซง 78 29.4 

รวม 265 10.0 
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บทที่ 5 
ปัญหาและแนวทางการดาํเนินงานวทิยุชุมชน 

  

 จากการดําเนินงานของวิทยชุมุชนนบัตัง้แต ่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา วิทยชุมุชนประสบกบัปัญหาหลายด้าน 

และต้องการการสนบัสนนุหลายแง่มมุ ทัง้ทางนโยบายและการดําเนินงาน พอสรุปเป็นประเดน็ต่างๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

ปัญหาการดาํเนินงานวทิยุชุมชน 
การศกึษาครัง้นีศ้กึษาปัญหาการดําเนินงานในประเดน็ปัญหาคล่ืนทบั/คล่ืนแทรก ปัญหาบคุลากร ปัญหา

งบประมาณ ปัญหาอปุกรณ์ในห้องสง่ และปัญหาการสร้างเครือข่าย/การสร้างความเข้มแข็งภายในชมุชน มี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

ปัญหาคล่ืนทบั/คล่ืนแทรก วิทยชุมุชนสว่นใหญ่ประสบกบัปัญหาคล่ืนทบั/คล่ืนแทรกในหลาย

ลกัษณะ โดยเฉพาะสถานีท่ีตัง้อยูใ่นเขตเมืองใหญ่ โดยสถานีวิทยชุมุชนร้อยละ 41.6 มีปัญหาการใช้คล่ืนความถ่ีทบั

กนั และสถานีวิทยชุมุชนร้อยละ 33.5 มีปัญหาเลขคล่ืนความถ่ีใกล้กนัจนทําให้เกิดการแทรกหรือเบียดกนั สว่นปัญหา

พืน้ท่ีตัง้สถานีใกล้กนัจนทําให้เกิดการแทรกหรือเบียดกนัมีร้อยละ 24.9 จากปัญหาดงักลา่วมีวิทยชุมุชนร้อยละ 38.3 

สามารถแก้ไขปัญหาคล่ืนทบั/คล่ืนแทรก สว่นวิทยชุมุชนอีกร้อยละ 61.7 ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาคล่ืนทบั/คล่ืนแทรก

ได้ นอกจากนีส้ถานีวิทยชุมุชน 32 สถานีหรือร้อยละ 20.2 ไมมี่ปัญหาคล่ืนทบั/คล่ืนแทรก (ดตูาราง 5.1) 

 
ตาราง 5.1 ปัญหาคล่ืนทับ/คล่ืนแทรกของสถานีวทิยุชุมชน 

ปัญหาคล่ืน จาํนวนคาํตอบ ร้อยละ 

คล่ืนทบั 77 35.5 

เลขคล่ืนความถ่ีใกล้กนั 62 28.6 

ท่ีตัง้สถานีใกล้กนั 46 21.2 

ไมมี่ปัญหา 32 14.7 

รวม 217 100.0 

 หมายเหตุ: บางสถานีมีปัญหาคล่ืนหลายรูปแบบ 

 

 

ปัญหาบุคลากร เน่ืองจากงานวิทยชุมุชนเป็นงานอาสาสมคัร ทําให้มีคนเข้า-ออกตลอดเวลา คนเข้า

มาใหมบ่างคนขาดความรู้ในการใช้เคร่ืองมือตา่งๆ ในการกระจายเสียง และบางคนก็ไมท่ราบแนวคิดวิทยชุมุชน 

ดงันัน้ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสดุคือบคุลากรขาดความรู้ทางเทคนิคการใช้เคร่ืองสง่ การใช้ซีดี การใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มี

ถงึร้อยละ 19.7 ปัญหารองลงมาคือผู้จดัรายการขาดทกัษะการจดัรายการท่ีมีประสทิธิภาพ/หลากหลาย/น่าสนใจ มี

ร้อยละ 16.6 แตอ่ยา่งไรก็ตามสถานีวิทยชุมุชนร้อยละ 5.7 ไมมี่ปัญหาด้านบคุลากร 
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เม่ือพิจาณาตามภาคแล้ว ปรากฏวา่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน พบปัญหาบคุลากรขาดความรู้

ทางเทคนิคเหมือนกบัภาพรวมของทัง้ประเทศ ในขณะท่ีภาคตะวนัออกพบปัญหาการขาดแคลนอาสาสมคัรมากท่ีสดุ 

และภาคตะวนัตกพบปัญหาผู้จดัรายการขาดทกัษะมากท่ีสดุ (ดตูาราง 5.2) 
 

ตาราง 5.2 ปัญหาบุคลากรแยกตามภาคและเรียงลาํดับจากมากไปน้อย 
ภาค 

ปัญหาบุคลากร 
เหนือ ใต้ อีสาน ตะวัน 

ออก 
ตะวัน 
ตก 

กลาง+
กทม. 

รวม(%) 

ขาดความรู้ทางเทคนิค 20 (4.2) 13 (2.7) 33 (6.9) 11 (2.3) 8 (1.7) 9 (1.9) 94 (19.7) 

ขาดทกัษะการจดัรายการ 18 (3.8) 9 (1.9) 22 (4.6) 9 (1.9) 14 (2.9) 7 (1.5) 79 (16.6) 

ขาดช่างเทคนิค 10 (2.1) 12 (2.5) 29 (6.1) 8 (1.7) 6 (1.3) 4 (0.8) 69 (14.5) 

ขาดแคลนอาสาสมคัร 13 (2.7) 12 (2.5) 21 (4.4) 14 (2.9) 6 (1.3) 3 (0.6) 69 (14.5) 

ขาดความรู้/กฎหมาย/นโยบาย 14 (2.9) 9 (1.9) 15 (3.1) 6 (1.3) 8 (1.7) 5 (1.1) 57 (11.9) 

ไม่เข้าใจแนวคิดวิทยชุมุชน 7 (1.5) 6 (1.3) 11 (2.3) 8 (1.7) 6 (1.3) 0 (0.0) 38 (8.0) 

ขาดทกัษะการหาข้อมลู 4 (0.8) 6 (1.3) 14 (2.9) 2 (0.4) 5 (1.0) 4 (0.8) 35 (7.3) 

อ่ืนๆ 7 (1.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 1 (0.2)  0 (0.0) 9 (1.9) 

ไม่มีปัญหาบคุลากร  9 (1.9) 3 (0.6) 6 (1.3) 5 (1.0) 2 (0.4) 2 (0.4) 27 (5.7) 

รวม (%) 102 (21.4) 70 (14.7) 151(31.7) 64 (13.4) 56 (11.7) 34 (7.1) 477 (100.0) 

 
 

ปัญหางบประมาณ ในภาพรวมทัง้ประเทศพบวา่ปัญหาขาดแคลนงบประมาณเพ่ือพฒันาบคุลากร

และซอ่มแซมเคร่ืองมือมีมากท่ีสดุถงึร้อยละ 52.5 และปัญหานีทํ้าให้หลายสถานีต้องหยดุดําเนินการเพราะเคร่ืองสง่

เสียและไมมี่งบประมาณซอ่มแซม สว่นปัญหาไมรู้่วิธีการระดมทนุแบบใหมมี่ร้อยละ 19.7 และปัญหาลกัษณะอ่ืนๆ 

ได้แก่ ปัญหาไมมี่ทนุสํารอง และปัญหาขาดงบประมาณมาใช้จ่ายประจําเดือน เป็นต้น  

อยา่งไรก็ตามสถานีวิทยชุมุชนท่ีไมมี่ปัญหางบประมาณมีร้อยละ 24.2 เม่ือพิจารณาตามรายภาคแล้ว 

พบวา่ภาคตะวนัตกไมมี่ปัญหางบประมาณมากท่ีสดุ การท่ีสถานีวิทยชุมุชนเหลา่นีไ้มมี่ปัญหางบประมาณ เน่ืองจาก

มีความสามารถในการระดมทนุ หรือมีหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ให้การสนบัสนนุทัง้คา่ใช้จ่าย

ประจําเดือนและการบํารุงรักษาเคร่ืองสง่และอปุกรณ์ตา่งๆ (ดตูาราง 5.3) 
 

ตาราง 5.3 ปัญหางบประมาณแยกตามภาคและเรียงลาํดับจากมากไปน้อย 
ภาค 

ปัญหางบประมาณ 
เหนือ ใต้ อีสาน ตะวัน 

ออก 
ตะวันตก กลาง+

กทม. 
รวม(%) 

ขาดงบพฒันาบคุลากร ซอ่มเคร่ือง 22 (11.1) 17 (8.6) 35 (17.7) 18 (9.1) 6 (3.0) 6 (3.0) 104 (52.5) 

ไม่รู้วิธีการระดมทนุแบบใหม่ๆ 8 (4.0) 2 (1.0) 17 (8.6) 8 (4.0) 0 (0.0) 4 (2.0) 39 (19.7) 

เบิกจ่ายไม่โปร่งใสและผกูขาด 1 (0.5) 1 (0.5)  0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (1.0) 

อ่ืนๆ 1 (0.5) 0 (0.0) 3 (1.5) 1 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (2.6) 

ไม่มีปัญหางบประมาณ 11 (5.6) 3 (1.5) 16 (8.1) 3 (1.5) 10 (5.0) 5 (2.5) 48 (24.2) 

รวม (%) 43 (21.7) 23 (11.6) 71 (35.9) 30 (15.2) 16 (8.1) 15 (7.6) 198 (100.0) 
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ปัญหาอุปกรณ์ในห้องส่ง การใช้และการบํารุงรักษาอปุกรณ์ในห้องสง่ท่ีไมเ่หมาะสม บางครัง้ก็

สง่ผลให้วิทยชุมุชนต้องหยดุดําเนินงานชัว่คราว เช่น กระแสไฟฟ้าท่ีไมส่ม่ําเสมอ  ห้องสง่ไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ  แล

สถานีไมมี่สายลอ่ฟ้า เป็นต้น จากการศกึษากลุม่ตวัอยา่งพบวา่วิทยชุมุชนร้อยละ 15.4 ไมมี่ปัญหาอปุกรณ์ในห้องสง่ 

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาการขาดอปุกรณ์ถ่ายทอดสดเป็นปัญหาท่ีสถานีวิทยรุะบมุามากท่ีสดุ มีร้อยละ 28.7 ซึง่เน่ืองมา

จกการถ่ายทอดสดจะสามารถระดมทนุและสร้างการมีสว่นร่วมให้กบัคนในชมุชนได้เป็นอยา่งดี สว่นปัญหารองลงมา 

คือ อปุกรณ์ในห้องสง่มีไมเ่พียงพอ มีร้อยละ 24.8 และปัญหาลกัษณะอ่ืนๆ ร้อยละ 10.8 ได้แก่ ปัญหาอปุกรณ์

เส่ือมสภาพ และปัญหาอปุกรณ์ไมไ่ด้คณุภาพ/มาตรฐาน เป็นต้น เม่ือพิจารณาตามรายภาคแล้ว ภาคเหนือไมมี่

ปัญหาอปุกรณ์ในห้องสง่มากท่ีสดุ สว่นภาคตะวนัตกมีปัญหาอปุกรณ์ในห้องสง่มีไมพ่อมากท่ีสดุ (ดตูาราง 5.4) 

 
ตาราง 5.4 ปัญหาอุปกรณ์ในห้องส่งแยกตามภาคและเรียงลาํดับจากมากไปน้อย 

ภาค 
ปัญหาอุปกรณ์ในห้องส่ง 

เหนือ ใต้ อีสาน ตะวัน 
ออก 

ตะวันตก กลาง+
กทม. 

รวม(%) 

ขาดอปุกรณ์ถ่ายทอดสด 12 (4.2) 15 (5.2) 28 (9.8) 14 (4.9) 6 (2.1) 7 (2.4) 82 (28.7) 

อปุกรณ์ในห้องสง่ไม่พอ 8 (2.8) 10 (3.5) 25 (8.7) 14 (4.9) 8 (2.8) 6 (2.1) 71 (24.8) 

อปุกรณ์เสียบอ่ย 12 (4.2) 10 (3.5) 18 (6.3) 11 (3.8) 7 (2.4) 0 (0.0) 58 (20.3) 

อ่ืนๆ 6 (2.1) 2 (0.7) 8 (2.8) 5 (1.7) 2 (0.7) 8 (2.8) 31  (10.8) 

ไม่มีปัญหาอปุกรณ์ห้องสง่ 15 (5.2) 4 (1.4) 14 (4.9) 3 (1.0) 5 (1.7) 3 (1.0) 44 (15.4) 

รวม (%) 53 (18.5) 41 (14.3) 93 (32.5) 47 (16.4) 28 (9.8) 24 (8.4) 286 (100.0) 

 

ปัญหาการสร้างเครือข่าย/การสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน กระบวนการ

เตรียมความพร้อมของชมุชนในการจดัตัง้สถานีวิทยชุมุชนสว่นใหญ่ดําเนินการในชมุชนท่ีมีฐานของงานพฒันาและใช้

วิทยชุมุชนเป็นเคร่ืองมืออนัหนึง่ในการสง่เสริมงานพฒันา ดงันัน้สถานีวิทยชุมุชนสว่นใหญ่ไมมี่ปัญหาการสร้าง

เครือข่าย/การสร้างความเข้มแข็งภายในชมุชน มีร้อยละ 72.5 แตถ้่าระบถุงึปัญหาในประเดน็นี ้ พบวา่ถ้าสถานีวิทยุ

ชมุชนมีปัญหาแล้วไมรู้่จะไปปรึกษาใครเป็นปัญหาท่ีถกูระบไุว้มากท่ีสดุ มีร้อยละ 8.4 สว่นปัญหาอ่ืนๆ ท่ีมีร้อยละ 

12.6 ได้แก่ เครือข่ายขาดข้อมลูข่าวสารทําให้ไมเ่ทา่ทนัสถานการณ์ การติดต่อประสานงานในระดบัภาคไมต่่อเน่ือง 

การสร้างการมีสว่นร่วมของคนในชมุชน และความเข้มแข็งของคณะกรรมการ เป็นต้น (ดตูาราง 5.5) 

 
ตาราง 5.5 ปัญหาการสร้างเครือข่ายแยกตามภาค 

ภาค 
ปัญหาการสร้างเครือข่าย 

เหนือ ใต้ อีสาน ตะวัน 
ออก 

ตะวันตก กลาง+
กทม. 

รวม(%) 

ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร 5 (3.0) 1 (0.6) 3 (1.8) 2 (1.2) 1 (0.6) 2 (1.2) 14 (8.4) 

ไม่รู้จะไปสงักดักบัเครือข่ายใด 5 (3.0) 0 (0.0) 4 (2.4) 1 (0.6) 0 (0.0) 1 (0.6) 11 (6.5) 

อ่ืนๆ 5 (3.0) 0 (0.0) 8 (4.8) 3 (1.8) 3 (1.8) 2 (1.2) 21 (12.6) 

ไม่มีปัญหาการสร้างเครือข่าย 24 (14.4) 20 (12.0) 40 (24.0) 15 (9.0) 13 (7.8)  9 (5.4) 121 (72.5) 

รวม (%) 39 (23.4) 21 (12.6) 55(32.9) 21 (12.6) 17 (10.2) 14 (8.4) 167 (100.0) 
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แนวทางการดาํเนินงานวทิยุชุมชน 
 

การสนับสนุนจากเครือข่ายหรือองค์กรที่ทาํงานส่งเสริมวทิยุชุมชน จากการท่ี

วิทยชุมุชนเป็นงานอาสาสมคัร มกัมีคนเข้า-ออกตลอดเวลา จงึสง่ผลให้สถานีวิทยชุมุชนกลุม่ตวัอยา่งต้องการ

งบประมาณพฒันาบคุลากรของสถานีมากท่ีสดุ มีถงึร้อยละ 21.2 ซึง่สอดคล้องกบัปัญหาบคุลกรท่ีต้องการพฒันา

ศกัยภาพของคนทํางาน ความต้องการรองลงมาร้อยละ 20.1 คือต้องการวิทยากรผู้ เช่ียวชาญมาช่วยฝึกอบรมวิทยุ

ชมุชนในด้านตา่งๆ สว่นเทปหรือซีดีข่าวสารข้อมลู และคู่มือวิทยชุมุชน มีร้อยละ 19.2 และ 18.3 ตามลําดบั 

เม่ือพิจารณาตามรายภาคแล้ว ภาคอีสานและภาคตะวนัออกมีความต้องการงบประมาณมาพฒันา

บคุลากรของสถานีมากท่ีสดุ ซึง่เป็นความต้องการท่ีเหมือนกบัภาพรวมทัง้ประเทศ สว่นภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และ

ภาคใต้ ต้องการวิทยากรผู้ เช่ียวชาญมาช่วยฝึกอบรมวิทยชุมุชนด้านตา่งๆ มากท่ีสดุ (ดตูาราง 5.6) 

 
ตาราง 5.6 ความต้องการการสนับสนุนของวทิยุชุมชนแยกตามภาค 

ภาค 
การสนับสนุน 

เหนือ ใต้ อีสาน ตะวัน 
ออก 

ตะวันตก กลาง+
กทม. 

รวม(%) 

งบประมาณพฒันาบคุลากร 24 (3.9) 18 (2.9) 45 (7.2) 21 (3.4) 14 (2.2) 10 (1.6) 132 (21.2) 

วิทยากรฝึกอบรมด้านตา่งๆ 26 (4.2) 19 (3.0) 38 (6.1) 16 (2.6) 16 (2.6) 10 (1.6) 125 (20.1) 

เทป/ซีดีข้อมลูด้านตา่งๆ  23 (3.7) 13 (2.1) 38 (6.1) 20 (3.2) 14 (2.2) 12 (1.9) 120 (19.2) 

เอกสาร/คูมื่อวิทยชุมุชน 21 (3.4) 14 (2.2) 35 (5.6) 19 (3.0) 14 (2.2) 11 (1.8) 114 (18.3) 

เวทีแลกเปลี่ยนระดบัจงัหวดั/ภาค 10 (1.6) 15 (2.4) 43 (6.9) 20 (3.2) 14 (2.2) 12 (1.9) 114 (18.3) 

อ่ืนๆ  9 (1.4) 0 (0.0) 4 (0.6) 3 (0.5) 0 (0.0) 2 (0.3) 18 (2.9) 

รวม (%) 113 
(18.1) 

79 
(12.7) 

203 
(32.6) 

99 
(15.9) 

72 
(11.6) 

57 
(9.1) 

623 
(100.0) 

 

 การดาํเนินงานในภาวะความไม่แน่นอนของกฎหมาย ในสถานการณ์ท่ียงัไมไ่ด้มีการ

จดทะเบียนให้ถกูต้องและสถานภาพทางกฎหมายท่ียงัไมแ่น่นอนในปัจจบุนั สถานีวิทยชุมุชนร้อยละ 49.6 เหน็ว่าวิทยุ

ชมุชนควรดําเนินงานตามปกติ รองลงมาคือการร่วมมือกบัเครือข่ายเรียกร้องให้มีกฎหมายรับรองสถานภาพ มีร้อยละ 

41.6 สว่นสถานีวิทยชุมุชนท่ีเหน็วา่ควรเลกิยุง่เก่ียวกบัการเมืองและหยดุดําเนินงานมีร้อยละ 3.8 และ 1.5 ตามลําดบั 

(ดตูาราง 5.7) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 โครงการศึกษาข้อมลพืน้ฐานวิทยชุมุชนภาคประชาชนู  

52 

ตาราง 5.7 แนวทางดาํเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอนของกฎหมาย 
การดาํเนินงาน จาํนวนคาํตอบ ร้อยละ 

ดําเนินงานตามปกติ 130 49.6 

ร่วมกบัเครือข่ายผลกัดนันโยบาย 109 41.6 

เลกิยุง่เก่ียวกบัการเมือง 10 3.8 

หยดุการดําเนินงาน 4 1.5 

อ่ืนๆ 9 3.5 

รวม 262 100.0 

 

 

 การจดทะเบยีน การไมมี่กฎหมายรับรองวิทยชุมุชนในปัจจบุนั สถานีวิทยชุมุชนกลุม่ตวัอยา่ง 74 

สถานี หรือร้อยละ 52.2 เหน็วา่ควรจดทะเบียนกบัคณะกรรมร่วมร่วมระหวา่งราชการ วิทยชุมุชน และภาคประชา

สงัคม แนวทางอนัดบัรองลงมาร้อยละ 20.4 เหน็วา่ควรมีการรับรองกนัเองภายในเครือข่าย สว่นสถานีวิทยชุมุชนท่ี

เหน็วา่ไมค่วรจดทะเบียนกบัหน่วยงานใดมีร้อยละ 16.2 และแนวทางลกัษณะอ่ืนๆ ได้แก่ จดทะเบียนกบั

คณะกรรมการส่ือภาคประชาชน และจดทะเบียนกบัองค์กรท่ีเข้ามาทํางานพฒันาชมุชน เป็นต้น (ดตูาราง 5.8) 

 
ตาราง 5.8 แนวทางการจดทะเบียนของวทิยุชุมชน 

การจดทะเบียน จาํนวนสถานี ร้อยละ 

คณะกรรมการร่วมฯ 74 52.2 

รับรองกนัเอง  29 20.4 

ไมจ่ดทะเบียน 23 16.2 

กรมประชาสมัพนัธ์ 8 5.6 

อ่ืนๆ 8 5.6 

รวม 142 100.0 

 หมายเหตุ: สถานีวิทยชุมุชน 16 สถานี ไมต่อบคําถามนี ้

 

 

 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายวทิยุชุมชน สถานีวิทยชุมุชนกลุม่ตวัอยา่งต้องการให้รัฐบาล

สํารวจสถานภาพและแยกประเภทวิทยชุมุชนออกจากวิทยธุุรกิจให้ชดัเจนมากท่ีสดุ มีร้อยละ 27.6 และความต้องการ

รองลงมา คือ ต้องการให้รัฐสง่เสริม/สนบัสนนุให้วิทยชุมุชนสามารถดําเนินการภายใต้ปรัชญา “ของชมุชน โดยชมุชน 

เพ่ือชมุชน” มีร้อยละ 24.5 สว่นความต้องการให้รัฐบาลจดัตัง้องค์กรเพ่ือจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกํากบักิจการ

วิทยกุระจายเสียงโดยเร็ว มีร้อยละ 22.3 และต้องการให้รัฐบาลสร้างความเข้าใจแนวคิด/หลกัการวิทยชุมุชนท่ีแท้จริง

ให้กบัสงัคม มีร้อยละ 19.5 สว่นความต้องการอ่ืนๆ ได้แก่ การแบง่คล่ืนบนหน้าปัดให้ชดัเจน การจดัตัง้กองทนุวิทยุ

ชมุชน และการเพ่ิมกําลงัสง่ให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ี เป็นต้น (ดตูาราง 5.9) 
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ตาราง 5.9 ความต้องการของวทิยุชุมชนเก่ียวกับนโยบายรัฐ 
นโยบาย จาํนวนคาํตอบ ร้อยละ 

สํารวจสถานภาพและแยกประเภท 136 27.6 

สง่เสริมวิทยชุมุชน 121 24.5 

ตัง้องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี 110 22.3 

สร้างความเข้าใจ 96 19.5 

อ่ืนๆ 30 6.1 

รวม 493 100.0 
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บทที่ 6 

สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 
 
 วิทยชุมุชนกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ดําเนินงานตามหลกัการท่ีวา่วิทยชุมุชนเป็นของชมุชน เพ่ือชมุชน และโดย

ชมุชน กลา่วคือ ในแง่มมุ “ของชมุชน” ถ้าดจูากองค์ประกอบของคณะกรรมการวิทยชุมุชนแล้ว พบวา่มีคนหลากหลาย

กลุม่ภายในชมุชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ สว่นทนุท่ีใช้ดําเนินการนัน้ก็เป็นการระดมทนุจากภายในชมุชนมากกวา่

ร้อยละ 50 นอกจากนี ้ ในแง่มมุของ “โดยชมุชน” ถ้าดจูากจํานวนของคณะกรรมการและผู้จดัรายการแล้ว มีมาก

พอสมควร โดยกรรมการมีเฉล่ียสถานีละ 7 คน ผู้จดัรายการเฉลี่ยสถานีละ 14 คน เป็นผู้ชาย 9 คน ผู้หญิง 5 คน สว่น

การมีสว่นร่วมของชมุชนนัน้ ผู้ ฟังจะใช้วิธีโทรศพัท์เข้าไปพดูคยุด้วย หรือในเวลาพบกนัในชมุชน กลุม่ผู้ ฟังก็จะมีการให้

คําแนะนํากบักรรมการหรือผู้จดัรายการ สว่นในแง่มมุของ “เพ่ือชมุชน” แม้วา่รายการและวนัเวลาออกอากาศจะไม่

แตกตา่งกบัวิทยกุระแสหลกั แต่จดุเดน่ก็คือการใช้ภาษาท้องถ่ินท่ีผู้ ฟังคุ้นเคย และเนือ้หาของรายการตอบสนองความ

ต้องการของชมุชน อยา่งเช่นรายการเพลงก็เปิดเพลงตามความต้องการของผู้ ฟังไมใ่ช่รายการโปรโมตเพลง และ

ข่าวสารท้องถ่ินก็มีเนือ้หาท่ีเป็นการส่ือสารข่าวสารตา่งๆ ภายในชมุชนท่ีหาฟังไม่ได้จากวิทยกุระแสหลกั 

 นอกจากนี ้ หลกัการวิทยชุมุชนท่ีวา่เป็นการดําเนินงานท่ีไมแ่สวงหากําไรทางธุรกิจและไมถ่กูแทรกแซงจาก

รัฐและทนุนัน้ วิทยชุมุชนต้องมีคา่ใช้จ่ายประจําเดือนประมาณ 2,800 บาท และสว่นใหญ่สามารถระดมทนุจาก

ภายในชมุชนมาสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายเหลา่นีไ้ด้ แตก็่มีปัญหาด้านทนุสํารองท่ีจะต้องใช้จ่ายเม่ือเคร่ืองสง่เสียและต้อง

ซอ่มแซมหรือซือ้เคร่ืองใหม่ อยา่งไรก็ตามวิทยชุมุชนกลุม่ตวัอย่างร้อยละ 13.9 ได้หนัไปรับเงินจากโฆษณาเพ่ือนําเงิน

ใช้ดําเนินงาน เน่ืองจากไมส่ามารถระดมทนุภายในชมุชนได้ สว่นการไมถ่กูแทรกแซงหรือครอบงําจากรัฐ ทนุ และกลุม่

การเมืองนัน้เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากวิทยชุมุชนเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ/พืน้ท่ีการเมืองท่ีคนทกุกลุม่อยากเข้ามา

มีสว่นร่วม การเข้ามาแทรกแซงหรือครอบงําจงึเกิดขึน้ตลอดเวลาและมีความหลากหลาย แต่คนทํางานวิทยชุมุชนกวา่

ร้อยละ 30 ก็ไมคิ่ดวา่ตนเองถกูแทรกแซง แตมี่ความรู้สกึวา่เป็นความสมัพนัธ์แบบเอือ้ประโยชน์กนัมากกวา่ 

 

สรุปผลการศกึษา  
การศกึษาครัง้นี ้แบง่ประเดน็อภิปรายเพ่ือหาข้อสรุปออกเป็น 5 ประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การดาํเนินงานวทิยุชุมชนภายใต้ระบบทุนนิยมไร้พรมแดน ข้อถกเถียงวา่วิทยุ

ชมุชนควรจะมีโฆษณาหรือไม ่แตกออกเป็นสองขัว้ คือ ฝ่ายหนึง่เหน็วา่เพ่ือให้มีรายได้มาดําเนินงาน อีกฝ่ายหนึง่เหน็

วา่เป็นการทําลาย “จิตวิญญาณวิทยชุมุชน” สว่นฝ่ายท่ีอยูก่ลางๆ ก็จะรับเงินหรือสิง่ของท่ีบริจาคโดยคนโดยชมุชน

และช่วยประชาสมัพนัธ์ออกอากาศให้ อยา่งไรก็ตาม คําวา่ “โฆษณา” และ “ประชาสมัพนัธ์” มีเส้นแบง่ท่ีบางมาก 

โฆษณาเป็นเร่ืองของการบอกเลา่สรรพคณุและโน้มน้าวให้ไปซือ้สนิค้า และเม่ือรับเงินโฆษณามาแล้ว ผู้ประกอบการก็

นํามาแบง่กนั นบัเป็นการประกอบธุรกิจอยา่งหนึง่ สว่นการประชาสมัพนัธ์นัน้ เป็นเร่ืองของการบอกขอบคณุแก่ผู้ให้

เงินหรือสิง่ของเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานของวิทยชุมุชน นอกจากนี ้ในแง่ของการโฆษณา ผู้ให้เงินโฆษณาเป็นฝ่าย

กําหนดเง่ือนไข สว่นการประชาสมัพนัธ์ ผู้ รับเงินเป็นฝ่ายกําหนดเง่ือนไข 
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การระดมทนุภายในชมุชนเพ่ือดําเนินการวิทยชุมุชนมีร้อยละ 57.9 และใช้หลายวิธีการ ได้แก่ การทอดผ้าป่า 

การจดัเลีย้งนํา้ชา  การจดัเลีย้งโต๊ะจีน  และการตัง้ตู้บริจาคไว้ท่ีสถานี  เป็นต้น  การระดมทนุภายในแบบนีน้บัเป็

แนวทางหนึง่ของการสร้างความรู้สกึของ “ความเป็นเจ้าของ” ให้กบัคนในชมุชน แตถ้่าสถานีวิทยชุมุชนแหง่ไหนรับเงิน

โฆษณา คนในชมุชนก็จะหยดุสนบัสนนุด้านการเงินเพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินงานวิทยชุมุชน เพราะเหน็วา่สถานีวิทยุ

ชมุชนนัน้ๆ สามารถดําเนินงานได้เอง และความรู้สกึของ “ความเป็นเจ้าของ” ของคนในชมุชนก็จะจางหายไป 

สว่นประเดน็การนําเงินกองทนุท่ีเก็บมาจากคา่ธรรมเนียมในการประกอบการส่ือสารมวลชน มาใช้สนบัสนนุ

การดําเนินงานของวิทยชุมุชนนัน้ คําถามก็มีอยูว่่าจะสนบัสนนุสถานีในแง่มมุไหนบ้าง และด้วยเงินจํานวนเทา่ไร การ

สนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท์ คา่บริหารจดัการ เป็นต้น จะทําให้ “ความเป็น

เจ้าของ” ของคนในชมุชนหายไปหรือไม ่ หรือว่าเงินกองทนุฯ ควรจะนําไปใช้เสริมสร้างศกัยภาพของคนทํางานวิทยุ

ชมุชนมากกวา่ สว่นคา่ใช้จ่ายประจําเดือนซึง่เฉล่ียประมาณเดือนละ 2,800 บาทนัน้ ชมุชนควรจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ 

ทัง้นีก็้เพ่ือสร้างความรู้สกึ “ความเป็นเจ้าของ” ให้กบัคนในชมุชน 

นอกจากนี ้ วิทยชุมุชนของไทยในปัจจบุนั คนชนบทและคนชายขอบสามารถเปิด “พืน้ท่ี” โดยใช้วิทยชุมุชน

เป็น “ส่ือชมุชน” หรือ “ส่ือทางเลือก” มากกวา่จะเป็น “ส่ือภาคประชาชน” หรือ “ส่ือสาธารณะ” กลา่วคือ วิทยชุมุชน

สามารถสร้างความบนัเทิงและส่ือสารข่าวสารภายในชมุชนได้ดี และสว่นใหญ่ยงัทํางานในระบบอาสาสมคัร และ

นําเสนอเนือ้หาโดยใช้หลกัเกณฑ์ท่ีแตกตา่งจากส่ือกระแสหลกั สว่นการมุง่เนือ้หาสาระมากกวา่บนัเทิงหรือการมีสว่น

ร่วมเตม็รูปแบบ หรือการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสาธารณะและร่วมกนัแสวงหาทางออก ยงัเป็นสิง่ท่ีทําได้ยาก มีวิทยุ

ชมุชน 3 – 4 สถานีเทา่นัน้ท่ีสามารถทําถงึขัน้นีไ้ด้ 

 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชน งานวิจยัวิทยชุมุชนหลายชิน้ระบวุา่ แม้วา่ในช่วงแรกของการก่อตัง้

วิทยชุมุชนจะมีคนสนใจมาเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก แตต่อ่มาเม่ือคนในชมุชนเร่ิมทยอยหยดุ “เลน่ของเลน่ชิน้ใหม”่ ชิน้

นีแ้ล้ว คนในชมุชนสว่นใหญ่มีก็สว่นร่วมในฐานะ “ผู้ ฟัง” และ “ผู้จดัรายการ” เทา่นัน้ สว่นการบริหารจดัการเป็นเร่ือง

ของกลุม่แกนนํา (สรุชยั ช่อผกา, 2548; Bhatchara Aramsri, 2005) 

ประเดน็การมีสว่นร่วมของชมุชน มีเง่ือนไขท่ีไมค่วรมองข้าม คือ ถ้าพืน้ท่ีใดมีฐานของงานพฒันาและมีแกน

นําท่ีทํางานเพ่ือสงัคมมาก หรือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาสาธารณะท่ีคนสว่นใหญ่ได้รับผลกระทบ การมีสว่นร่วมของคนใน

ชมุชนจะมีอยู่สงู สว่นพืน้ท่ีท่ีไม่มีฐานงานพฒันาและแกนนําท่ีทํางานเพ่ือสงัคมมีไมม่ากนกั หรือไมใ่ช่พืน้ท่ีท่ีมีปัญหา

สาธารณะ การมีสว่นร่วมของคนชมุชนจะมีต่ํามาก 

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการวิทยชุมุชนประกอบด้วยคนทีหลากหลายภายในชมุชน และมีคณะกรรมที

กระตือรือร้นเฉลี่ยสถานีละ 1 – 7 คน และผู้จดัรายการเฉล่ียสถานีละ 14 คน นอกจากนี ้แนวทางการสร้างการมีสว่น

ร่วมนี ้ สถานีวิทยชุมุชนหลายสถานีได้มีประกาศเพ่ือตอกยํา้อยู่เสมอวา่สถานีวิทยแุหง่นีเ้ป็นของชมุชน  และเปิดโอกา

ให้ทกุคนเข้ามามีสว่นร่วมอยูเ่สมอๆ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น การรับบริจาคเงินและ/หรือสิง่ของ การรับฟัง

ข้อเสนอแนะท่ีผู้ ฟังโทรศพัท์เข้ามา และคณะกรรมการ/ผู้จดัรายการรับออกไปพบปะพดูคยุกบัผู้ ฟัง เป็นต้น สว่นการ

เชิญคนท้องถ่ินมาพดูในรายการมีไมบ่อ่ยนกั มีร้อยละ 62.6 และไมเ่ชิญคนท้องถ่ินมาร่วมในรายการเลย มีร้อยละ 5.3 

เทา่นัน้ 
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วิธีการดงึคนในชมุชนมาร่วมจดัรายการ เพ่ือก่อให้เกิดความคุ้นเคยกบัการใช้เคร่ืองสง่และทกัษะในการพดู 

ในลกัษณะท่ีคนวิทยชุมุชนภาคใต้เรียกวา่ “หัดในแอก” (On the job training) นบัเป็นวิธีการสร้างการมีสว่นร่วมท่ีดี

วิธีหนึง่ นอกจากนี ้ ในแตล่ะรายการนัน้ ใช้ทีมจดัรายการจะดีกวา่มีผู้จดัรายการคนเดียว เพราะเม่ือคนใดคนหนึง่ไม่

สามารถมาจดัรายการหรือถกูดงึตวัไปจดัรายการท่ีสถานีวิทยแุหง่อ่ืน คนท่ีเหลือก็ยงัคงสามารถจดัรายการนัน้ๆ ตอ่ไป

ได้โดยไมช่ะงกังนั 

 

3. การสนับสนุนกันและกันของเครือข่ายวทิยุชุมชน  จากการทํางานท่ีผา่นมาเกือบ 10 

ปี ของแกนนําวิทยชุมุชนทัว่ประเทศ แกนนําหลายภาคได้พฒันาตนเองขึน้มา ทําให้บางคนสามารถเป็นวิทยากร

กระบวนการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัชมุชนท่ีต้องการก่อตัง้วิทยชุมุชน บางคนก็มีความรู้ด้านเทคนิคและสามารถ

ปรับแก้เคร่ืองสง่ได้ บางคนก็มีความสามารถในการจดัรายการท่ีดงึดดูใจ ดงันัน้ การรวมกลุม่ท่ีมีความชํานาญการณ์

ด้านตา่งๆ เก่ียวกบัวิทยชุมุชนน่าจะเป็นแนวทางการสนบัสนนุวิทยชุมุชนของเครือข่ายระดบัภาค ทัง้ก็เพ่ือช่วยเหลือ

วิทยชุมุชนท่ีเกิดขึน้แล้วและกําลงัจะก่อตัง้ขึน้ใหมใ่นประเดน็ท่ีสถานีวิทยชุมุชนนัน้ๆ ต้องการ เครือข่ายวิทยชุมุชนควร

จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาท่ีวิทยชุมุชนประสบอยู่ในปัจจบุนัมากท่ีสดุ คือ ขาดความรู้ด้านเทคนิคการควบคมุและ

ซอ่มแซมบํารุงรักษาเคร่ืองสง่ ซึง่มีถงึร้อยละ 19.6 และปัญหารองลงคือ ขาดทกัษะในการจดัรายการวิทยท่ีุมี

ประสทิธิภาพ/น่าสนใจ/และหลากหลาย มีร้อยละ 16.5 

นอกจากนี ้ แนวทางการสอนหรือฝึกอบรมการดําเนินงานวิทยชุมุชน โดยนกัวิชาการสื่อสารมวลชนท่ีสอนใน

มหาวิทยาลยัตา่งๆ ถกูตัง้ข้อสงัเกตจากวิทยชุมุชนบางแหง่วา่อาจจะไมส่อดคล้องกบัแนวทางของการดําเนินงานวิทยุ

ชมุชนของท้องถ่ินไทย ท่ีเน้นความเฉพาะของแตล่ะท้องถ่ิน/ชมุชน ไมใ่ช่ “ความเป็นมืออาชีพ” ดงันัน้ แกนนําเครือข่าย

ในแตล่ะภาคควรจะประยกุต์ใช้แนวคิดท่ีได้เรียนรู้มาใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของแตล่ะภาค ซึง่จะทําให้เกิดแนวทาง

ในการเตรียมความพร้อมชมุชนท่ีหลากหลายรูปแบบ 

 

4. การสนับสนุนเชิงนโยบายของรัฐ ความลา่ช้าของการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู 

มาตรา 40 ประกอบกบักระบวนการสรรหา กสช. ท่ีต้องทําถงึ  2 รอบและก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทําให้รัฐบาลต้อง

ออกกฎระเบียบและตัง้องค์กร/หน่วยงานขึน้มารับผิดชอบหลายครัง้หลายหน่วยงานด้วยกนั แตใ่นระหวา่งแสวงหา

แนวทางแก้ไขปัญหาวิทยชุมุชนร่วมกนัระหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐก็มีคําสัง่ปิดสถานีวิทยุ

ชมุชนหลายสบิแหง่ ด้วยข้อหาไมมี่ใบอนญุาตและคล่ืนรบกวนวิทยกุารบิน วิทยกุระแสหลกั และวิทยโุทรทศัน์ ตอ่มา

เม่ือรัฐอนญุาตให้วิทยชุมุชนสามารถมีโฆษณาได้ชัว่โมงละ 6 นาที รัฐก็ไม่สามารถควบคมุและดแูล “วิทยชุมุชน” ท่ี

เกิดขึน้มาอยา่งมากมายได้ และวิทยชุมุชนท่ีเกิดขึน้มาใหมนี่ก็้มีแนวทางดําเนินงานท่ีหลากหลาย บางสว่นก็

ดําเนินงานท่ีไมเ่ป็นไปตามหลกัการ “ของชมุชน โดยชมุชน และเพ่ือชมุชน” 

นอกจากนี ้หลงัรัฐประหารของ คปค. ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2549  คปค. ก็ได้เข้าไปควบคมุส่ือทกุประเภท 

รวมถงึวิทยชุมุชนด้วย เน่ืองจากการตอ่สู้ระหวา่ง “กลุม่อํานาจใหม”่ กบั “กลุม่อํานาจเก่า” ยงัคกุรุ่นอยูต่ลอดเวลา 1 ปี

ท่ีผา่นมา นอกจากนี ้ คปค. ยงัเข้าควบคมุและตัง้ข้อกําหนดให้วิทยชุมุชนต้องปฏิบติัตามเสมือน “วิทยขุองรัฐ” ด้วย 

ดงันัน้ วิทยชุมุชนสว่นใหญ่ได้หยดุรายการท่ีมีการวิพากษ์วิจารณ์การเมือง ทัง้ระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน และหนัมา



 
 โครงการศึกษาข้อมลพืน้ฐานวิทยชุมุชนภาคประชาชนู  

57 

จากการศกึษาครัง้นี ้ พบวา่กลุม่ตวัอยา่งได้เสนอให้รัฐจดัตัง้คณะกรรมการร่วมระหวา่งราชการ วิทยชุมุชน 

และภาคประชาสงัคมในช่วงท่ียงัไมมี่ กสช. หรือ กสทช. เพ่ือทําหน้าท่ีแทน กสช. หรือ กสทช. ไปก่อน นอกจากนี ้ รัฐ

ควรสํารวจสถานภาพและแยกประเภทวิทยชุมุชนออกจากวิทยธุุรกิจให้ชดัเจน และสง่เสริม/สนบัสนนุให้วิทยชุมุชน

สามารถดําเนินการภายใต้ปรัชญาของชมุชน โดยชมุชน และเพ่ือชมุชน 

 

5. ปัญหาคล่ืนทบั/คล่ืนแทรก/คล่ืนรบกวน หลงัจากท่ีรัฐบาลอนญุาตให้วิทยชุมุชนสามารถ

มีโฆษณาได้ชัว่โมงละไมเ่กิน 6 นาทีเพ่ือนํารายได้มาใช้ดําเนินงานใน พ.ศ. 2547 ทําให้มีสถานีวิทยชุมุชนเกิดใหม่

หลายพนัสถานี และสง่ผลให้เกิด “สงครามคล่ืนความถ่ี” ขึน้มา เน่ืองจากคล่ืนท่ีมีใช้อยูมี่จํานวนจํากดั ปัญหาเร่ือง

คล่ืนทบั/คล่ืนแทรก/คล่ืนรบกวนมกัจะเกิดขึน้ในพืน้ท่ีตวัเมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพ เชียงใหม ่ขอนแก่น สงขลา เป็น

ต้น เน่ืองจากมีการตัง้สถานีวิทยกุนัมาก ทําให้ต้องใช้เลขคล่ืนท่ีใกล้ (หา่งกนั 0.25) นอกจากนี ้เวลาคล่ืนวิทยชุมุชนไป

รบกวนคล่ืนวิทยกุารบินหรือคล่ืนวิทยหุรือโทรทศัน์กระแสหลกั หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องมกัจะมีหนงัสือแจ้งไปให้สถานี

วิทยชุมุชนนัน้ๆ ปิดสถานี ไมอ่นญุาตให้ออกกระจายเสียงอีกตอ่ไป 

จากวิทยชุมุชนกลุม่ตวัอยา่งพบว่ามีวิทยชุมุชนร้อยละ 20.2 ไมมี่ปัญหาคล่ืนทบั/คล่ืนแทรก แตส่ถานีวิทยุ

ชมุชนท่ีมีปัญหาคล่ืนทบัมีร้อยละ 41.6 ปัญหาเลขคล่ืนใกล้กนัมีร้อยละ 33.5 และปัญหาสถานีตัง้อยูใ่กล้กนัมีร้อยละ 

24.9 จากปัญหาดงักลา่วข้างต้น มีวิทยชุมุชนท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงร้อยละ 23.3 สว่นอีกร้อยละ 76.7 ยงัไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้   

การแก้ไขปัญหาคล่ืนทบั/คล่ืนแทรกมีหลายจงัหวดัท่ีสามารถแก้ไขได้ อยา่งเช่น จงัหวดัเชียงราย สถานีวิทยุ

ชมุชนได้รวมตวักนัเป็นชมรม เม่ือเกิดปัญหาคล่ืนทบั/คล่ืนแทรก ก็จะมีการพดูคยุกนัเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกนั สว่น

จงัหวดัฉะเชิงเทรา แกนนําเครือข่ายวิทยชุมุชนได้ร่วมมือกบัประชาสมัพนัธ์จงัหวดัจดัประชมุหาแนวทางแก้ไขปัญหา

คล่ืนทบั/คล่ืนแทรก สําหรับจงัหวดัสงขลาเป็นการดําเนินงานในระดบัปัจเจก เม่ือมีคล่ืนทบั/คล่ืนแทรก จะดําเนินการ 

2 ลกัษณะ คือ 1) แจ้งให้คล่ืนวิทยใุหมท่ี่มาทบัหรือแทรกคล่ืนของตนเองรับทราบ พร้อมทัง้บอกให้ทราบวา่มีคล่ืนช่วง

ไหนท่ียงัวา่งอยู ่ หรือ 2) ย้ายคล่ืนของตนเองออกไปยงัคล่ืนอ่ืนท่ีไมมี่ปัญหาคล่ืนทบั/คล่ืนแทรก (กรณีนี ้ แล้วแตว่า่

เคร่ืองสง่ของตนเองสามารถปรับย้ายคล่ืนได้มากน้อยขนาดไหน) 

นอกจากนี ้ แนวทางการแก้ไขปัญหาคล่ืนทบั/คล่ืนแทรก ควรจะมี “การจดัระเบียบคล่ืน” โดยการแบง่ตาม

เลขหน้าปัดคล่ืนวิทย ุอยา่งเช่น คล่ืน 88 – 91 เป็นของวิทยชุมุชน คล่ืน 92 – 100 เป็นของวิทยธุุรกิจ และคล่ืน 101 – 

108 เป็นของวิทยสุาธารณะ และในพืน้ท่ีใกล้เคียงกนัให้ใช้คล่ืนแบบสลบัฟันปลาหา่งกนั 0.5 เช่น พืน้ท่ี ก. ใช้คล่ืน 

88.0 และพืน้ท่ี ข. ใช้คล่ืน 88.5 เป็นต้น สว่นการท่ีคล่ืนวิทยชุมุชนไปรบกวนคล่ืนวิทยกุารบินหรือคล่ืนวิทยหุรือ

โทรทศัน์กระแสหลกันัน้ หน่วยงานรัฐควรจะมีหนงัสือแจ้งไปยงัสถานีวิทยชุมุชนนัน้ๆ วา่สถานีวิทยชุมุชนนัน้ๆ 

ออกอากาศแล้วไปรบกวนคล่ืนวิทยกุารบิน หรือคล่ืนวิทย ุ หรือคล่ืนโทรทศัน์อยา่งไร และถ้าจะไมใ่ห้รบกวนควรจะตัง้

คล่ืนไปท่ีเลขไหน เสาอากาศควรหนัไปทิศทางไหน และให้ตัง้สถานีวิทยชุมุชนหา่งจากสนามบินเทา่ไร 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดประชุมร่วมกันของหน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนวทิยุชุมชน ปัจจบุนัมี

หน่วยงาน/องค์กรหลายแหง่ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีสนบัสนนุและเสริมสร้างศกัยภาพของวิทยชุมุชน เช่น 

คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือการปฏิรูปส่ือ (คปส.)  สํานกังานปฏิรูประบบสขุภาพแหง่ชาติ (สปรส.) สํานกังาน

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.)  สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) สถาบนัวิจยัระบบ

สาธารณสขุ (สวรส.) สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (พอช.) สถาบนัพฒันาส่ือภาคประชาชน สํานกังานกองทนุ

สนบัสนนุการวิจยั (สกว.) และมลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม (มอส.) เป็นต้น หน่วยงาน/องค์กรเหลา่นี ้บางครัง้ก็ร่วมกนั

ทํางาน บางครัง้ก็ออกไปทําเอง ทําให้สถานีวิทยชุมุชนบางสถานีมีหลายหน่วยงาน/องค์กรเข้าไปสนบัสนนุ และสถานี

วิทยชุมุชนบางสถานีก็ไมมี่หน่วยงาน/องค์กรใดไปช่วยเหลือเลย 

 การสรุปบทเรียนและการกําหนดทิศทางการทํางานร่วมกนัของหน่วยงาน/องค์กรท่ีสนบัสนนุวิทยชุมุชน นอก

จะทําให้พืน้ท่ีการทํางานและการจดัฝึกอบรมไมซํ่า้ซ้อนกนัแล้ว  ยงัจะทําให้พืน้ท่ีทํางานขยายกว้างขึน้ไปอีกด้วย 

นอกจากนีค้วรจะดําเนินงานท่ีตอบสนองความต้องการของวิทยชุมุชน คือ การพฒันาบคุลากรของวิทยชุมุชนในด้าน

เทคนิคการควบคมุและซอ่มแซมบํารุงรักษาเคร่ืองสง่ และการผลติรายการท่ีมีคณุภาพ/หลากหลาย/น่าสนใจ 

 

 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในช่วงก่อตัง้สถานี วิทยชุมุชนสว่นใหญ่จะมี

กระบวนจดัเตรียมความพร้อมชมุชนโดยมีคนภายนอกชมุชนท่ีมีความรู้ความชํานาญด้านส่ือสารมวลชนมาช่วยเป็น 

“พ่ีเลีย้ง” แตเ่ม่ือมีการจดัตัง้สถานีและออกอากาศแล้ว สว่นใหญ่คนในชมุชนก็จะจดัการบริหารวิทยชุมุชนกนัเอง และ

ธรรมชาติของ “งานอาสาสมคัร” ของวิทยชุมุชน ทําให้มีคนเข้า-ออกอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้จงึทําให้สถานีวิทยชุมุชน

บางสถานีไมส่ามารถดําเนินงานตามหลกัการ/ปรัชญาของวิทยชุมุชนได้อีกตอ่ไป และบางสถานีคณะกรรมการก็

แตกแยกทางความคิด โดยเฉพาะประเดน็การมีหรือไมมี่โฆษณา นอกจากนีถ้้าแกนนําวิทยชุมุชนไมมี่ความสามารถ

ในการสร้างการมีสว่นร่วมของคนในชมุชน การบริหารจดัการก็จะอยูใ่นมือของกลุม่แกนนําเทา่นัน้ 

 การจดัประชมุเพ่ือสรุปบทเรียนร่วมกนัระหวา่งกลุม่ผู้บริหารกบักลุม่ผู้ ฟังของแตล่ะสถานี และการจดัประชมุ

ระหวา่งกลุม่ผู้บริหารแตล่ะสถานี นบัเป็นแนวทางหนึง่ท่ีจะสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนและการเรียนรู้ร่วมกนัวา่

วิทยชุมุชนจะเป็นของชมุชน เพ่ือชมุชน และโดยชมุชนได้อยา่งไร นอกจากนีก้ารสรุปบทเรียนระหวา่งสถานี ควรแยก

สรุปเป็นประเดน็ๆ ไป เช่น การสร้างการมีสว่นร่วม การผลติรายการท่ีมีคณุภาพ การระดมทนุ เป็นต้น โดยเลือกสถานี

ท่ีมีความเดน่ชดัในประเดน็หนึง่ๆ มาสรุปบทเรียนร่วมกนั ทัง้นีก็้เพ่ือสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบติัจริงขึน้มาชดุหนึง่ 

จากนัน้ก็นําชดุองค์ความรู้นัน้ๆ ไปเผยแพร่ให้กบัสถานีวิทยชุมุชนท่ีมีความออ่นด้อยในประเดน็นัน้ๆ 

 

 3. การสนับสนุนกันและกันของเครือข่ายวทิยุชุมชน การทํางานท่ีผา่นมาของเครือข่าย
วิทยชุมุชน ทัง้ในระดบัภาคและระดบัประเทศ สว่นใหญ่จะเป็นการร่วมกนัสนบัสนนุแนวทางดําเนินงานวิทยชุมุชน

ตามหลกัการ “ของชมุชน เพ่ือชมุชน และโดยชมุชน” และคดัค้านนโยบายของรัฐบาลท่ีขดักบัหลกัการ/ปรัชญาของ

วิทยชุมุชน 

 จากการทํางานท่ีผา่นมา แกนนําและผู้ปฎิบติัการในเครือข่ายระดบัภาคและระดบัประเทศ มีองค์ความรู้ชดุ

หนึง่ท่ีสามารถนํามาถ่ายทอดและสนบัสนนุกนัและกนัได้ ไมว่่าจะเป็นชดุความรู้ทางด้านเทคนิคและการบํารุงรักษา
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นอกจากนี ้ เครือข่ายระดบัภาคและระดบัประเทศควรจะสนบัสนนุการดําเนินงานของแตล่ะสถานีวิทยชุมุชน

ด้วย อยา่งเช่น การติดตามข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ของวิทยชุมุชน “ลกูข่าย” อยูเ่สมอเพ่ือติดตามดวูา่สถานีนัน้ๆ กําลงั

ประสบปัญหาด้านใดบ้าง ทัง้นีก็้เพ่ือให้การสนบัสนนุด้านเทคนิค หรือฝึกอบรมบคุลากรด้านการจดัรายการและ

บริหารจดัการ หรือช่วยแสวงหาผู้ รู้ผู้ เช่ียวชาญด้านตา่งๆ ท่ีสามารถช่วยเหลือประเดน็ปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งทนัทว่งที 

ซึง่อาจเรียกวา่เป็นการสร้างเครือข่ายทรัพยากรบคุคล 

  

4. การจัดตัง้คณะกรรมการร่วมระหว่างราชการ วทิยุชุมชน และภาคประชา
สังคม เพ่ือกํากบัและดแูลการดําเนินการวิทยชุมุชนเป็นการชัว่คราว ในขณะท่ียงัไมมี่องค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระเพ่ือทํา

หน้าท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ เน่ืองจากขณะนีมี้การประกอบ

กิจการวิทยกุระจายเสียงขนาดเลก็เกิดขึน้เป็นจํานวนมาก ทัง้ประเภทท่ีแสวงหารายได้ในเชิงพาณิชย์ และท่ีมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะและไมแ่สวงหากําไรในทางธุรกิจ ซึง่ก่อให้เกิดปัญหาการแข่งขนัและแยง่ชิงการ

ใช้ทรัพยากรคล่ืนความถ่ีในระดบัท้องถ่ินตามมา  

จากการสงัเคราะห์ข้อเสนอแนะพบวา่ผู้ประกอบการวิทยกุระจายเสียงชมุชน มีความต้องการให้จดัตัง้

คณะกรรมการกํากบั ดแูล การประกอบกิจการวิทยชุมุชนขึน้เป็นการชัว่คราว เพ่ือให้การประกอบกิจการวิทยชุมุชนใน

ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ของภาคประชาชน สามารถดําเนินการตอ่ไปได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญติั

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกํากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ในมาตรา 

26 ท่ีกําหนดวา่ ต้องจดัให้ภาคประชาชนได้ใช้คล่ืนความถ่ีไมน้่อยกวา่ร้อยละย่ีสบิ และต้องสนบัสนนุให้ภาคประชาชน

มีโอกาสใช้คล่ืนความถ่ีในสดัสว่นตามท่ีกําหนด 

การจดัตัง้คณะกรรมการกํากบั ดแูล การประกอบกิจการวิทยชุมุชนชัว่คราวดงักลา่ว ให้มีการจดัตัง้ใน

ลกัษณะพหภุาคี กลา่วคือ มีตวัแทนจากภาคราชการ ตวัแทนผู้ประกอบการวิทยชุมุชน และตวัแทนภาคประชาสงัคม 

ร่วมกนัจดัตัง้ขึน้เป็นคณะกรรมการ โดยจดัแบง่ออกเป็นสามระดบั คือ ระดบัประเทศ ระดบัภมิูภาค และระดบัจงัหวดั 

โดยให้คณะกรรมการในระดบัประเทศมีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและแผนแมบ่ทในการใช้คล่ืนความถ่ี 

และกําหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัการดําเนินการวิทยชุมุชนในแตล่ะพืน้ท่ี เช่น การออก

ใบอนญุาต การลงทะเบียน เป็นต้น ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการในระดบัจงัหวดัและระดบัภาคเป็นผู้รวบรวมข้อมลูนําเสนอ 

และมีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายร่วมกบัคณะกรรมการระดบัประเทศด้วย นอกจากนีค้ณะกรรมการระดบัภมิูภาค

ทําหน้าท่ีเช่ือมโยงระหวา่งคณะกรรมการระดบัประเทศกบัระดบัจงัหวดั สว่นคณะกรรมการระดบัจงัหวดัจะทําหน้าท่ี

เป็นนายทะเบียน ตรวจสอบเพ่ือออกใบอนญุาต ตลอดจนร่วมกบัคณะกรรมการระดบัภมิูภาคแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้

จากการปฏิบติัจริงทัง้ในระดบัจงัหวดัและระหวา่งจงัหวดัด้วย เช่น การเกิดคล่ืนทบั/คล่ืนแทรกข้ามจงัหวดั เป็นต้น 
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เม่ือมีองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีกํากบัดแูลกิจการกระจายเสียงเกิดขึน้ ให้คณะกรรมการในระดบัจงัหวดัและ

ระดบัภาคดําเนินการตอ่ไปโดยมีวาระและอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ 

 ทัง้นีข้้อเสนอแนะข้างต้นเกิดขึน้จากกระบวนการศกึษาในช่วงเวลาท่ียงัไมมี่แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิด

จากการประกอบกิจการวิทยขุนาดเลก็ ซึง่ในภายหลงัสภานิติบญัญติัแหง่ชาติ (สนช.) ได้ตราพระราชบญัญติัการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ขึน้บงัคบัใช้ โดยกําหนดในบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และคณะอนกุรรมการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ เป็นผู้ ดําเนินการให้ผู้ประกอบ

กิจการวิทยกุระจายเสียงชมุชนรับใบอนญุาตประกอบกิจการบริการชมุชนเป็นการชัว่คราว ซึง่เป็นกลไกใน

ระดบัประเทศขึน้ 

คณะผู้ศกึษาฯ จงึมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือให้การกํากบัดแูลการประกอบกิจการวิทยชุมุชนและการจดัสรร

คล่ืนความถ่ี สามารถดําเนินการได้อยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องกบัความต้องการมีสว่นร่วมของประชาชน จงึ

ควรกําหนดให้มีคณะกรรมการทัง้ในระดบัภมิูภาคและระดบัจงัหวดัเพิ่มเติม ในลกัษณะคณะกรรมการร่วม เพ่ือให้การ

จดัสรรคล่ืนความถ่ีและการออกใบอนญุาตชัว่คราวมีความโปร่งใสเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีสว่น

ร่วมโดยตรง 
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	การเกิดเครือข่ายวิทยุชุมชน 
	เครือข่ายวิทยุชุมชนเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 – 2542 แต่ก็เป็นการรวมตัวกันในลักษณะหลวมๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันผลักดันนโยบาย เมื่อรัฐบาลมีนโยบายว่าวิทยุชุมชนสามารถโฆษณาได้ชั่วโมงละ 6 นาที ทำให้เกิด “เครือข่ายวิทยุชุมชน” ขึ้นอย่างหลากหลาย การออกมาเคลื่อนไหวเชิงนโยบายของเครือข่ายวิทยุชุมชนเหล่านี้ นับเป็นการประกาศให้สาธารณะรับทราบถึง “อัตลักษณ์” และแนวทางการดำเนินงานของวิทยุชุมชนเครือข่ายนั้นๆ  ยกตัวอย่างเช่น

	ช่วงที่ 3 ความหลากหลายของวิทยุชุมชนและภาวะกฎหมายเป็น “อัมพาต” (พ.ศ. 2547 - 2550) 
	 ความหลากหลายของวิทยุชุมชน 
	การอนุญาตให้วิทยุชุมชนสามารถมีโฆษณาได้ชั่วโมงละไม่เกิน 6 นาทีใน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้เกิดสถานีวิทยุชุมชนขึ้นอีกหลายพันสถานีดังกล่าวแล้ว  สถานีใหม่เหล่านี้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองเมื่อคิดว่าตนเองพร้อม โดยไม่สนใจที่จะเข้าสู่ระบบการเรียนรู้  และฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่สามารถเตรียมความพร้อมแก่สถานีใหม่เหล่านี้ได้ทุกแห่ง  ยิ่งไปกว่านั้นสถานี “วิทยุชุมชน” เหล่านี้ ยังกำหนดคลื่นความถี่ตามอำเภอใจ โดยใช้คลื่นความถี่ในช่วง .25 บ้าง หรือ .75 บ้าง แทรกอยู่ระหว่างคลื่นความถี่ปกติที่มีช่วงระหว่างคลื่นเป็น .0 และ .5  นอกจากนี้ สถานีใหม่เหล่านี้ก็ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ทางเทคนิคที่กำหนดให้มีกำลังส่งไม่เกิน 30 วัตต์ เสาอากาศสูงไม่เกิน 30 เมตร และรัศมีการกระจายเสียงไม่เกิน 15 กิโลเมตรด้วย ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย พอสรุปได้ดังนี้

	การมีหรือไม่มีโฆษณา สถานีวิทยุชุมชนหลายแห่งเมื่อดำเนินงานมาได้ช่วงหนึ่ง การระดมทุนเริ่มมีปัญหา เนื่องจากเหตุผลหลายอย่าง เช่น ไม่อยากระดมทุนจากคนในชุมชนเพราะว่าคนในชุมชนมีฐานะยากจน และคนในชุมชนยังไม่ให้การสนับสนุนวิทยุชุมชนเพราะเพิ่งตั้งสถานี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้วิทยุชุมชนต้องหันไปหาเงินจากการโฆษณาเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานถึง 32 สถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุชุมชน 22 สถานียังมีโฆษณาอยู่ และสถานีวิทยุชุมชน 10 สถานีได้หยุดโฆษณาแล้ว
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