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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมา
วิทยุชมุ ชนในประเทศไทยเกิดขึ ้นภายใต้ การรับรองของกฎหมาย 2 ฉบับ คือ 1) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 1 มาตรา 40 ที่กําหนดให้ คลื่นความถี่ของวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็ น
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ 2) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแล
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 ระบุให้ ภาคประชาชนเข้ าถึง
และเข้ าไปใช้ คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ได้ ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 20 โดยการดําเนินการดังกล่าวของภาคประชาชนต้ องไม่ใช่
การแสวงหากําไรในทางธุรกิจ และหากภาคประชาชนยังไม่พร้ อม องค์กรอิสระต้ องให้ การสนับสนุน
แม้ วา่ วิทยุชมุ ชนจะได้ รับการรับรองจากกฎหมายดังกล่าวข้ างต้ น แต่กว่าวิทยุชมุ ชนแห่งแรกจะก่อตังขึ
้ ้นมา
ได้ นนั ้ ต้ องใช้ เวลาอีกกว่า 3 ปี 2 หลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นอกจากนี ้ ในช่วง
เวลาที่วิทยุชมุ ชนหลายแห่งดําเนินงานอยู่ ก็มกั ประสบกับปั ญหา/อุปสรรคทางด้ านกฎหมายอยูเ่ สมอ ทังนี
้ ้เนื่องจาก
ภาครัฐยังยึดติดกับแนวคิดที่วา่ วิทยุและโทรทัศน์เป็ นสื่อของรัฐ และยังคงต้ องการควบคุมโดยผ่านระเบียบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ยงั ไม่เปลี่ยนแปลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ส่วนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้ องกับวิทยุ
ชุมชน ได้ ยดึ หลักเรื่ องสิทธิเสรี ภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็น อันเป็ นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ (Natural
Rights) ที่ทกุ คนมีติดตัวมาตังแต่
้ เกิด และเป็ นหลักการพื ้นฐานที่ระบุไว้ ทังในรั
้ ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 และในรัฐธรรมนูญภายใต้ ระบบการเมืองแบบรัฐสภาของไทยก่อนหน้ านี ้ด้ วย (อุบลรัตน์
ศิริยวุ ศักดิ์,
www.midnightuniv.org)
การเกิดขึ ้นของวิทยุชมุ ชนนัน้
เริ่มต้ นจากองค์กรพัฒนาเอกชน
และนักวิชาการหัวก้ าวหน้ าด้ าน
สื่อสารมวลชน ที่เห็นว่าวิทยุชมุ ชนเป็ นเครื่ องมืออันหนึง่ ในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ประชาชน และเป็ นช่อง
ทางการสื่อสารภาคประชาชน ดังนัน้ หลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกาศใช้ องค์กรพัฒนา
เอกชนและนักวิชาการเหล่านี ้ ได้ ขยายความรู้ด้านสิทธิและเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น และดําเนินการฝึ กอบรม
เกี่ยวกับการดําเนินการวิทยุชมุ ชนให้ แก่ชมุ ชนต่างๆ ทัว่ ประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ หลักการว่า “วิทยุชมุ ชนเป็ นของ
ชุมชน เพื่อชุมชน และโดยชุมชน” นอกจากนี ้การดําเนินงานของวิทยุชมุ ชนยังใช้ รูปแบบอาสาสมัคร ไม่แสวงหากําไร
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีมาตราที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับวิทยุชมุ ชน 3 มาตราด้ วยกัน คือ มาตรา 39, 40, 41 และ
มีมาตราที่เกี่ยวข้ องโดยอ้ อม คือ มาตรา 37, 58, 59, 60 ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุไว้ ในมาตรา 45, 46, 47,
และ 48 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข.)
2

วิทยุชมุ ชนเสียงชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี มักถูกระบุว่าเป็ นวิทยุชมุ ชนแห่งแรกที่ได้ ทําการทดลองออกอากาศเป็ นครัง้ แรกของประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2544
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เมื่อรัฐบาลอนุญาตให้ วิทยุชมุ ชนสามารถมีโฆษณาได้ ในปี พ.ศ. 2547 ทําให้ วิทยุชมุ ชนที่มีอยูเ่ ดิมประมาณ
500 กว่าสถานี ได้ เพิ่มจํานวนขึ ้นเป็ น 2000 กว่าสถานี ภายในเวลา 3 เดือนหลังจากประกาศอนุญาต 3 การขยายตัว
ดังกล่าว เกิดขึ ้นอย่างไร้ ระเบียบ และขาดกระบวนการเรี ยนรู้และทําความเข้ าใจในหลักการของวิทยุชมุ ชน จึงทําให้
เกิด “สงครามแย่งชิงคลื่นความถี่” ขึ ้น นอกจากนี ้กลุม่ การเมืองทังในระดั
้
บชาติและระดับท้ องถิ่น รวมถึงกลุม่ ทุนขนาด
ใหญ่ โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับเพลง ได้ เข้ ามาจัดตัง้ “สถานีวิทยุชมุ ชน” ด้ วย สิง่ เหล่านี ้ทําให้ หลักการวิทยุ
ชุมชนถูกคุกคามและถูกครอบงําจากภาครัฐและภาคธุรกิจ
เนื่องจากต่างฝ่ ายต่างอ้ างว่าสถานีวิทยุของตนเองคือ
“วิทยุชมุ ชน” (Bhatchara Aramsri, 2005: 110, www.nationweekend.com/2005/10/28/NW12)
ปั จจุบนั วิทยุชมุ ชนที่ “เป็ นของชุมชน ดําเนินการโดยชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน โดยไม่แสวงหากําไร
ในทางธุรกิจ และไม่ถกู แทรกแซง/ครอบงําจากรัฐ ทุน และนักการเมือง” มีอยู่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสถานีวิทยุที่อ้างว่าเป็ น “วิทยุชมุ ชน” ที่มีอยู่ การ
ยืนหยัดอยูไ่ ด้ ทา่ มกลางแรงเสียดทานของวิทยุชมุ ชนภาคประชาชน นับเป็ นการ
พิสจู น์ถงึ “ความเป็ นตัวจริง” และควรศึกษาถึงพัฒนาการ บทเรี ยน ปั ญหา/
อุปสรรค และปั จจัยที่สนับสนุนให้ วิทยุชมุ ชนเหล่านี ้ ยังดํารงอยู่ได้ ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้
เครื อข่ายองค์กรภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนที่ติดตามการปฏิรูปสื่อ และ
ผู้สนใจทัว่ ไป มีความเข้ าใจต่อภาพรวมสถานการณ์วิทยุชมุ ชนในประเทศไทย
และนําข้ อมูลภาพรวมมาร่วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ กบั สถานีวิทยุชมุ ชนและเครื อข่ายวิทยุชมุ ชนในอนาคต
อันเป็ น
พื ้นฐานที่สําคัญในการเสริ มสร้ างประชาธิปไตยให้ ปรากฏขึ ้นจริงในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานวิทยุชมุ ชนภาคประชาชนครัง้ นี ้ เป็ นความพยายามร่ วมกันของเครื อข่ายวิทยุชมุ ชน
ภาคประชาชนระดับภาค มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ เพื่อทําความเข้ าใจสถานภาพ
วิทยุชมุ ชนในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ดําเนินการมาร่วมทศวรรษ
1. เพื่อสํารวจและจัดทําฐานข้ อมูลวิทยุชมุ ชนภาคประชาชน
2. เพื่อศึกษากําเนิดและพัฒนาการของวิทยุชมุ ชนในประเทศไทย
3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการวิทยุชมุ ชน
4. เพื่อให้ เครื อข่ายวิทยุชมุ ชนมีความเข้ าใจต่อภาพรวมสถานการณ์วิทยุชมุ ชนในประเทศไทย
3

จํานวนสถานี “วิทยุชมุ ชน” ที่เกิดขึ ้นหลังอนุญาตให้ มีโฆษณาได้ ส่วนมากมักจะอ้ างว่ามีประมาณ 3,000 กว่าแห่ง แต่ข้อมูลจากกรม
ประชาสัมพันธ์ระบุวา่ เมื่อเดือนมกราคม 2548 มีสถานีวิทยุชมุ ชนทัว่ ประเทศประมาณ 7,000 สถานี ซึง่ รวมทังที
้ ่จดทะเบียนและยังไม่ได้
จดทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์ โดย 1 ใน 3 ของสถานีวิทยุชมุ ชนทังหมด
้
เป็ นเครื อข่ายของบริ ษัทค่ายเทป ค่ายหนังวีซีดี
(www.komchadluek.net/news/2005/03-28/p1--8556.html)
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ขอบเขตและวิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ เลือกศึกษาสถานีวิทยุชมุ ชนในประเทศไทย ที่ดําเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 ภายใต้ การสนับสนุนของเครื อข่าย
วิทยุชมุ ชนภาคประชาชนระดับภาค และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

1. กลุ่มตัวอย่ างและพืน้ ที่ศกึ ษา

วิทยุชมุ ชนที่ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้มีจํานวน
ทังสิ
้ ้น 158 สถานี ใน 6 ภาค 4 ได้ แก่ ภาคเหนือ 35 สถานี ภาคใต้ 21 สถานี ภาคอีสาน 53 สถานี ภาคตะวันตก 16
สถานี ภาคตะวันออก 21 สถานี และภาคกลางและกรุงเทพฯ 12 สถานี จะเห็นว่า จํานวนกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละภาค
มีไม่เท่ากัน ตามเงื่อนไขการทํางานของเครื อข่ายในระดับพื ้นที่ ซึง่ จะส่งผลต่อการวิเคราะห์ภาพรวมอยูบ่ ้ าง อย่างไรก็
ตาม เมื่อวิเคราะห์ในรายภาค จะได้ ผลการศึกษาที่มีประโยชน์และสามารถนําไปกําหนดยุทธศาสตร์ การทํางานใน
ระดับภาค ซึง่ เป็ นเป้าหมายการศึกษาครัง้ นี ้ด้ วยเช่นกัน
นอกจากนี ้ ยังได้ แบ่งประเภทวิทยุชมุ ชนตามรูปแบบการดําเนินงานออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ วิทยุชมุ ชนเชิง
กายภาพ จํานวน 109 สถานี และวิทยุชมุ ชนเชิงประเด็น จํานวน 49 สถานี โดย วิทยุชุมชนเชิงกายภาพ หมายถึง
สถานีวิทยุชมุ ชนที่มีรูปแบบ และเป้าหมายการผลิตรายการ เพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุม่ คนที่หลากหลายที่
อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่เชิงกายภาพร่วมกัน และมีความสัมพันธ์กนั ไม่ทางใดก็ทางหนึง่ อาจจะเป็ นทางด้ านเครื อญาติ
ศาสนา หรื อการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน ฯลฯ และ วิทยุชุมชนเชิงประเด็น หมายถึง สถานีวิทยุชมุ ชนที่จดั ตังและผลิ
้
ต
รายการเพื่อนําเสนอประเด็นใดประเด็นหนึง่ หรื อให้ “นํ ้าหนัก” เป็ นพิเศษแก่ประเด็นใดประเด็นหนึง่ เป็ นสําคัญ เช่น
เผยแผ่ศาสนา รณรงค์ด้านยาเสพติด รณรงค์ด้านสิง่ แวดล้ อม หรื อส่งเสริ มสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน เป็ นต้ น
(ตาราง 1.1)
ตาราง 1.1 การกระจายตัวของวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่ าง
พืน้ ที่ศึกษา
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคอีสาน
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคกลางและกรุงเทพฯ
รวม

4

รปแบบ
สถานีวิทยุชุมชน
ู
เชิงกายภาพ
เชิงประเด็น
18
17
16
5
40
13
14
7
12
4
9
3
109
49

จํานวนรวม
35
21
53
21
16
12
158

การแบ่งพื ้นที่เป็ นภาคในการศึกษานี ้ ไม่ได้ แบ่งตามลักษณะภูมิภาคแบบทางการ แต่แบ่งเป็ นภาคตามการทํางานของเครื อข่ายภาค
ประชาชนเป็ นหลัก เกณฑ์ในการเลือกกลุม่ ตัวอย่างเน้ นไปที่สถานีวิทยุชมุ ชนที่เกิดตามกระบวนการปรัชญาวิทยุชมุ ชนและผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู้และเตรี ยมความพร้ อมชุมชน โดยมีจดุ เริ่ มต้ นไม่ม่งุ แสวงหาผลกําไรและเน้ นการบริ การชุมชนเพื่อดูปัจจัยกระทบที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั
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2. วิธีการศึกษาและเครื่องมือในการรวบรวมข้ อมลู

เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี ้ เป็ น
การทํางานภายใต้ ความร่วมมือของหลายฝ่ าย การประชุม “เครื อข่ายวิทยุชมุ ชนที่รับผิดชอบโครงการ” จึงเป็ น “พื ้นที่”
ในการตัดสินใจและดําเนินงานร่วมกัน หลังจากการประชุมเครื อข่ายวิทยุชมุ ชนที่รับผิดชอบโครงการครัง้ ที่ 1 และครัง้
ที่ 2 เพื่อหารื อ กําหนดประเด็นในการศึกษา จัดทําเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมและบันทึกข้ อมูล (แบบสอบถาม) และ
วางแผนการทํางานร่วมกันระหว่างเครื อข่ายวิทยุชมุ ชนระดับภาค มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) มูลนิธิไฮน์ริค
เบิลล์ และนักวิจยั แล้ ว ยังได้ มีการแบ่งงานกันทําด้ วย โดยเครื อข่ายวิทยุชมุ ชนระดับภาคและ มอส. ทําหน้ าที่เลือก
กลุม่ ตัวอย่าง รวบรวมรายชื่อและที่อยูข่ องกลุม่ ตัวอย่าง วางแผนการเก็บข้ อมูล และเก็บข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่างด้ วย
แบบสอบถาม
ในขณะที่นกั วิจยั เป็ นผู้จดั ทําร่างแบบสอบถาม โดยรวบรวมจากประเด็นที่ได้ จากที่ประชุม และคําถามที่
เกิดขึ ้นจากการทบทวนเอกสารและสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
จากข้ อจํากัดเรื่ องเวลา ทําให้ ไม่สามารถทดสอบร่าง
แบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างได้
จึงใช้ วิธีการทดสอบและทําความเข้ าใจกับผู้แทนเครื อข่ายที่จะเป็ นผู้เก็บข้ อมูล
โดยตรง และปรับปรุงแบบสอบถามอีกครัง้ โดยมีคําถามในลักษณะแบบปลายปิ ดมีตวั เลือกและปลายเปิ ดให้ ระบุ
เนื ้อหา ก่อนส่งให้ เครื อข่ายระดับภาคใช้ สมั ภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง
การประชุมเครื อข่ายวิทยุชมุ ชนที่รับผิดชอบโครงการครัง้ ที่ 3 มีขึ ้นเพื่อสอบถามความก้ าวหน้ า ตลอดจน
อุปสรรคในการเก็บข้ อมูล ข้ อสังเกตต่างๆ ที่พบ รวมทังการแลกเปลี
้
่ยนและวิเคราะห์สถานการณ์การดําเนินงานของ
สถานีวิทยุชมุ ชนแต่ละแห่ง แต่ละภาค สําหรับเป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพที่จะใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ในขณะที่
การประชุมครัง้ ที่ 4 เป็ นการร่วมกันพิจารณาข้ อมูลที่วิเคราะห์มาแล้ ว จากนันก็
้ ร่วมกันเสนอแนะร่างรายงานการศึกษา
และแสวงหาแนวทางร่วมกันในการดําเนินงานในอนาคต
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย 3 วิธีการหลักๆ ได้ แก่
1. การสัมภาษณ์ ด้วยแบบสอบถาม ผู้แทนเครื อข่ายวิทยุชมุ ชนระดับภาคเป็ นผู้เก็บรวบรวมและ
บันทึกข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม ด้ วยเงื่อนไขของเวลาและภาระการทํางานของผู้แทนเอง ทําให้ ในหลาย
พื ้นที่ผ้ แู ทนมิได้ เก็บข้ อมูลด้ วยตัวเอง แต่ให้ เจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้สมั ภาษณ์ หรื อส่งแบบสอบถามไปให้ ทางสถานีตอบด้ วย
ตัวเอง เป็ นเหตุให้ แบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ จํานวน 169 ชุด (สถานี) มีเพียง 158 ชุด (สถานี) เท่านัน้ ที่มีข้อมูล
สมบูรณ์และเชื่อถือได้
2. การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (in-depth interview)
นอกจากนักวิจยั จะสัมภาษณ์
คณะกรรมการสถานีวิทยุชมุ ชนที่เป็ นตัวแทนบางสถานีแล้ ว ยังได้ สมั ภาษณ์นกั วิชาการผู้เชี่ยวชาญ นักพัฒนา และ
ชาวบ้ านที่เป็ นผู้ฟังรายการของวิทยุชมุ ชนด้ วย
3. การสังเกตการณ์ คณะวิจยั ได้ สงั เกตรายละเอียดต่างๆ ในการดําเนินงานวิทยุชมุ ชน ไม่วา่ จะ
เป็ นวิธีการบริหารจัดการ สภาพและอุปกรณ์ในห้ องส่ง และวิธีการใช้ อปุ กรณ์เครื่ องมือต่างๆ ของผู้จดั รายการ ฯลฯ

3. การวิเคราะห์ ข้อมลู การศึกษาครัง้ นี ้ ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดย
โปรแกรม SPSS เป็ นหลัก นอกจากนี ้ ยังได้ ใช้ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์
และการประชุมร่วมกับเครื อข่ายที่รับผิดชอบโครงการด้ วย โดยมีความตระหนักอยูเ่ สมอว่า วิ ทยุชมุ ชนมี ฐานะเป็ น
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การวิเคราะห์ข้อมูลนี ้ นักวิจยั จะใช้ ทงข้
ั ้ อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ภายใต้ กรอบปรัชญา
ดังกล่าว นอกจากนี ้ ยังได้ ให้ เครื อข่ายผู้รับผิดชอบโครงการ ซึง่ เป็ นผู้ปฎิบตั ิการวิทยุชมุ ชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็ นผู้ร่วม
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย

4. ผ้ ูรับผิดชอบโครงการ
- เครื อข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ
- สมาพันธ์วิทยุชมุ ชนคนอีสาน
- เครื อข่ายวิทยุชมุ ชนภาคตะวันตก
- สมาพันธ์วิทยุชมุ ชนภาคตะวันออก
- เครื อข่ายวิทยุชมุ ชนภาคใต้
- มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
- มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์

ระยะเวลาศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ เวลาศึกษา 7 เดือน ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน – ธันวาคม พ.ศ. 2550

ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับจากการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ คาดหวังว่า เมื่อสรุปผลการศึกษาแล้ ว จะได้
1. ฐานข้ อมูลวิทยุชมุ ชนภาคประชาชน
2. ประวัติการกําเนิด พัฒนาการ และปั ญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานของวิทยุชมุ ชน
3. ข้ อเสนอแนะในการดําเนินงานของวิทยุชมุ ชน
นอกจากนี ้ จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ ทําให้ สามารถเข้ าใจสถานภาพปั จจุบนั ของวิทยุชมุ ชน ซึง่ มีความลื่นไหล
ตลอดทศวรรษที่ผา่ นมา และส่งผลให้ เครื อข่ายผู้รับผิดชอบโครงการสามารถกําหนดทิศทางและวางยุทธศาสตร์ การ
ทํางานทังในระดั
้
บนโยบาย และในระดับปฏิบตั ิการต่อไปอีกด้ วย
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นิยามศัพท์
วิทยุชุมชน หมายถึง สถานีวิทยุที่ชมุ ชนเป็ นเจ้ าของและบริหารจัดการ และเป็ นบริการที่ไม่หวังผลกําไร
“ชุมชน” ในที่นี ้หมายถึงกลุม่ คนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่เดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นเมืองหรื อชนบท นอกจากนี ้ยังอยูใ่ นระบบ
เศรษฐกิจและสังคมเดียวกัน โดยการค้ าขาย แลกเปลี่ยนสินค้ า และช่วยเหลือกันและกัน
วิทยุกระแสหลัก หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงที่หน่วยงานราชการต่างๆ ครอบครองกรรมสิทธิ์อยู่
รวมถึงสถานีวิทยุที่ภาคเอกชนประมูลรับช่วงกรรมสิทธิ์มาดําเนินการ วิทยุกระแสหลักนี ้เป็ นสถานีที่หวังผลกําไร กลุม่
ทุนขนาดใหญ่มกั จะเป็ นกลุม่ ที่ได้ รับสัมปทาน/ประมูลสถานีวิทยุกระแสหลัก

วิทยุท้องถิ่น หมายถึง สถานีวิทยุที่คนท้ องถิ่นเป็ นเจ้ าของและบริหารจัดการ สถานีวิทยุแบบนี ้เป็ นธุรกิจ
ขนาดเล็ก ที่ยอมรับให้ มีโฆษณาเพื่อหารายได้ มาดําเนินงาน วิทยุท้องถิ่นเกิดขึ ้นเมื่อรัฐอนุญาตให้ วิทยุชมุ ชนมีโฆษณา
เพื่อหารายได้ มาดําเนินการได้ อันเป็ นช่องทางให้ กลุม่ ทุนท้ องถิ่น/จังหวัดสามารถก่อตังสถานี
้
วิทยุเชิงพาณิชย์ขนาด
เล็กขึ ้นมาได้
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บทที่ 2
แนวคิดวิทยุชุมชนและการศึกษาที่เกี่ยวข้ อง
ประเทศสหรัฐอเมริ กาและกลุม่ ประเทศลาตินอเมริกาได้ ริเริ่มบุกเบิกวิทยุชมุ ชนมากว่า 50 ปี แล้ ว ต่อมาวิทยุ
ชุมชนได้ ขยายตัวออกไปทัว่ โลก เนื่องจากประเทศต่างๆ มีความเป็ นประชาธิปไตยมากขึ ้น คือมีการกระจายอํานาจสู่
ท้ องถิ่น มีมาตรการผ่อนคลายการควบคุมสื่อ รวมทังอนุ
้ ญาตให้ เอกชนและกลุม่ ต่างๆ เป็ นเจ้ าของวิทยุกระจายเสียง
ได้ สําหรับประเทศไทย วิทยุกระจายเสียงได้ พฒ
ั นาจากการเป็ น “สื่อของรัฐ / สื่อสาธารณะ / สื่อระดับชาติ” ใน
ทศวรรษ 2470 มาเป็ น “สื่อธุรกิจ / สื่อเชิงพาณิชย์” ในทศวรรษ 2490 จนในทศวรรษ 2540 นี ้เอง จึงได้ เริ่ มก้ าวเข้ าสู่
การเป็ น “สื่อชุมชน / สื่อท้ องถิ่น” (กาญจนา แก้ วเทพ, 2546: 8; คอลิน เฟรเชอร์ และโซเนีย เรสเตรโพ เอสตราดา,
2001: 1-14)
สําหรับประเทศไทยในอดีต วิทยุกระจายเสียงทุกแห่งในประเทศไทยเป็ นของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี
หน่วยงานภาครัฐกว่า 20 หน่วยงานเกี่ยวข้ องกับวิทยุกระจายเสียง แต่ในปั จจุบนั สามารถแบ่งวิทยุกระจายเสียง
ออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. วิทยุสาธารณะ เป็ นวิทยุที่รัฐเป็ นเจ้ าของ และมุง่ ที่จะกระจายเสียงให้ กว้ างขวางที่สดุ เท่าที่จะทําได้ วิทยุ
สาธารณะจะนําเสนอข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงแก่ประชาชนทัว่ ไป วิทยุสาธารณะในประเทศไทย ได้ แก่ วิทยุ
ของกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) เป็ นต้ น
2. วิทยุธุรกิจ จัดรายการเพื่อแสวงหากําไรจากการโฆษณา และมุง่ กระจายเสียงให้ กว้ างขวางเพื่อขยาย
ตลาดของสินค้ าที่โฆษณา ส่วนใหญ่เป็ นวิทยุของเอกชนที่ขอเช่าสถานีหรื อเช่าเวลาจากหน่วยงานภาครัฐที่กําดับดูแล
อยู่
3. วิทยุชุมชน เป็ นวิทยุที่ชมุ ชนเป็ นเจ้ าของและ
บริหารจัดการ และเป็ นบริการที่ไม่หวังผลกําไร โดย “ชุมชน”
ในที่นี ้หมายถึงกลุม่ คนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่เดียวกัน ไม่วา่ จะ
เป็ นเมืองหรื อชนบท นอกจากนี ้ยังอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจและ
สังคมเดียวกัน โดยการค้ าขาย แลกเปลี่ยนสินค้ า และ
ช่วยเหลือกันและกัน
วิทยุชมุ ชนนับเป็ นประเด็นใหม่ใน
สังคมไทย ภายใต้ การต่อสู้ทางการเมืองด้ านการปฏิรูปสื่อ
ดังนัน้ จึงทําให้ มีการถกเถียงเกี่ยวกับแนวคิดวิทยุชมุ ชนอยู่
เสมอ

แนวคิดวิทยุชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับ “วิทยุชมุ ชน” มีอยูห่ ลายแง่มมุ ด้ วยกัน แต่เมื่อพิจารณาเป้าหมายของวิทยุชมุ ชนที่ม่งุ
ตอบสนองในสิง่ ที่วิทยุกระแสหลักไม่สามารถตอบสนองให้ ได้ มีอยู่ 4 แง่มมุ ด้ วยกัน คือ
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1. วิทยุชุมชนเป็ นสื่อทางเลือก (Alternative Media) ในแง่มมุ นี ้ วิทยุชมุ ชนเป็ นวิทยุที่ประชาชนเป็ น
เจ้ าของ ไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ ส่วนการดําเนินงานนันก็
้ ไม่หวังผลกําไร และไม่ขายผู้รับสารให้ กบั บริษัทเพื่อเป็ น
รายได้ นอกจากนี ้ยังเป็ นอิสระจากรัฐและองค์กรทางสังคมอื่นๆ และไม่สนใจการทํางานแบบมืออาชีพ แต่พงึ่ พา
อาสาสมัคร ส่วนการผลิตรายการนัน้ ผู้รับสารทําหน้ าที่เป็ นผู้สง่ สาร โดยนําเสนอเนื ้อหาจากเกณฑ์การเลือกที่แตกต่าง
จากสื่อกระแสหลัก เช่น เรื่ องต้ องห้ ามหรื อไม่ได้ เสนอในสื่อกระแสหลัก เรื่ องชีวิตประจําวัน หรื อเรื่ องของคนสามัญ
เป็ นต้ น
2. วิทยุชุมชนเป็ นสื่อชุมชน (Community Media) วิทยุชมุ ชนถูกมองว่าเป็ นการออกแบบขึ ้นมาเพื่อ
กระตุ้นให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของคนทุกกลุม่ ที่อยู่ในชุมชน ไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับสังคมเศรษฐกิจใด องค์กรใด หรื อคน
กลุม่ น้ อย/กลุม่ วัฒนธรรมย่อยใด นอกจากนี ้ วิทยุชมุ ชนเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)
และมีทิศทางการไหลของข่าวสารทังจากบนลงล่
้
าง (Top-down) จากล่างขึ ้นบน (Bottom-up) และในระนาบเดียวกัน
(Horizon) โดยการดําเนินงานมีเป้าหมายที่หลากหลายตามระดับของผู้เกี่ยวข้ อง การเป็ นสื่อชุมชนคือการมุง่
ตอบสนองความต้ องการของประชาชน โดยทําหน้ าที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร สร้ างความรู้สกึ ร่วมในชุมชน เป็ นเวที
แลกเปลี่ยนข่าวสาร/ความคิด และเป็ นช่องทางในการแก้ ไขปั ญหา นอกจากนี ้ คนในชุมชนสามารถเข้ าถึงได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นผู้วางแผนการใช้ สื่อ ผู้ใช้ ผู้ผลิต ผู้แสดง ฯลฯ
3. วิทยุชุมชนเป็ นสื่อภาคประชาชน (Civic Media) เป็ นมุมมองในแง่ที่วา่ วิทยุชมุ ชนไม่เป็ นทังของ
้
ภาครัฐและเอกชน ไม่มงุ่ กําไรสูงสุด และมีพนั ธกิจเพื่อสนองประโยชน์ของสาธารณะ นอกจากนี ้รายการยังมีเนื ้อหาที่
หลากหลายกว่าสื่อภาครัฐและเอกชน กล่าวคือ สื่อภาคประชาชนนอกจากจะมุง่ เน้ นที่ข่าวและสาระประโยชน์
มากกว่าเนื ้อหาบันเทิงแล้ ว ยังมุ่งหวังการมีสว่ นร่วมของประชาชนในชุมชนอีกด้ วย ทังในเรื
้ ่ องของการเป็ นเจ้ าของ การ
กําหนดทิศทางของเนื ้อหา การผลิต การแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนด้ านการเงิน การรวบรวมกําลังคนและ
ทรัพยากร และการประเมินผล (พิรงรอง รามสูต รณะนันท์, 2547: 3 - 13)
4. วิทยุชุมชนเป็ นสื่อสาธารณะ(Public Service Broadcasting) ความเป็ นสาธารณะทําให้ วิทยุชมุ ชน
ต้ องยึดถือประโยชน์ของประชาชนทุกคน โดยมีอิสระจากอิทธิพลของรัฐและกลุม่ ทุน และมีความหลากหลายและ
ความแตกต่างจากสื่อเชิงพาณิชย์ ส่วนเนื ้อหาที่นําเสนอต้ องเป็ นกลาง สอดคล้ องกับความต้ องการและความสนใจ
ของประชาชนทุกกลุม่ รวมถึงการให้ ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ และรายได้ หลักควรมาจากประชาชน
ในรูปแบบของ “ค่าธรรมเนียม” เป็ นหลัก (ฐิ ตินนั ท์ พงษ์ สทุ ธิรักษ์ และวีระยุทธ กาญจน์ชฉู ตั ร, 2546: viii)
องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ ริเริ่มสนับสนุนวิทยุชมุ ชนใน พ.ศ. 2523 และได้ กําหนดลักษณะสําคัญของ
วิทยุชมุ ชนไว้ 3 ลักษณะ คือ
1. ต้ องให้ ประชาชนเข้ าถึงได้ ง่าย (Accessibility) ไม่วา่ จะเป็ นการเข้ าถึงในแง่ผ้ ฟู ั ง ผู้ร่วมผลิตรายการ ผู้ให้
ข้ อเสนอแนะ และผู้บริหารจัดการ ฯลฯ
2. ต้ องให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในรูปแบบต่างๆ (Participation) หรื อมีโอกาสเข้ าร่วมได้ ในทุกขันตอน
้
ตังแต่
้
เริ่มคิด ไปจนถึงการผลิต และการบริหารจัดการ
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3. ต้ องให้ ประชาชนบริหารจัดการด้ วยตนเอง (Self-Management) โดยประชาชนมีอํานาจตัดสินใจตังแต่
้
เริ่มคิด วางแผน กําหนดนโยบายบริการ และลงมือผลิตสื่อด้ วยตนเอง (จุมพล รอดคําดี, 2542: 39-40; กาญจนา แก้ ว
เทพ, 2546: 10)
ดังนันวิ
้ ทยุชมุ ชนมีลกั ษณะแตกต่างจากวิทยุสาธารณะและวิทยุธุรกิจในแง่ที่วา่ 1) วิทยุชมุ ชนเป็ นสื่อที่จดั ตัง้
และดําเนินการโดยชุมชน และกระจายเสียงครอบคลุมเฉพาะพื ้นที่ นอกจากนี ้เนื ้อหาสาระต้ องสอดคล้ องกับความ
ต้ องการและความสนใจของคนทุกกลุม่ ในชุมชน หรื อตอบสนองต่อวิถีชีวิตและความต้ องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ชุมชน และ 2) วิทยุชมุ ชนเป็ น “พื ้นที่สาธารณะ” (Public Sphere) อันหนึง่ ที่เปิ ดกว้ างให้ ประชาชนเข้ าถึงได้ อย่าง
เสมอหน้ ากัน โดยเป็ นเวทีสําหรับการรับรู้และแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร ตลอดจนแสดงความคิดเห็น และอภิปราย
โต้ แย้ งกันเพื่อสร้ างความเห็นร่วมในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นประเด็นสาธารณะของสังคม ((ฐิ ตินนั ท์ พงษ์ สทุ ธิรักษ์ และวีระ
ยุทธ กาญจน์ชฉู ตั ร, 2546: viii และพิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, 2547: 15)
ในประเทศไทย แนวคิดวิทยุชมุ ชนในเชิงหลักการที่เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้ างขวาง คือ “วิทยุชุมชนเป็ น
ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” กล่าวคือ ประชาชนต้ องเข้ ามาดําเนินงานวิทยุชมุ ชน (โดยชุมชน) รวมทังเกิ
้ ด
ความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของ (ของชุมชน) และเนื ้อหารายการของวิทยุชมุ ชนเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน (เพื่อชุมชน)
(เพิ่งอ้ าง, หน้ า 10)
สําหรับแนวคิดวิทยุชมุ ชนในเชิงเทคนิคนัน้ วิทยุชมุ ชนเป็ นการกระจายเสียงด้ วยกําลังส่งตํ่า และครอบคลุมใ
พื ้นที่จํากัด ในประเทศไทยได้ มีการเจรจาต่อรองระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนใน พ.ศ. 2547 และได้ ข้อสรุปว่า
วิทยุชมุ ชนมีกําลังส่งไม่เกิน 30 วัตต์ เสาอากาศสูงไม่เกิน 30 เมตร และรัศมีกระจายเสียงไม่เกิน 15 กิโลเมตร
จากการเคลื่อนไหวและการเจรจาต่อรองเพื่อกําหนดนโยบายสื่อสารมวลชน
ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน ในช่วงทศวรรษ 2540 สหพันธ์วิทยุชมุ ชนแห่งชาติได้ ให้ คํานิยามวิทยุชมุ ชนไว้ วา่ “วิ ทยุชมุ ชน หมายถึง
เทคโนโลยีทีเ่ ปิ ดช่องทางการสือ่ สาร เพือ่ ชีวิตของคนในชุมชน และมาจากการจัดทํา นําเสนอโดยคนในชุมชน ซึ่ งเป็ น
สถานีวิทยุขนาดเล็กๆ ทีม่ ี เครื ่องส่งกระจายเสียงขนาด 20 - 30 วัตต์ รัศมี กระจายเสียง 10 - 15 กิ โลเมตร ดังนัน้ วิ ทยุ
ชุมชนจึ งเป็ นเรื ่องของชุมชนคิ ด ชุมชนทํา ชุมชนนําเสนอ และชุมชนตรวจสอบจัดการเป็ นหลัก หรื อเป็ นการนํา
เทคโนโลยีทีร่ ฐั เคยผกูขาดมาสร้างช่องทางการสือ่ สารอย่างเป็ นรปธรรมให้
แก่ชมุ ชนได้สือ่ สารเรื ่องทีด่ ี
มี สาระบน
ู
รากฐานทางวัฒนธรรมที แ่ ท้จริ งของตนเอง เพือ่ สิ่ งทีด่ ีของชุมชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญ
ู มาตรา 40” (อ้ าง
ในปั ณณพร ไพบูลย์วฒ
ั นกิจ, 2549: 22-23)
นอกจากนี ้ในเวทีระดมสมองเครื อข่ายวิทยุชมุ ชน 5 ภาคของประเทศไทยใน พ.ศ. 2548 เครื อข่ายแต่ละภาค
ได้ ให้ คํานิยามวิทยุชมุ ชนในทางกฎหมาย พอสรุปรวมความได้ ว่า “วิ ทยุชมุ ชนเป็ นหนึ่งในสือ่ ภาคประชาชน ซึ่ งเป็ นของ
ประชาชน โดยประชาชน เพือ่ ประชาชน ทัง้ นีต้ อ้ งมี เป้ าหมายและดําเนิ นการเพือ่ ประโยชน์ของชุมชนหรื อสาธารณะ
โดยไม่แสวงหาผลกําไรทางธุรกิ จและผลประโยชน์ทางการเมื อง (ตามคําจํ ากัดความในรัฐธรรมนญแห่
ู งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี แ่ ละกํากับดแลกิ
ู จการวิ ทยุกระจายเสียง วิ ทยุโทรทัศน์
และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543) นอกจากนี ้ วิ ทยุชมุ ชนสามารถรับการสนับสนุนหรื อบริ จาคจากภาคประชาชน
หรื อองค์กรต่างๆหรื อภาครัฐได้
แต่ตอ้ งมี ความเป็ นอิ สระ
ปราศจากการครอบงําจากภาครัฐและภาคธุรกิ จ”
(คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ, 2549: 39-44)
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สําหรับชาวบ้ านที่คดั ค้ านการสร้ างเขื่อนปากมูลเห็นว่า “ เราต้องการใช้ (วิทยุชมุ ชน) เพือ่ ให้ชาวอุบลเข้าใจ
ชะตากรรมทีช่ าวบ้านต้องเจอ และเป็ นพันธมิ ตรกับเรา ... อยากมี รายการวิ ทยุและรายการโทรทัศน์ทีไ่ ด้สนองตอบ
ปั ญหาและความต้องการ ........ อยากมี สือ่ ที ไ่ ด้ถ่ายทอดประเพณี และดนตรี ในท้องถิ่ น ........... ไม่อยากเห็นลกหลาน
ู
ดถกวั
ู ู ฒนธรรมที เ่ ป็ นรากเหง้าของเราเอง ........... ” (www.thaicr.org/node/89)
กล่าวโดยสรุป วิทยุชมุ ชนเป็ นสื่อที่คนทุกกลุม่ ในชุมชนสามารถเข้ าถึงได้ และใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของตนตามสภาวะที่ตนเองเผชิญอยู่ มีหลักการเชิงเทคนิคด้ วยภาพปรากฏของการใช้ เครื่ องส่งกําลัง
วัตต์ตํ่าและพื ้นที่กระจายเสียงไม่กว้ างนัก พร้ อมๆ กับมีหลักการเชิงปรัชญาว่า ชุมชนต้ องเป็ นเจ้ าของ ร่วมกั
ดําเนินการ เพื่อประโยชน์แก่ชมุ ชน โดยไม่แสวงหาผลกําไรเชิงพาณิชย์ และไม่ถกู แทรกแซงจากทุนและการเมือง
การเกิด “วิทยุชมุ ชน” ในประเทศไทยในทศวรรษ 2540 มีความหลากหลาย แต่ละ “วิทยุชมุ ชน” เริ่ มต้ นด้ วย
กระบวนการเตรี ยมความพร้ อมชุมชนที่ไม่เหมือนกัน
และต่อมาแต่ละสถานีก็ผา่ นบทเรี ยนและประสบการณ์ที่
แตกต่างกัน นอกจากนี ้ แนวทางการใช้ ประโยชน์จากวิทยุชมุ ชนของคนกลุม่ ต่างๆ ในชุมชนก็มีความหลากหลาย
ส่วนการบริหารจัดการและการมีสว่ นร่วมนันก็
้ มีการขึ ้นลงอยู่ตลอดเวลา เพราะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะผันผวนทัง้
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในชุมชนนันๆ
้ และสังคมที่กว้ างกว่า

การศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับวิทยุชุมชน
ปั ณณพร ไพบูลย์วฒ
ั นกิจ (2549) ศึกษาการเตรี ยมความพร้ อมวิทยุชมุ ชนของภาคประชาชน กรณีเครื อข่าย
องค์กรวิทยุชมุ ชนเชียงใหม่ และสรุปว่าปั จจัยที่สนับสนุนการเตรี ยมความพร้ อมวิทยุชมุ ชนมี 3 ด้ าน คือ
1. ปั จจัยด้ านการเมือง กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ได้ ให้ สทิ ธิค้ มุ ครองแก่ประชาชนในการเข้ าถึงสื่อ
ดังนัน้ ประชาชนสามารถทดลองจัดตังวิ
้ ทยุชมุ ชนในชุมชนของตนได้ และมีช่องทางในการใช้ สื่อวิทยุกระจายเสียงที่
ภาครัฐเป็ นเจ้ าของในการจัดรายการวิทยุชมุ ชน
2. ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ เครื่ องส่งและอุปกรณ์ในการกระจายเสียงของวิทยุชมุ ชนมีราคาถูกลง ทําให้
ประชาชนสามารถจัดซื ้อได้ นอกจากนี ้ยังมีแหล่งทุนให้ การสนับสนุนการเตรี ยมความพร้ อมวิทยุชมุ ชนภาคประชาชน
อีกด้ วย
3. ปั จจัยด้ านสังคม แกนนําชุมชนและประชาชนตื่นตัวในสิทธิการสื่อสาร และเล็งเห็นความจําเป็ นของการ
มีวิทยุชมุ ชน เมื่อก่อตังสถานี
้
วิทยุชมุ ชนแล้ ว สมาชิกในชุมชนก็ให้ ความสําคัญและยอมรับ นอกจากนี ้ยังเกิดความ
ร่วมมือระหว่างนักวิชาการและภาคประชาชนในการผลักดันการปฏิรูปสื่อและเผยแพร่ให้ ประชาชนทัว่ ไปมีความรู้และ
ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิทยุชมุ ชนเพิ่มขึ ้นด้ วย
ปั ณณพร ไพบูลย์วฒ
ั นกิจ ยังได้ สรุปปั ญหาอุปสรรคในการเตรี ยมความพร้ อมวิทยุชมุ ชนว่าเกิดจากปั จจัย
ต่างๆ ดังนี ้ คือ
1. ปั จจัยด้ านการเมือง การแทรกแซงของกลุม่ ผลประโยชน์ ทําให้ กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) มีความล่าช้ า นอกจากนี ้ กฎเกณฑ์ในการจัดตังวิ
้ ทยุชมุ ชนไม่
มีความแน่นอน ทําให้ วิทยุชมุ ชนยังไม่ได้ รับการยอมรับให้ เป็ นสถานีที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ส่วนนโยบายรัฐในการ
แก้ ไขปั ญหาวิทยุชมุ ชนก็ไม่ชดั เจนและไม่เข้ าใจแนวคิด/ปรัชญาวิทยุชมุ ชนที่แท้ จริง อีกทังนั
้ กการเมืองท้ องถิ่นก็เข้ ามา
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2. ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ การเปิ ดช่องให้ วิทยุชมุ ชนสามารถมีโฆษณาได้ ทําให้ กลุม่ นักการเมืองและนายทุน
ท้ องถิ่นจัดตัง้ “วิทยุชมุ ชน” เพื่อแสวงหากําไรเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี ้ยังขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์ตา่ งๆ
ในการเตรี ยมความพร้ อมวิทยุชมุ ชนภาคประชาชน
3. ปั จจัยด้ านสังคม อาสาสมัครมีภารกิจส่วนตัวจึงมักเกิดปั ญหาขาดแคลนคนทํางาน นอกจากนี ้ ชาวบ้ าน
ที่ดําเนินงานวิทยุชมุ ชนยังขาดความรู้ความเข้ าใจในการจัดตังและดํ
้
าเนินการวิทยุชมุ ชน ตลอดจนปั ญหาทางเทคนิค
จึงทําให้ ผลิตรายการได้ ไม่คอ่ ยมีคณ
ุ ภาพ ยิ่งไปกว่านัน้ คนส่วนใหญ่ยงั คุ้นเคยกับการเป็ นผู้รับข้ อมูลมากกว่าผู้สง่
ข้ อมูล
และสาธารณชนยังมองว่าวิทยุชมุ ชนเป็ นแหล่งแสวงหากําไรในทางธุรกิจและผลประโยชน์ทางการเมือง
มากกว่าจะเป็ นช่องทางแสดงสิทธิการสื่อสารของประชาชน
สุระชัย ชูผกา (2548) ศึกษาบทบาทและสถานภาพวิทยุชมุ ชนไทยกับการมีสว่ นร่วมของประชาชน โดยเลือก
สถานีวิทยุชมุ ชนที่เป็ นสมาชิกสหพันธ์วิทยุชมุ ชนแห่งชาติ เป็ นตัวอย่างศึกษา 21 สถานี งานศึกษาชิ ้นสรุปความได้ วา่
วิทยุชมุ ชนโดยทัว่ ไปยังไม่สามารถสถาปนาบทบาทและสถานภาพในการเป็ นสื่อชุมชนและสร้ าง “พื ้นที่สาธารณะ
ใหม่” ในสังคมไทยได้ เนื่องจากยังขาดการมีสว่ นร่วมที่แท้ จริงของประชาชนในชุมชน อันเป็ นผลพวงมาจากการ
ครอบงําของรัฐผ่านกลไกทางการปราบปรามและกลไกทางอุดมการณ์ เช่น การตอกยํ ้าว่าวิทยุชมุ ชนเป็ นสื่อที่ไม่ถกู ต้ อ
ตามกฎหมาย และการออกกฎระเบียบที่ตอกยํ ้าหลักการของวิทยุกระจายเสียงทัว่ ไปหรื อสื่อกระแสหลักที่รัฐได้ ยดึ ครอ
และครอบงํามาเป็ นเวลานานแล้ ว เป็ นต้ น
เมื่อพิจารณาประเด็นการมีสว่ นร่วม งานของสุระชัยสรุปว่า การประชุมวางแผนดําเนินการวิทยุชมุ ชนมี
เฉพาะช่วงแรกของการก่อตัง้ พอเวลาผ่านไปบทบาทเหล่านี ้ กลายเป็ นความรับผิดชอบของกลุม่ ผู้ประสานงาน หรื อ
ผู้จดั การสถานีเท่านัน้ นอกจากนี ้ การใช้ รูปแบบอาสาสมัครมีข้อจํากัด ไม่สามารถแบ่งสายงานหรื อโครงสร้ างองค์กร
อย่างเป็ นระบบ คงได้ แต่เพียงเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในฐานะผู้จดั รายการเท่านัน้
สําหรับเนื ้อหารายการที่วิทยุชมุ ชนนําเสนอส่วนใหญ่ก็เป็ นการให้ ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ และรายการ
เพลง นอกจากนี ้สถานีวิทยุชมุ ชนส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงการนําเสนอปั ญหาภายในท้ องถิ่น หรื อการตังประเด็
้
น
ที่เป็ นปั ญหาเฉพาะท้ องถิ่นที่จะนําไปสูข่ ้ อถกเถียงร่วมกันของคนในชุมชนเท่านัน้ หากยังประกาศอย่างชัดเจนว่าจะละ
เว้ นนําเสนอการเมืองท้ องถิ่น เพื่อลดความขัดแย้ งและปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้น แม้ วา่ ทิศทางดังกล่าวถือเป็ นพันธกิจ
สําคัญของวิทยุชมุ ชนก็ตาม ดังนันการนํ
้
าเสนอข่าวสารชุมชนจึงวนเวียนอยูแ่ ค่ข่าวกิจกรรมของคนในชุมชน เช่น งาน
อุปสมบท งานมงคลสมรส งานวันเกิด งานฌาปนกิจ ฯลฯ การหลงลืมหน้ าที่และพันธกิจของการเป็ นสื่อชุมชนและสื่อ
ทางเลือก ทําให้ วิทยุชมุ ชนเป็ นเพียงแค่หนทางของการได้ มาซึง่ สิทธิและการเป็ นเจ้ าของสื่อเท่านัน้ ไม่ได้ ช่วยปฏิรูปสื่อ
หรื อยกระดับการบูรณการแก่ชมุ ชนหรื อสังคมเลย
Bhatchara Aramsri (2005) ศึกษาเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมในการดําเนินการวิทยุชมุ ชน เปรี ยบเทียบสถานี
วิทยุชมุ ชน 4 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ และได้ สรุปงานศึกษาไว้ วา่
1. การมีสว่ นร่วมของชุมชนของสถานีวิทยุชมุ ชนในเขตเมืองมีตํ่ามาก เนื่องจากมีปัญหาในการกําหนดกลุ่
คนและขอบเขตชุมชน และผู้ฟังที่ตดั สินใจเข้ าร่วมก็ถกู จํากัดอยูแ่ ค่เป็ นผู้จดั รายการเท่านัน้ นอกจากนี ้ กลุม่ ผู้ฟังยังไม่
มีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของสถานีและมองว่าสถานีวิทยุชมุ ชนเป็ นเพียงโรงเรี ยนฝึ กหัดการเป็ นผู้จดั รายการ ส่วนในเขต
ชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนเป็ นเพียงผู้ฟังและให้ ข้อมูล และมีเพียง 2-3 คนที่เข้ าไปเป็ นอาสาสมัครเพื่อจัด
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2. การแทรกแซงของภาคธุรกิจและภาครัฐ เกิดขึ ้นเมื่อกรมประชาสัมพันธ์ออกกฎระเบียบข้ อหนึง่ ที่วา่ สถานี
วิทยุชมุ ชนสามารถมีโฆษณาได้ 6 นาทีใน 1 ชัว่ โมง เพื่อแก้ ปัญหาเรื่ องรายได้ ในการดําเนินงาน ซึง่ ได้ รับการคัดค้ าน
จากกลุม่ ประชาสังคมและนักวิชาการหัวก้ าวหน้ าด้ านสื่อสารมวลชน เนื่องจากมองเห็นว่าเป็ นการทําลาย “จิต
วิญญาณ” ของวิทยุชมุ ชน
ทังนี
้ ้เพราะการอนุญาตให้ มีโฆษณาได้ นี ้ ทําให้ ภาคธุรกิจหันมาลงทุนจัดตัง้ “สถานีวิทยุชมุ ชน” เป็ นจํานวน
มาก และทําให้ ประชาชนไม่สามารถแบ่งแยกได้ อย่างชัดเจนว่าสถานีวิทยุชมุ ชนที่ตนฟั งอยูน่ นเป็
ั ้ น “ของแท้ ” หรื อ
“ของเทียม” นอกจากนี ้ หน่วยงานภาครัฐยังใช้ กฎหมายที่ล้าสมัยมาใช้ กบั วิทยุชมุ ชน และต้ องการปิ ดวิทยุชมุ ชนที่ไม่
ทําตามกฎระเบียบดังกล่าวด้ วย ยิ่งไปกว่านัน้ ยังเห็นว่าวิทยุชมุ ชนไม่สามารถดําเนินการได้ ถ้ ายังไม่มี กสช. และแผน
แม่บทในการกํากับคลื่นความถี่
ศิริพล สัจจาพันธุ์ (2545) สรุปผลการศึกษา “กระบวนการสร้ างความพร้ อมของชุมชนในการก่อตังสถานี
้
วิทยุชมุ ชน: ศึกษากรณีวิทยุชมุ ชนอําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา” พบว่า ในกระบวนการเตรี ยมความพร้ อมชุมชน
เพื่อก่อตังสถานี
้
วิทยุชมุ ชนนัน้ ต้ องให้ ความสําคัญกับกลุม่ แกนนําชุมชน สภาพชุมชน และเป้าหมายต่อวิทยุชมุ ชน
ดังนี ้
1. แกนนําชุมชน เป็ นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการสร้ างความพร้ อมของชุมชน ดังนัน้ แกนนําชุมชน
ต้ องมีความน่าเชื่อถือและตังใจดํ
้ าเนินการวิทยุชมุ ชนอย่างจริงจัง นอกจากนี ้ ต้ องให้ ความสําคัญกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้เพื่อทําความเข้ าใจกับคนในชุมชนให้ ครอบคลุมทัว่ พื ้นที่ออกอากาศกระจายเสียงด้ วย จึงจะได้ รับความร่วมมือ
และมีคนอาสาเข้ าร่วมรับผิดชอบบริ หารจัดการ อย่างไรก็ตาม มีความจําเป็ นต้ องฝึ กอบรมแกนนําชุมชนในเรื่ องการ
บริหารจัดการ การผลิต และการจัดรายการด้ วย
2. สภาพชุมชน
ชุมชนต้ องมีรากฐานที่ดีในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย และมีแนวคิดในการ
พึง่ ตนเองในการดําเนินการต่างๆ ร่วมกัน นอกจากนี ้ วิถีชมุ ชนและภูมิปัญญาเป็ นเงื่อนไขที่ดีตอ่ กระบวนการเรี ยนรู้วิทยุ
ชุมชน และความสัมพันธ์เป็ นเครื อข่ายกับชุมชนอื่นๆ เป็ นเงื่อนไขอันหนึง่ ที่ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาได้ มากขึ ้น
3. เป้าหมายต่ อวิทยุชุมชน ชุมชนต้ องเชื่อร่วมว่า เมื่อมีวิทยุชมุ ชน จะทําให้ คนในชุมชนสามารถเข้ าถึงสื่อ
(Access) มีสว่ นร่วม (Participation) และสามารถบริหารจัดการได้ ด้วยตนเอง (Self – management) นอกจากนี ้
หลักการและแนวคิดวิทยุชมุ ชนจะต้ องสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชุมชน ที่ชมุ ชนสามารถเรี ยนรู้และเข้ าใจได้ ง่าย
กล่าวโดยสรุปได้ วา่ งานศึกษาที่ผา่ นมาส่วนใหญ่ เป็ นการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า วิทยุชมุ ชนที่ดําเนินการ
มาตลอด 1 ทศวรรษนัน้ เป็ นไปตามหลักปรัชญาที่ตงไว้
ั ้ มากน้ อยเพียงใด หรื อมีกระบวนการเตรี ยมความพร้ อมชุมชน
อย่างไร/หรื อไม่ โดยคํานึงถึงเงื่อนไขของชุมชน ตลอดจนบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลทําให้ ชมุ ชนไม่
สามารถยึดหลักปรัชญาเป็ นแนวปฏิบตั ิได้ ตลอดเวลาน้ อยมาก ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี ้ จึงให้ ความสําคัญกับสาเหตุและ
ผลลัพธ์ของการตัดสินใจดําเนินการสถานีวิทยุชมุ ชนที่ผา่ นมา เพื่อทําความเข้ าใจถึงสถานภาพที่เป็ นอยูจ่ ริ งของวิทยุ
ชุมชนในประเทศไทย
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4

บทที่ 3

กําเนิดและพัฒนาการของวิทยุชุมชนในประเทศไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทยก่อตังขึ
้ ้นเมื่อทศวรรษ 2470 ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีพฒ
ั นาขึ ้น
จึงมีการดําเนินการในลักษณะของวิทยุสว่ นกลาง และพยายามกระจายเสียงให้ ครอบคลุมพื ้นที่ให้ กว้ างขวางออกไป
แต่ก็ยงั มีปัญหาเรื่ องรัศมีการกระจายเสียงและการรับฟั งอยู่ จึงได้ มีการตังสถานี
้
วิทยุในท้ องถิ่นขึ ้นมา เช่น “วิทยุ
ประจําถิ่น” (วปถ.) และ “สถานีวิทยุ ปชส.” เป็ นต้ น วิทยุท้องถิ่นนี ้ มีกําลังส่งคลื่นครอบคลุมเฉพาะภูมิภาคหรื อเฉพาะ
พื ้นที่ไม่กี่จงั หวัด แต่ทกุ สถานีเป็ นของหน่วยงานราชการและดําเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่รัฐ
ต่อมาในทศวรรษ 2490 รัฐไทยได้ อนุญาตให้ เอกชนสามารถจัดตังสถานี
้
วิทยุเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเป็ นครัง้
แรก โดยบริษัทธุรกิจบันเทิงหรื อบริษัทโฆษณาจะเข้ ามาขอซื ้อเวลาจากสถานีของรัฐ แล้ วขายเวลาต่อในลักษณะของ
“คนกลาง” (โบรกเกอร์ ) ตามระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้ หรื อดําเนินการตังแต่
้ ลงทุนปลูกสร้ างอาคาร จัดหาเครื่ องส่ง
ขายเวลา หาโฆษณา และจัดทํารายการ (กาญจนา แก้ วเทพ, 2546: 4-5) กระนัน้ คลื่นความถี่ยงั คงเป็ นกรรมสิทธิ์
ของรัฐ
จนถึง พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีสถานีวิทยุกว่า 500 สถานี และมีหน่วยงานราชการ 20 หน่วยงานเป็ น
เจ้ าของ ประกอบด้ วย 1.) สํานักพระราชวัง 2 สถานี 2.) กรมประชาสัมพันธ์ 147 สถานี 3.) อ.ส.ม.ท. 62 สถานี 4.)
สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม 3 สถานี 5.) กองบัญชาการทหารสูงสุด 14 สถานี 6.) กองทัพบก 127 สถานี 7.)
กองทัพเรื อ 21 สถานี 8.) กองทัพอากาศ 36 สถานี 9.) สํานัก งานตํารวจแห่งชาติ 44 สถานี 10.) กระทรวง
ต่างประเทศ 1 สถานี 11.) กระทรวงเกษตรฯ 1 สถานี 12.) กระทรวงศึกษาธิการ 3 สถานี 13.) ทบวงมหาวิทยาลัย
12 สถานี 14.) กรมไปรษณีย์โทรเลข 12 สถานี 15.) กรมอุตนุ ิยมวิทยา 6 สถานี 16.) กรมประมง 4 สถานี 17.) กรม
เจ้ าท่า 1 สถานี 18.) กทม. 1 สถานี 19.) รัฐสภา 16 สถานี และ 20.) สถานีวิทยุฯเคลื่อนที่เฉพาะกิจ อีก 11 สถานี
(ผู้จดั การรายสัปดาห์ 2 เม.ย.47, www.212cafe.com)
โดยหลักการแล้ ว
วิทยุกระจายเสียงเป็ นสื่อที่มีบทบาทสําคัญในการสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างรัฐกับ
ประชาชน และมีลกั ษณะของการสื่อสารสองทาง แต่จากประวัติศาสตร์ การดําเนินการวิทยุกระจายเสียงของประเทศ
ไทยที่ผา่ นมา รัฐบาลไทยมักใช้ วิทยุกระจายเสียง ที่เป็ นวิทยุของรัฐและวิทยุสาธารณะ เป็ นเครื่ องมือในการต่อสู้แย่ง
ชิงอํานาจทางการเมือง โดยใช้ โฆษณาชวนเชื่อหรื อใช้ เป็ นฐานเสียงทางการเมือง ทําให้ วิทยุภาครัฐยังมีลกั ษณะของ
การสื่อสารแนวดิ่ง และเป็ นการสื่อสารจากหน่วยงานราชการลงไปหาประชาชน ดังนันประชาชนจึ
้
งเป็ นเพียงผู้รับสาร
และไม่มีสว่ นร่วมในการกําหนดรายการ ดังจะเห็นได้ จาก เหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงตุลาคม พ.ศ. 2516 ตุลาคม
พ.ศ. 2519 และพฤษภาคม พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้ ใช้ สื่อวิทยุและโทรทัศน์นําเสนอข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ รัฐบาล
และสร้ างภาพว่าประชาชนผู้ชมุ นุมเป็ นผู้กระทําผิด ด้ วยการให้ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้ วน และบิดเบือนความจริง เพื่อสร้ าง
ความชอบธรรมในการใช้ ความรุนแรงในการปราบปราม
ส่วนวิทยุธุรกิจเน้ นเชิงพาณิชย์มากกว่าประโยชน์ของประชาชน และกระจุกตัวอยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจบันเทิงเพียง
ไม่กี่ราย วิทยุธุรกิจนอกจากจะไม่มีความสมดุลของเนื ้อหารายการข่าว รายการบันเทิง และรายการสาระแล้ ว ยังไม่มี
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ดังนันในช่
้ วง พ.ศ. 2535 – 2538 ได้ เกิด “กระแสปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ใน
หลายๆ เรื่ องรวมทังประเด็
้
น “สื่อ” ด้ วย ซึง่ ทําให้ องค์กรภาครัฐ นักวิชาการ และองค์กรภาคประชาชน ใช้ โอกาส
เดียวกันนี ้ ศึกษาและได้ จดั ทําข้ อเสนอ การปฏิ รู ประบบวิ ทยุกระจายเสียงและวิ ทยุโทรทัศน์ ทีเ่ น้นสิ ทธิ ดา้ นข้อมลและ
ู
สิ ทธิ ดา้ นการสือ่ สาร เพื่อเสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ปั ณณพร ไพบูลย์วฒ
ั นกิจ,
2549: 1 - 18) และสามารถผลักดันให้ บรรจุลงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 39, 40, และ
41 ได้ ซึง่ สามารถกล่าวได้ วา่ เป็ นการปฏิรูปสื่อครัง้ แรกในประเทศไทย

ช่ วงที่ 1 กระบวนการร่ างกฎหมายประกอบรั ฐธรรมนญมาตรา
40 และการ
ู
ก่ อตัง้ วิทยุชุมชน (พ.ศ. 2540 - 2545)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 ได้ กําหนดให้ คลื่นความถี่เป็ นทรัพยากรสื่อสาร
ของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ แทนที่จะเป็ นทรัพยากรของรัฐตามที่เคยระบุไว้ ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้ านี ้ ดังนัน้
รัฐไทยนอกจากจะต้ องออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอย่างน้ อย 2 ฉบับเพื่อรองรับแนวคิดดังกล่าว คือ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้ ว ยังต้ องสรรหาและแต่งตังองค์
้ กรอิสระ
2 องค์กรให้ ทําหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติทงั ้ 2 ฉบับด้ วย
แต่ในช่วงระหว่างกระบวนการร่างกฎหมายลูกนี ้เอง รัฐบาลก็มีนโยบายให้ กรมประชาสัมพันธ์และองค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) จัดทําโครงการทดลองวิทยุชมุ ชนตังแต่
้ พ.ศ. 2541 ในขณะเดียวกันนี ้เอง
องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการหัวก้ าวหน้ าด้ านสื่อสารมวลชน ก็เร่งรณรงค์ให้ ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการ
สื่อสารและฝึ กอบรมเพื่อจัดตังวิ
้ ทยุชมุ ชนคูข่ นานไปด้ วย

กระบวนการร่ างกฎหมายประกอบรั ฐธรรมนญมาตรา
40
ู
กระบวนการตรากฎหมาย “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี แ่ ละกํากับกิ จการวิ ทยุกระจายเสียง
วิ ทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543” นับตังแต่
้ ยกร่าง ผ่านการพิจารณาในรัฐสภา และประกาศใช้ ต้ อง
ใช้ เวลาทังสิ
้ ้นร่วม 2 ปี โดยในระหว่างกระบวนการ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนได้ โต้ แย้ งกันในรายละเอียด
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการมี 1 หรื อ 2 องค์กรมากํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม และการ
กําหนดให้ ภาคประชาชนได้ รับการจัดสรรคลื่นความถี่ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 มีเนื ้อหาโดยสังเขป 5 ดังนี ้
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 รัฐบาลผสมภายใต้ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ จดั ตังคณะอนุ
้
กรรมการพิจารณายกร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตังองค์
้ กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 จํานวน 23 คน ประกอบด้ วย
5

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในภาคผนวก ค. “ลําดับเหตุการณ์วิทยุชมุ ชน”
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เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 คณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างกฎหมาย ไม่เพียงเปลี่ยนหลักการที่เสนอโดย
คณะอนุกรรมการฯ ทังหมดเท่
้
านัน้ ยังเปลี่ยนชื่อเป็ น ร่ างพระราชบัญญัติองค์กรบริ หารคลืน่ ความถีแ่ ละกํากับกิ จการ
วิ ทยุกระจายเสียง วิ ทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ........ ด้ วย ทําให้ นกั วิชาการและสื่อมวลชนต่าง
วิพากษ์ วิจารณ์ถงึ ความไม่ชอบมาพากลดังกล่าว ยิ่งไปกว่านัน้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรี รับ
หลักการ ร่ าง พ.ร.บ. องค์กรบริ หารคลืน่ ความถีแ่ ละกํากับกิ จการวิ ทยุกระจายเสียง วิ ทยุโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคม พ.ศ..... ที่คณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างและให้ กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้ มีองค์กรอิสระองค์กร
เดียวกํากับกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม
ขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการสื่อสารมวลชน ที่ยงั คงยืนยันในหลักการสําคัญที่แตกต่างกัน คือ
ให้ มีองค์กรอิสระ 2 องค์กรเพื่อกํากับกิจการวิทยุและโทรทัศน์และกํากับกิจการโทรคมนาคม ได้ เตรี ยมร่าง
พระราชบัญญัติคขู่ นานกับร่างของรัฐบาล การเคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการสื่อสารมวลชนครัง้
นี ้ ได้ ทําให้ เรื่ องการปฏิรูปสื่อเป็ นที่รับรู้และจับตาของสังคม
เดือนเมษายน พ.ศ. 2542 สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ ร่ างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี แ่ ละ
กํากับกิ จการวิ ทยุกระจายเสียง วิ ทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ.... ทังร่้ างที่รัฐบาล และร่างที่พรรค
ประชาธิปัตย์เสนอ พร้ อมทังแต่
้ งตังคณะกรรมาธิ
้
การวิสามัญจํานวน 35 คน เพื่อแปรญัตติใน 30 วัน โดยองค์กร
พัฒนาเอกชนและนักวิชาการมีตวั แทนในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
จํานวน 4 คน ได้ แก่ ดร.วิษณุ วรัญญู, ดร.จิราพร วิทยศักดิ์พนั ธุ์, รศ. จุมพล รอดคําดี, และ นพ.นิรันดร์ พิทกั ษ์ วชั ระ
ในช่วง 6 เดือนของกระบวนการทางนิติบญ
ั ญัติในสภาผู้แทนราษฎร สาระสําคัญที่ถกเถียงกัน คือ การจัดตัง้
องค์กรอิสระกํากับกิจการ 1 หรื อ 2 องค์กร และการกําหนดให้ ภาคประชาชนได้ รับการจัดสรรคลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 20 ในที่สดุ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 สภาผู้แทนราษฎรให้ ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ท่ีกําหนดให้ มีองค์กรอิสระ 2 องค์กร ได้ แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แห่งชาติ (กสช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และส่งให้ วฒ
ุ ิสภาพิจารณา
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ วา่ จะมีความพยายามเสนอรายละเอียดคุณสมบัติของคณะกรรมการทัง้ 2 องค์กร
กล่าวคือ กรรมการนอกจากจะต้ องมีความรู้ความชํานาญหรื อประสบการณ์ในด้ านเศรษฐกิจ นอกเหนือจากด้ าน
สื่อสารมวลชน โทรคมนาคม ความมัน่ คง กฎหมายมหาชน และกิจการท้ องถิ่นแล้ ว ยังต้ องปลอดจากผลประโยชน์ทบั
ซ้ อน โดยให้ เลิกประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องก่อนและหลังเข้ ารับตําแหน่งเป็ นเวลา 2 ปี อีกด้ วย แต่ข้อเสนอก็
แพ้ มติตกไปในชันกรรมาธิ
้
การวุฒิสภา
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วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2543 รัฐสภามีมติให้ ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
และ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกํากับกิ จการวิ ทยุกระจายเสียง วิ ทยุ
โทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา

โครงการทดลองวิทยุชุมชนของภาครั ฐ
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พร้ อมๆ กับกระบวนการด้ านกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2541 กรมประชาสัมพันธ์ได้ ริเริ่ ม 2 โครงการนําร่อง เพื่อ
ดําเนินแผนปฏิบตั ิการตามนโยบาย คือ 1) โครงการนําร่ องวิ ทยุชมุ ชนในจังหวัดทดลอง 19 จังหวัด โดยให้ แต่ละ
จังหวัดมีรูปแบบและวิธีการดําเนินงานที่แตกต่างกันไปตามสภาพความเป็ นจริ งของท้ องถิ่น และ 2) โครงการอบรม
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ประจํ าหมู่บา้ น (คน อปม.) ซึง่ หวังให้ อาสาสมัครดังกล่าว เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการใช้
วิทยุกระจายเสียงในรูปแบบของวิทยุชมุ ชน และเป็ นส่วนหนึง่ ในโครงการนําร่อง 19 จังหวัดนันด้
้ วย (กาญจนา แก้ ว
เทพ, 2546: 7)
หลังจากดําเนินโครงการไประยะหนึง่ วีรพงษ์ พลนิกรกิจ และคณะ (2545) ได้ ทําการวิจยั วิทยุชมุ ชนที่เป็ น
โครงการนําร่องของกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ พบว่าวิทยุชมุ ชนมีสถานภาพใน “ระดับ
รายการโดยชุมชน” คือเจ้ าของสถานีแบ่งช่วงเวลารายการใดรายการหนึง่ ให้ ตวั แทนของประชาชนมาจัดเนื ้อหาและ
วิธีการนําเสนอด้ วยตนเอง โดยทางสถานีจะทําหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษา นอกจากนี ้ก็พบว่า คณะกรรมการดําเนินงานวิทยุ
ชุมชนเป็ นกลไกสําคัญในการชี ้ขาดความสําเร็จหรื อความล้ มเหลวของวิทยุชมุ ชน
เนื่องจากเป็ นแกนกลางในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานทังหมด
้
จึงอาจสรุปได้ วา่ ในการดําเนินโครงการนําร่องวิทยุชมุ ชนในจังหวัดทดลองนี ้ เนื ้อหา
รายการตอบสนองต่อชุมชน และการบริหารจัดการและความเป็ นเจ้ าของสถานีนนั ้ ชุมชนยังไม่สามารถเข้ าไปมีสว่ น
ร่วมแต่อย่างใด
นอกจากนี ้ จุดอ่อนของโครงการวิทยุชมุ ชน คือการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรงบประมาณ
และวิทยุชมุ ชนยังเล่นบทบาทหนักไปทางด้ านการส่งข่าวสารแนวดิ่งจากบนลงล่าง โดยมีสดั ส่วนรายการประเภทนี ้ถึง
เกือบครึ่งหนึง่ คือร้ อยละ 42 และมีเพียงร้ อยละ 3 เท่านันที
้ ่เป็ นการสื่อสารแนวนอนระหว่างประชาชน ซึง่ เท่ากับว่า
วิทยุชมุ ชนยังไม่ได้ เล่นบทบาทที่แตกต่างไปจากวิทยุสาธารณะ (อ้ างในกาญจนา แก้ วเทพ, 2546: 17 – 64)

การก่ อตัง้ วิทยุชุมชน
ปลาย พ.ศ. 2541 - 2544 สถาบันการเรี ยนรู้และพัฒนาประชาคม (Civic-Net) คณะทํางานติดตามมาตรา
40 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และตัวแทนภาคประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ได้ ร่วมประชุม / สัมมนาระดม
ความคิด เพื่อสร้ างความตื่นตัวและการมีสว่ นร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 40 อย่าง
ต่อเนื่อง
เวทีประชุมและสัมมนาระดมความคิดนี ้ นอกจากจะทําหน้ าที่ขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู้ร่วมกันแล้ ว ยัง
6

6

คณะทํางานติดตามมาตรา 40 ได้ ปรับเปลี่ยนมาเป็ น “คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ” ใน พ.ศ. 2544
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เครื อข่ายวิทยุชมุ ชนเหล่านี ้ นอกจากจะได้ รับความรู้ หลักการ และการดําเนินการวิทยุชมุ ชนจากเวทีเรี ยนรู้
ร่ วมกันที่ เกิ ดขึน้ แล้ ว ยังได้ รับการสนับสนุนเพื่อทดลองปฏิบัติการวิทยุชุมชนจริ งอีกด้ วย โดยงบประมาณในการ
เครื่ องส่งวิทยุ ได้ รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) 7 และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) ซึ่งมีบทบาทส่งเสริ มความเข้ มแข็งต่อชุมชนในเวลาต่อมา ก็ได้ สนับสนุนการฝึ กอบรมและสรุปบทเรี ยน
ของเครื อข่ายระดับภูมิภาคทุกระยะเวลา 6 เดือน โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อ
การปฏิรูปสื่อ เป็ นวิทยากรดําเนินการฝึ กอบรมเตรี ยม ความพร้ อมให้ ชาวบ้ านในแต่ละชุมชนมีความรู้เรื่ องสิทธิในการ
ใช้ สื่อ ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นอกจากนี ้ยังมีการอบรมเทคนิคการพูด การ
จัดรายการ และหลักการทัว่ ไปของวิทยุชมุ ชนที่ต้องไม่แสวงหากําไร ไม่มีการโฆษณาทังทางตรงและแอบแฝง
้
และเน้ น
สาระเป็ นหลักบันเทิงเป็ นรอง ฯลฯ ด้ วย (มธุรส ศิริสถิตย์กลุ , 2548: 9 – 10)
การสนับสนุนขององค์กรดังกล่าวข้ างต้ นทําให้ เกิด “จุดปฏิบัตกิ ารเรี ยนร้ ู วทิ ยุชุมชน” กว่า 140 แห่งทัว่ ทุก
ภูมิภาคของประเทศที่มีความพร้ อมและทักษะในการดําเนินงานตามหลักการของวิทยุชมุ ชน (ตาราง 3.1) และต่อมา
ได้ รวมตัวกันเป็ น “สหพันธ์วิทยุชมุ ชนแห่งชาติ” ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เป็ นที่น่าสังเกตว่า เมื่อมี จุดปฏิบัตกิ ารเรี ยนร้ ู วทิ ยุชุมชน ขึ ้นทัว่ ประเทศนี ้ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง้
ภาครัฐและเอกชน ได้ เล็งเห็นช่องทางในการทํางานของตนผ่านทางจุดปฏิบตั ิการเรี ยนรู้วิทยุชมุ ชนเหล่านี ้ ไม่วา่ จะเป็ น
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริ มสร้ างสุขภาพ (สสส.) และ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันพระปกเกล้ า รวมทังสถาบั
้
นชุมชนท้ องถิ่นพัฒนา (LDI) และ
บุคลากรที่มีความรู้ด้านการสื่อสารภาคประชาชน หน่วยงานเหล่านี ้ ได้ สนับสนุนวิทยุชมุ ชนในแง่ของงบประมาณ
กิจกรรม และการผลิตสื่อที่มีเนื ้อหาการรณรงค์ประเด็นที่ตนเองทํางานเป็ นระยะๆ จนปั จจุบนั โดยมิได้ ช่วยเหลือหรื อ
สนับสนุนการบริ หารจัดการและการดําเนินการตามหลักการของวิทยุชมุ ชนโดยตรง

7

กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) เริ่ มให้ การสนับสนุนวิทยุชมุ ชนตังแต่
้
พ.ศ. 2541 โดยอยู่ภายใต้ โครงการด้ านการพัฒนา
เสริ มสร้ างความสามารถของกลุม่ และเครื อข่าย (www.econ.tu.ac.th)
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ตาราง 3.1 จุดปฏิบัตกิ ารเรี ยนร้ ู วทิ ยุชุมชนในประเทศไทย
ภาค
จํานวน (แห่ ง)
1. กรุงเทพฯ และประมณฑล
3
2. ภาคกลาง
13
3. ภาคตะวันตก
14
4. ภาคตะวันออก
14
5. ภาคเหนือ
46
6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39
7. ภาคใต้
15
รวม
144
ที่มา: มรรยาท พงษ์ ไพบูลย์. (2546), วิทยุชุมชน: การดําเนินงาน และบทบาทเชิงคุณค่ า, กรุงเทพฯ: สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริ มสร้ างสุขภาพ (สสส.), หน้ า 1.

ช่ วงที่ 2 การบังคับใช้ กฎหมายของรั ฐและการเกิดเครื อข่ ายวิทยุชุมชน
(พ.ศ. 2545 - 2548)
ถึงแม้ จะมี พ.ร.บ. คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 แล้ ว แต่ยงั ต้ องมีกระบวนการสรรหา กสช. ทําให้ การดําเนินการ
วิทยุชมุ ชนในระหว่างนี ้ไม่มีกลไกทางกฎหมายคุ้มครอง กฎหมายที่มีอยูก่ ่อน คือ พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 ที่ให้ อํานาจกรมประชาสัมพันธ์ดําเนินการ ก็ไม่สามารถบังคับใช้ อย่างเต็มที่ เนื่องจากขัด
กับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 แม้ รัฐบาลได้ แต่งตังคณะทํ
้
างานเพื่อกําหนดมาตรการ / กลไกรองรับและคุ้มครอง
กระบวนการเรี ยนรู้ของ “จุดปฏิบตั ิการเรี ยนวิทยุชมุ ชน” แต่ก็มีหน่วยงานราชการใช้ ภาวะไร้ กลไกกฏหมายนี ้ สัง่ ปิ ด
และอายัดเครื่ องส่งของวิทยุชมุ ชนเป็ นระยะๆ ส่งผลให้ วิทยุชมุ ชนต่างๆ ได้ รวมตัวกันในลักษณะ “เครื อข่าย” เพื่อ
เคลื่อนไหวเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลผ่อนผันการดําเนินงานวิทยุชมุ ชน

การบังคับใช้ กฎหมายของรั ฐ
ในช่วงที่รอ กสช. รัฐบาลได้ อนุญาตให้ มี “จุดปฏิบตั ิการเรี ยนรู้วิทยุชมุ ชน” และตังคณะทํ
้
างานเพื่อกําหนด
มาตรการ / กลไกรองรับ และคุ้มครองกระบวนการเรี ยนรู้วิทยุชมุ ชนจนกว่าจะมี กสช. ในขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ได้
ทําโครงการ “วิทยุชมุ ชน” ซึง่ อนุญาตให้ วิทยุชมุ ชนมีโฆษณาได้ และให้ ไปขึ ้นทะเบียนพร้ อมชําระค่าธรรมเนียมใน
ปลาย พ.ศ. 2547 ทําให้ “สถานีวิทยุชมุ ชน” เกิดขึ ้นหลายพันสถานี โดยไม่ผา่ นกระบวนการเตรี ยมความพร้ อมด้ าน
วิทยุชมุ ชน ซึง่ ในภาวะผ่อนผันนี ้ น่าจะเป็ นช่วงของการเรี ยนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนดําเนินการจริง แต่ทว่า
หน่วยงานรัฐบาลกลับใช้ อํานาจมิชอบและเลือกปฏิบตั ิ สัง่ ปิ ดสถานีวิทยุชมุ ชนหลายสิบสถานีในข้ อหาออกอากาศโดย
ไม่ได้ รับอนุญาต หรื อกําลังส่งไปรบกวนวิทยุการบิน วิทยุกระแสหลัก และวิทยุโทรทัศน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มีหนังสือถึงวิทยุชมุ ชนในจังหวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดสิงห์บรุ ี ให้ ระงับการส่งกระจายเสียง โดยเหตุวา่ เป็ นการดําเนินงานที่ไม่ได้ รับอนุญาตจากทางการ ทําให้ องค์กร
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ต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ได้ พิจารณาเรื่ องดังกล่าว และมีมติ ...
ให้สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี ดําเนิ นการให้มีมาตรการและหลักเกณฑ์ชวั่ คราว เพือ่ ควบคุมดแลการใช้
คลื น่ ความถีข่ อง
ู
วิ ทยุชมุ ชน ... สํานักนายกรัฐมนตรี จึงมีคําสัง่ แต่งตังคณะทํ
้
างานกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการใช้ คลื่น
ความถี่ของวิทยุชมุ ชน ประกอบด้ วยผู้แทนจากสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรม
ประชาสัมพันธ์ กรมไปรษณีย์โทรเลข กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรื อ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวง
คมนาคม (ภายหลังเปลี่ยนเป็ นผู้แทนจากกระทรวงไอทีซี) และสภาความมัน่ คงแห่งชาติ รวมทังผู
้ ้ แทนจาก
ผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์ สมาคมนักวิชาชีพสื่อ ผู้แทนนักวิชาการที่เกี่ยวข้ อง ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้แทน
จากสหพันธ์วิทยุชมุ ชนแห่งชาติด้วย
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่คณะทํางานฯ กําลังกําหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ชวั่ คราวอยูน่ นั ้ ผู้แทน
กรมไปรษณีย์โทรเลข ได้ นําหมายศาลไปค้ นและยึดเครื่ องส่งวิทยุที่จดุ ปฏิบตั ิการเรี ยนรู้วิทยุชมุ ชนจังหวัดอ่างทองเมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 สถานีตํารวจภูธรอําเภอไชโย ได้ ออกหมายจับ
นายเสถียร จันทร ผู้ประสานงานจุดปฏิบตั ิการเรี ยนรู้วิทยุชมุ ชนจังหวัดอ่างทอง ด้ วยข้ อหาครอบครองเครื่ องส่งโดย
ไม่ได้ รับอนุญาต และมีการดําเนินและต่อสู้คดีกนั จนถึงปั จจุบนั นี 8้
ในที่สดุ เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรี ได้ ผา่ นความเห็นชอบร่างมาตรการและหลักเกณฑ์
ชัว่ คราวจุดปฏิบตั ิการเรี ยนรู้วิทยุชมุ ชนตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี เสนอ และมีมติ
1. ให้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่งรัดดําเนินการแต่งตัง้ กสช. และ กทช. ให้ เสร็จเรี ยบร้ อยโดยเร็ว
2.
ให้ กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐที่อยูใ่ นฝ่ ายบริหารและมีสถานี
วิทยุกระจายเสียงในสังกัด พิจารณาจัดสรรเวลาให้ ชมุ ชนได้ ใช้ ออกอากาศ เพื่อทดแทนการที่ประชาชนหรื อชุมชนต้ อง
ตังสถานี
้
วิทยุขึ ้นเอง
3. ให้ กรมประชาสัมพันธ์รับร่างมาตรการและหลักเกณฑ์ชวั่ คราวฯ และข้ อสังเกตของสํานักนายกรัฐมนตรี ไป
พิจารณา โดยให้ รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเชิญผู้แทนกรมไปรษณีย์โทรเลขไปร่วม
พิจารณาด้ วย
จากมติ ครม. ดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์ได้ เปิ ดรับสมัครวิทยุชมุ ชนเข้ าร่วมโครงการเตรี ยมความพร้ อม
วิทยุชมุ ชนที่สํานักประชาสัมพันธ์ทวั่ ประเทศ หรื อรับจดทะเบียนสถานีวิทยุชมุ ชน ภายใต้ เงื่อนไขว่าสถานีวิทยุชมุ ชน
8

ศาลอุทธรณ์จงั หวัดอ่างทองนัดฟั งคําพิพากษาคดีวิทยุชมุ ชนอ่างทอง ณ ศาลจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผล
ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ไม่รับฟ้อง ทําให้ คดีดงั กล่าวยังไม่ยตุ ิ

20
โครงการศึกษาข้อมลพื
ู น้ ฐานวิ ทยุชมุ ชนภาคประชาชน

สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ได้ แสดงความไม่เห็นด้ วยโดย
การแถลงข่าวเรี ยกร้ องให้ กรมประชาสัมพันธ์ หยุด รับจดทะเบียนวิทยุชมุ ชน และการอนุญาตให้ มีโฆษณาในวิทยุ
ชุมชน เพราะเห็นว่าเป็ นการขัดขวางกระบวนการเรี ยนรู้ของประชาชน และขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี ้ ยังเรี ยกร้ องให้ รัฐยุติการแทรกแซงและบิดเบือนกระบวนการเรี ยนรู้และเตรี ยมความพร้ อมภาคประชาชน
เพื่อใช้ สทิ ธิในสื่อวิทยุกระจายเสียง
ไม่เพียงสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อเท่านัน้ ที่ไม่เห็นด้ วย
กับมาตรการจัดระเบียบวิทยุชมุ ชนด้ วยการจดทะเบียนสถานีวิทยุชมุ ชน
และการอนุญาตให้ วิทยุชมุ ชนสามารถ
โฆษณาได้ ชวั่ โมงละไม่เกิน 6 นาทีของกรมประชาสัมพันธ์ แต่คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ วุฒิสภา สถาบันพระปกเกล้ า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สถาบันชุมชนท้ องถิ่นพัฒนา (LDI)
สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน และมูลนิธิการเรี ยนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civic-Net) ก็ได้ ร่วมมือกันจัดประชุม
ปรึกษาหารื อและมีผลสรุปร่วมกัน คือ การปฏิเสธการขึ ้นทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์ และการอนุญาตให้ วิทยุ
ชุมชนสามารถโฆษณาได้ ชวั่ โมงละไม่เกิน 6 นาที โดยเรี ยกร้ องให้ กรมประชาสัมพันธ์ยกเลิกมาตรการนี ้ทันที พร้ อมทัง้
ยืนยันอย่างชัดเจนว่า
วิทยุชมุ ชนที่ปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์เดิมนัน้
สามารถอยูไ่ ด้ โดยไม่จําเป็ นต้ องมีโฆษณา
(www.Idnet.org)
ผลจากการเรี ยกร้ องของภาคประชาชน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมาธิการการสื่อสารและ
โทรคมนาคมของรัฐสภา จึงได้ เสนอทางแก้ ปัญหาเกี่ยวกับวิทยุชมุ ชนไว้ 4 ประการ ดังนี ้
1. ให้ กรมประชาสัมพันธ์ และ กทช. ร่วมกันตรวจสอบ และดําเนินการกับสถานีวิทยุชมุ ชนที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์
โดยไม่ได้ มาตรฐาน ไม่อยูใ่ นหลักการ 30 – 30 - 15 และห้ ามไม่ให้ วิทยุชมุ ชนติดตังสถานี
้
ทวนสัญญาณพร้ อมอุปกรณ์
พ่วงอย่างต่อเนื่องอื่นๆ
2. ให้ กรมประชาสัมพันธ์ทบทวนหรื อยกเลิกการอนุญาตให้ สถานีวิทยุชมุ ชนโฆษณาได้ 6 นาทีภายใน 1
ชัว่ โมง เพราะถือเป็ นการประกอบการเชิงธุรกิจซึง่ ขัดต่อหลักการของวิทยุชมุ ชน
3. ให้ กรมประชาสัมพันธ์ตรวจสอบและอนุญาตให้ ดําเนินกิจการวิทยุชมุ ชนได้ เฉพาะผู้ประ กอบการที่เป็ น
บุคคลในชุมชน และเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้ จริง
4. ให้ กรมประชาสัมพันธ์ตรวจสอบคลื่นความถี่วิทยุชมุ ชนที่รบกวนวิทยุการบินอย่างเคร่งครัด เพื่อความ
ปลอดภัยในกิจการการบิน ซึง่ คณะกรรมาธิการฯ จะตรวจสอบการทํางานของฝ่ ายบริหาร เพื่อให้ ดําเนินการในเรื่ องนี ้
อย่างจริ งจัง
ต่อมา คณะรัฐมนตรี ก็มีมติเกี่ยวกับแนวทางการแก้ ไขปั ญหาวิทยุชมุ ชนอีกครัง้ หนึง่ ในวันที่ 16 สิงหาคม
พ.ศ. 2548 โดยให้ รัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์
ประสานงาน และสัง่ การให้ มีการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหาวิทยุชมุ ชน โดย
1. ยืนยันหลักการสนับสนุนให้ ชมุ ชนมีกลไกในการสื่อสารภายในชุมชน ซึง่ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ และเป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพและความเข้ มแข็งของชุมชน ตลอดจนการสร้ างโอกาสให้ กบั ประชาชน
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2. ยืนยันแนวทางการดําเนินการวิทยุชมุ ชนภายใต้ โครงการจุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้ อมวิทยุชมุ ชนตาม
กรอบกติกา 30-30-15
3. ยืนยันการอนุญาตให้ มีโฆษณาได้ ไม่เกินชัว่ โมงละ 6 นาที เพื่อเป็ นการหารายได้ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของวิทยุชมุ ชน วิทยุชมุ ชนสามารถเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสินค้ าในท้ องถิ่นหรื อชุมชน แต่ต้องไม่ขายโฆษณาเพื่อ
แสวงหากําไรเชิงพาณิชย์
4. ให้ บงั คับใช้ กฎหมายอย่างจริ งจังต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับคลื่นวิทยุที่รบกวนวิทยุการบิน วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
5. ให้ มีการติดตามตรวจสอบเนื ้อหาการจัดรายการ โดยเฉพาะที่อาจกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐและความ
สงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน และพิจารณามาตรการที่ผ้ จู ดั รายการวิทยุต้องได้ รับรองเป็ นผู้ประกาศ
ตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์
6. สนับสนุนให้ มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่ องวิทยุชมุ ชน โดยให้ มีการจัดสัมมนาระดับประเทศ 1 ครัง้
สัมมนาระดับนานาชาติ 1 ครัง้ เพื่อสรุปบทเรี ยนและจัดร่างกรอบแนวทางการดําเนินการวิทยุชมุ ชน รวมทังการเตรี
้
ยม
ความพร้ อมของภาคประชาชนในการจัดทําร่างแผนแม่บทวิทยุชมุ ชนภาคประชาชน
7. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและศึกษาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาในอนาคต โดยเฉพาะการ
ออกอากาศทางอินเตอร์ เน็ต
ภายหลังจากข้ อเสนอของคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคมของรัฐสภา และ มติครม. ข้ างต้ น
วิทยุชมุ ชนหลายแห่งถูกจับและถูกอายัดเครื่ องส่ง
และคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(วุฒิสภา) ต้ องเชิญผู้ได้ รับผลกระทบจากการสัง่ ปิ ดวิทยุชมุ ชนเข้ าชี ้แจง โดยผู้ประกอบการวิทยุสว่ นใหญ่ไม่เห็นด้ วย
กับมาตรการสัง่ ปิ ดวิทยุชมุ ชนทัว่ ประเทศ ที่ใช้ ข้ออ้ างว่ามีปัญหาคลื่นที่สง่ รบกวนวิทยุการบิน เนื่องจากไม่มนั่ ใจใน
วิธีการตรวจสอบว่าได้ มาตรฐานเพียงใด และมีการเลือกปฏิบตั ิหรื อไม่ นอกจากนี ้ ยังเห็นว่าผู้ที่ตงวิ
ั ้ ทยุชมุ ชนจํานวน
ไม่น้อยเกิดมาจากแรงจูงใจจากระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 ซึง่ ประเด็นต่างๆ เหล่านี ้ควร
ต้ องมีการตรวจสอบและหาผู้รับผิดชอบมาเยียวยาให้ กบั ประชาชนผู้เสียหาย
จากการรวบรวมข้ อมูลในกรณีที่หน่วยงานรัฐที่ดําเนินการปิ ดวิทยุชมุ ชน
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ
คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ของวุฒิสภา มีข้อสรุปว่าเป็ นการใช้ อํานาจโดยมิชอบโดย
ลําพังของฝ่ ายรัฐ ที่ไม่ปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อของรัฐธรรมนูญ ขาดการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน และ
จัดให้ มีเวทีไต่สวนสาธารณะกรณีวิทยุชมุ ชน เพื่อเปิ ดช่องทางด้ านการมีสว่ นร่วมจากผู้เกี่ยวข้ องทุกกลุม่ และเพื่อเสนอ
เป็ นแนวทางการดําเนินการต่อรัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลต่อไป

การเกิดเครื อข่ ายวิทยุชุมชน
เครื อข่ายวิทยุชมุ ชนเริ่มก่อตัวมาตังแต่
้ พ.ศ. 2541 – 2542 แต่ก็เป็ นการรวมตัวกันในลักษณะหลวมๆ เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และร่วมกันผลักดันนโยบาย เมื่อรัฐบาลมีนโยบายว่าวิทยุชมุ ชนสามารถโฆษณาได้ ชวั่ โมงละ 6
นาที ทําให้ เกิด “เครื อข่ายวิทยุชมุ ชน” ขึ ้นอย่างหลากหลาย การออกมาเคลื่อนไหวเชิงนโยบายของเครื อข่ายวิทยุ
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1. สหพันธ์ วทิ ยุชุมชนแห่ งชาติ (สวชช.) เป็ นรวมตัวกันอย่างเป็ นทางการของจุดปฏิบตั ิการเรี ยนรู้วิทยุ
ชุมชนจํานวนกว่า 140 สถานีในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (เครื อข่ายวิทยุชมุ ชน 8 อนุภมู ิภาคทัว่ ประเทศ) เพื่อ
ติดตามนโยบายการจัดระเบียบวิทยุชมุ ชนของรัฐบาล โดย สวชช. มีแนวทางดําเนินงานวิทยุชมุ ชนที่ไม่มีโฆษณา
นอกจากนี ้ในช่วงแรกๆ ของการก่อตัง้ สมาชิก สวชช. ได้ จดั ประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรี ยนและช่วยเหลือกัน
และกันภายในเครื อข่ายเป็ นประจํา แต่เมื่อมีการอนุญาตให้ วิทยุชมุ ชนมีโฆษณาได้ ทําให้ สมาชิก สวชช. บางแห่งหัน
มารับโฆษณาเพื่อนํารายได้ ไปใช้ เพื่อการดําเนินงานของตน และการทํางานของ สวชช. ในช่วงหลังก็ลดความเข้ มข้ น
ลง
2. เครื อข่ ายผ้ ูประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิน่ ไทย (วทท.) เป็ นผู้ประกอบการวิทยุอิสระในท้ องถิ่นที่เกิดขึ ้น
จากระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ที่อนุญาตให้ วิทยุชมุ ชนมีโฆษณาได้
วทท. ออกมาเคลื่อนไหวเรี ยกร้ องในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยขอโอกาสให้ กลุม่ วิทยุท้องถิ่นสามารถดําเนินการภายใต้ กรอบกําลังส่งไม่เกิน 500 วัตต์
เสาสูงไม่เกิน 60 เมตร รัศมีกระจายเสียงภายในจังหวัด นอกจากนี ้ วิทยุท้องถิ่นมีโฆษณาธุรกิจและบริ การของท้ องถิ่น
ร้ อยละ 70 และพร้ อมจะเสียภาษี ให้ รัฐและหักรายได้ สว่ นหนึง่ สนับสนุนวิทยุชมุ ชน (www.komchadluek.com/
news/2006/02-16)
3. สมาคมวิทยุชุมชนคนรั กษ์ ถน่ิ อ้ างว่ามีสมาชิกทัว่ ประเทศราว 400 สถานี และได้ จดั ประชุมหารื อใน
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2548 เพื่อยื่นข้ อเสนอขอผ่อนผันต่อรัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนย่อย
คือ 1) เป็ นวิทยุชมุ ชนแบบมีโฆษณา กําลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์ เสาสูงไม่เกิน 60 เมตร และ 2) เป็ นกลุม่ วิทยุ
ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจ กําลังส่งไม่เกิน 500 วัตต์ เสาสูงไม่เกิน 60 เมตร
นอกจากนี ้ ทางสมาคมฯ ยังได้ เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลเปิ ดเวทีหารื อเพื่อกําหนดมาตรการให้ ทดลองการ
ออกอากาศเช่นเดียวกับกรณีของวิทยุชมุ ชนท้ องถิ่นไทย และสมาคมฯ มีข้อเสนอว่าจะไม่มีการวิพากษ์ วิจารณ์ทาง
การเมือง ถ่ายทอดรายการนายกทักษิณฯ พบประชาชน ยอมรับกรอบการควบคุมของกรมประชาสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล ทังนี
้ ้เพื่อขอให้ วิทยุชมุ ชนที่เป็ นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถอยูร่ อดได้ อย่างน้ อย
จนกว่าจะมี กสช.
4. สภาวิทยุประชาชน เกิดขึ ้นในช่วงปลาย พ.ศ. 2548 เป็ นกลุ่มที่มาจากวิทยุชุมชนคนรักษ์ ถิ่น และขึ ้น
ทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สภาวิทยุประชาชนได้ คดั ค้ านการแก้ ไขมาตรา 80
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เพราะเห็นว่าการแก้ ไขนี ้ส่อให้ เห็นเจตนาที่แอบแฝงซ่อนเร้ น และต้ องการล็อกคลื่น
ให้ แก่กลุม่ ผลประโยชน์ ซึง่ ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ จึงขอเรี ยกร้ อง
ให้ ยตุ ิแนวคิดนี ้ พร้ อมทังขอให้
้
ตรวจสอบความบกพร่องในกระบวนการสรรหา กสช. เพื่อหาผู้รับผิดชอบ และเร่งหา
ทางออกในการสรรหา กสช. ด้ วยความบริสทุ ธิ์โปร่งใส ไม่เข้ าไปแทรกแซง
นอกจากนี ้ ยังมี “เครื อข่ายวิทยุชมุ ชน” ทังในระดั
้
บจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ มากมายหลาย
แห่ง เครื อข่ายเหล่านี ้ จะรวมตัวกันเป็ นครัง้ เป็ นคราวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ เพื่อร่ วมกันเคลื่อนไหวเรี ยกร้ อง
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การทํางานช่วยเหลือกันเองภายในเครื อข่าย เช่น เครื อข่ายระดับภูมิภาค ที่เป็ นสมาชิกสหพันธ์วิทยุชมุ ชน
แห่งชาติ นับเป็ นปั จจัยที่เกื ้อหนุนให้ การดําเนินการวิทยุชมุ ชนเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่แกนนําเครื อข่ายระดับ
จังหวัด / ภาคเข้ ารับการฝึ กอบรมวิทยุชมุ ชน พวกเขา / เธอหลายคนก็มีความสามารถในการเป็ นผู้ฝึกอบรมเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมชุมชน ในการก่อตังสถานี
้
วิทยุชมชนในพื ้นที่ของตนเองได้ เช่น สมาพันธ์วิทยุชมุ ชนภาคตะวันออก และ
เครื อข่ายวิทยุชมุ ชนภาคใต้ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ หลังจากการก่อตังสถานี
้
วิทยุชมุ ชน แกนนําชาวบ้ านและแกนนํา
เครื อข่ายก็มีการติดต่อกันอยู่ตลอด เพื่อช่วยกันแก้ ไขปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการ การจัดรายการ และปั ญหาทาง
เทคนิค ฯลฯ แต่เนื่องจากปั ญหาด้ านงบประมาณที่มีไม่ตอ่ เนื่อง แกนนําต้ องขวนขวายหาเงินเอง ทําให้ บางครัง้ ความ
เข้ มข้ นของการติดต่อระหว่างกันจึงลดลงไป

ช่ วงที่ 3 ความหลากหลายของวิทยุชุมชนและภาวะกฎหมายเป็ น “อัมพาต”
(พ.ศ. 2547 - 2550)
ปรากฏการณ์การบังคับใช้ กฎหมายของรัฐบาลที่ไม่เข้ มแข็ง ไม่มีหลักการที่แน่นอน และเลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้
แรงกดดันจากความขัดแย้ งทางการเมืองตังแต่
้ พ.ศ. 2545 เป็ นต้ นมา ประกอบกับกระบวนการสรรหา กสช. ที่ไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย ส่งผลให้ การพัฒนาวิทยุชมุ ชนมีความสับสนและแนวคิดวิทยุชมุ ชนถูกบิดเบือน แม้ วา่ การใช้ คลื่นวิทยุ
ใหม่ในทางกฎหมาย (เก่า) ไม่สามารถทําได้ แต่รัฐบาลก็ยอมยกเว้ นให้ มีจดุ ปฏิบตั ิการเรี ยนรู้วิทยุชมุ ชนต่อไปได้ โดย
ต้ องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ และผู้ที่จะเปิ ดใหม่ต้องผ่านการเรี ยนรู้และทําตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนดไว้ แต่หน่วยงาน
ของรัฐก็ไม่สามารถตอบสนองนโยบายได้ อย่างเต็มที่ และปล่อยให้ เกิดสถานีวิทยุชมุ ชนมากกว่า 3,000 แห่งทัว่
ประเทศ สถานการณ์วิทยุชมุ ชนตึงเครี ยดมากขึ ้นเมื่อเกิดรัฐประหารในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข (คปค.) เข้ าควบคุมวิทยุชมุ ชนเสมือนเป็ นวิทยุของ
รัฐ และต่อมาก็สงั่ ปิ ดสถานีวิทยุชมุ ชนด้ วยเหตุผลเดิมๆ คือ การไม่มีใบอนุญาต รบกวนวิทยุการบิน วิทยุกระแสหลัก
และวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี ้ รัฐบาลก็ยงั ไม่มีนโยบายที่เป็ นรูปธรรมเกี่ยวกับวิทยุชมุ ชนเช่นเดิม

ความหลากหลายของวิทยุชุมชน
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การอนุญาตให้ วิทยุชมุ ชนสามารถมีโฆษณาได้ ชวั่ โมงละไม่เกิน 6 นาทีใน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ เกิดสถานีวิทยุ
ชุมชนขึ ้นอีกหลายพันสถานีดงั กล่าวแล้ ว สถานีใหม่เหล่านี ้ ส่วนใหญ่เกิดขึ ้นเองเมื่อคิดว่าตนเองพร้ อม โดยไม่สนใจที่
จะเข้ าสูร่ ะบบการเรี ยนรู้ และฝ่ ายเจ้ าหน้ าที่รัฐก็ไม่สามารถเตรี ยมความพร้ อมแก่สถานีใหม่เหล่านี ้ได้ ทกุ แห่ง ยิ่งไป
กว่านันสถานี
้
“วิทยุชมุ ชน” เหล่านี ้ ยังกําหนดคลื่นความถี่ตามอําเภอใจ โดยใช้ คลื่นความถี่ในช่วง .25 บ้ าง หรื อ .75
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1. การเกิดคลื่นแทรก เกิดขึ ้นกับทังสถานี
้
วิทยุกระแสหลัก วิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชมุ ชนทัว่ ประเทศ
ทําให้ คณ
ุ ภาพการรับฟั งไม่ชดั เจน บางจังหวัดสามารถหาช่องทางเจรจาในเรื่ องคลื่นทับ/คลื่นแทรกกันได้ แต่บาง
จังหวัดก็หาช่องทางเจรจาไม่พบ
2. การรบกวนวิทยุการบิน นับเป็ นข้ ออ้ างที่รัฐบาลใช้ เป็ นคําสัง่ ปิ ดสถานีวิทยุชมุ ชนหลายแห่งที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้
สนามบิน โดยกรมประชาสัมพันธ์และ กทช. ได้ อ้างตัวเลขการร้ องเรี ยนการรบกวนคลื่นวิทยุการบินและคลื่นวิทยุและ
โทรทัศน์หลักว่าในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 มีสถานีวิทยุชมุ ชนทัว่ ประเทศ 2,565 สถานี ถูกร้ องเรี ยนว่ามีคลื่น
รบกวนวิทยุการบิน 308 กรณี รบกวนวิทยุกระจายเสียง 110 กรณี และรบกวนสถานีโทรทัศน์หลัก 294 กรณี
(www.radio.thaihealth.net/modules.php?)
3. การถกหลอกลวง
มีผ้ ฉู วยโอกาสไปชักชวนให้ ชมุ ชนหลายแห่งจัดตังวิ
้ ทยุชมุ ชนของตนเองขึ ้น โดยอ้ างว่า
ู
สามารถทําได้ และถ้ าไม่ทํา ต่อไปเมื่อมี กสช. แล้ ว ก็จะทําไม่ได้ อีกต่อไป ผู้หลอกลวงก็ถือโอกาสชักชวนให้ ซื ้อ
เครื่ องส่ง เสาอากาศ และห้ องส่งที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ สัญญาณมีการรั่วไหล และไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด
4. การเกิดวิทยุชุมชนแอบแฝง วิทยุชมุ ชนในช่วงแรกเป็ นวิทยุชมุ ชนที่ทํางานโดยชุมชนอย่างแท้ จริง คือ
ทํางานแบบอาสาสมัคร แต่ต่อมาได้ มีการแอบแฝงทําธุรกิจโดยใช้ ชื่อสถานีวา่ “วิทยุชมุ ชน” เป็ นจํานวนมาก
โดยเฉพาะเมื่อกรมประชาสัมพันธ์อนุญาตให้ วิทยุชมุ ชนมีโฆษณาได้ ชวั่ โมงไม่เกิน 6 นาที
5. การร้ องเรี ยนเรื่ องการแข่ งขันทีไ่ ม่ เป็ นธรรม การเกิดขึ ้นของวิทยุชมุ ชนที่แอบแฝง ได้ สง่ ผลให้
ผู้ประกอบการวิทยุที่ถกู ต้ องตามกฎหมายร้ องเรี ยนว่า การจัดทําวิทยุที่ถกู กฎหมายของตนนันต้
้ องจ่ายค่าธรรมเนียม
สัมปทานและเสียภาษี แต่ไม่ได้ รับความคุ้มครองจากรัฐ ต้ องถูกตัดราคาค่าโฆษณาจากวิทยุชมุ ชนที่ไม่มีต้นทุน
สัมปทาน ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่เสียภาษี นอกจากนี ้ยังถูกรบกวนโดยคลื่นของวิทยุชมุ ชนด้ วย
6. คุณภาพรายการ เมื่อวิทยุชมุ ชนมีจํานวนมากขึ ้น ก็เกิดการแทรกคลื่นกันเอง เกิดการแย่งชิงโฆษณาและ
ผู้ฟัง รวมทังดึ
้ งผู้จดั รายการวิทยุชมุ ชนไปจัดยังสถานีของตนเอง ท้ ายที่สดุ
วิทยุชมุ ชนก็มีการทะเลาะกันเอง
ออกอากาศ (พนา ทองมีอาคม, www.pioneer.netserv.chula.ac.th )
อย่างไรก็ตาม การเกิด “วิทยุชมุ ชน” มากมายหลายพันแห่งนี ้ สามารถจัดกลุม่ สถานีวิทยุที่อ้างตนเองว่าเป็ น
“วิทยุชมุ ชน” ได้ 4 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มวิทยุชุมชนเดิม ส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกของสหพันธ์วิทยุชมุ ชนแห่งชาติ และเป็ นกลุม่ ที่เกิด
จากการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้จากสํานักงานกองทุนเพื่อสังคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และนักวิชาการ
ด้ านสื่อสารมวลชน ฯลฯ กลุม่ นี ้ยังรักษา “ความเป็ นวิทยุชมุ ชน” อยู่ กล่าวคือเป็ นของชุมชน เพื่อชุมชน และโดยชุมชน
นอกจากนี ้ยังใช้ วิทยุชมุ ชนเป็ นเครื่ องมือในการเสริมสร้ างให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง และเป็ นเพียงจุดปฏิบตั ิการเรี ยนรู้
วิทยุชมุ ชน เพื่อรอให้ กสช. เกิดมาเท่านัน้ กลุม่ นี ้มีจํานวนไม่มากนัก ประมาณ 100 กว่าแห่ง และบางสถานีก็เริ่ มรับ
โฆษณาแล้ ว
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กลุ่มทีส่ อง กลุ่มวิทยุชุมชนสายธรรมะ ได้ แก่วิทยุชมุ ชนเครื อแหอโศกและเครื อข่ายวิทยุชมุ ชนเพื่อ
พระพุทธศาสนา กลุม่ นี ้นับเป็ นกลุม่ วิทยุชมุ ชนที่ช่วยเยียวยาสภาพสังคม และพัฒนาพระให้ มีทกั ษะในการสื่อสาร
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพพระนักเผยแผ่ให้ มีความสามารถในการสื่อสารเพิ่มขึ ้นด้ วย
นับเป็ นกําลังสําคัญให้ กบั
พระพุทธศาสนา
กลุ่มที่สาม กลุ่มวิทยุท้องถิน่ เป็ นกลุม่ ผู้ประกอบการวิทยุรายย่อยที่ไม่สามารถสู้กบั ทุนขนาดใหญ่ในการ
ขอสัมปทานจากรัฐได้ กลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่ต้องการให้ มีโฆษณาชัว่ โมงละ 6 นาที และเรี ยกร้ องให้ สถานีวิทยุมีกําลังส่ง
มากกว่า 30 วัตต์ เสาอากาศสูงกว่า 30 เมตร และรัศมีกระจายเสียงมากกว่า 15 กิโลเมตร กลุม่ นี ้พร้ อมทําตาม
กฎระเบียบที่รัฐออกมาทุกประการ กลุม่ นี ้ส่วนมากจะเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย หรื อ
สมาคมวิทยุชมุ ชนคนรักษ์ ถิ่น
กลุ่มทีส่ ี่ กลุ่มทีย่ ังไม่ มีสังกัด เป็ นกลุม่ ที่สนับสนุนโดยนักการเมืองและบริษัทค่ายเพลง กลุม่ นี ้เพียง
ต้ องการจับจองคลื่นความถี่เอาไว้ ก่อน และจัดรายการที่ตอบสนองต่อตนเอง เพราะการลงทุนสร้ างสถานีวิทยุขนาด
เล็กนัน้ ตํ่ากว่าการขอสัมปทานจากรัฐมาก (ชาติชาย เหลืองเจริ ญ, www.thaibja.org, www.ntc.or.th/index)
การเกิดขึ ้นของ “วิทยุชมุ ชน” จํานวนมาก นอกจากจะทําให้ วิทยุชมุ ชนเดิมต้ องสูญเสียอัตลักษณ์ที่ร่วมกัน
สร้ างขึ ้นมา คือเป็ นวิทยุของชุมชน เพื่อชุมชน และโดยชุมชนแล้ ว ยังทําให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าใจ “วิทยุชมุ ชน” ผิดไป
จากหลักการเดิมด้ วย นอกจากนี ้ การดําเนินการวิทยุชมุ ชน ในตัวมันเอง ก็มีข้อจํากัดหลายประการด้ วยกัน กล่าวคือ
หลักการของการเป็ นสื่อที่ไม่แสวงหากําไร
ทําให้ วิทยุชมุ ชนดําเนินการได้ อย่างยากลําบากภายใต้ ระบบทุนนิยม
ปั จจุบนั ส่วนการมีสว่ นร่วมและจิตวิญญาณอาสาสมัครนับเป็ นโจทย์ที่ท้าทายต่อความยัง่ ยืนของวิทยุชมุ ชน ซึง่
สามารถดูได้ จากความร่วมมือร่ วมใจของอาสาสมัครสมาชิกในชุมชน และความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของร่วมของคนในชุมชน
นอกจากนี ้ ความเป็ นอิสระของวิทยุชมุ ชนสามารถดูได้ จากแหล่งที่มาของเงินสนับสนุนว่ามาจากแหล่งใด หลากหลาย
กลุม่ หรื อไม่ (www.thaicr.org/node/89)
นอกจากนี ้ วิทยุชมุ ชนในประเทศไทยนอกจากจะต้ องต่อสู้กบั แนวคิดเก่าๆ ของหน่วยงานภาครัฐแล้ ว ยังต้ อง
ต่อสู้กบั ตนเองอีกด้ วย กล่าวคือ คนทํางานวิทยุชมุ ชนเห็นว่าวิทยุชมุ ชนเป็ นเครื่ องมือเพื่อสะท้ อนและ/หรื อแสดงสิทธิ
อํานาจในการกําหนดเนื ้อหา รวมทังวิ
้ ธีการสื่อสารเพื่อประโยชน์และความต้ องการของชุมชนที่ร่วมกันเป็ นเจ้ าของ
หรื อเห็นว่าวิทยุชมุ ชนเป็ นเพียงกลไกในการทําให้ มีกลุม่ /องค์กรชุมชนมาผลิตรายการและได้ ออกอากาศเท่านัน้
นอกจากนี ้ คนทํางานวิทยุชมุ ชนจะทําให้ เครื อข่ายที่ร่วมเรี ยนรู้เรื่ องวิทยุชมุ ชนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมชุมชน ในการใช้
สิทธิในการสื่อสารผ่านคลื่นเพื่อประโยชน์สาธารณะ กลายเป็ นเพียงเครื อข่ายที่ดําเนินการด้ านการตลาด หรื อแสวงหา
การสนับสนุนจากหน่วยงานหรื อโครงการต่างๆ
เพื่อให้ วิทยุชมุ ชนเป็ นหน่วยผลิตรายการที่มีเนื ้อหาเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่สนับสนุนเท่านัน้ ซึง่ ถ้ าเป็ นเช่นนี ้ วิทยุชมุ ชนก็จะกลายเป็ นเครื่ องมือของการเกิดสื่อ
ประเภทใหม่ ไม่ใช่สื่อที่เป็ นเครื่ องมือของชุมชน และวิทยุชมุ ชนก็จะกลายเป็ นเพียงกลุม่ คนประเภทหนึง่ และเป็ นการ
ดําเนินการวิทยุกระจายเสียงอีกประเภทหนึง่ เท่านัน้ (เอื ้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, www.nidambe11.net)
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อย่างไรก็ตาม ถ้ าต้ องการให้ วิทยุชมุ ชนมีตําแหน่งแห่งที่ทางสังคมที่ยงั คงอัตลักษณ์ของการไม่แสวงหาผล
กําไร และเป็ นบริการสาธารณะและชุมชนแล้ ว เครื อข่ายวิทยุชมุ ชนได้ เสนอว่าวิทยุชมุ ชนควรมีลกั ษณะดังนี ้ 9
1. นิยามวิทยุชุมชนในทางกฎหมาย วิทยุชมุ ชนเป็ นหนึง่ ในสื่อภาคประชาชน ซึง่ เป็ นของประชาชน โดย
ประชาชน เพื่อประชาชน ทังนี
้ ้ต้ องมีเป้าหมายและการดําเนินการเพื่อประโยชน์ชมุ ชนหรื อสาธารณะ โดยไม่แสวงหา
ผลกําไรในทางธุรกิจ
2. ลักษณะผ้ ูประกอบการ มีการรวมตัวกันในลักษณะ ทังชุ
้ มชนในทางกายภาพ และชุมชนที่มีปัญหาหรื อ
ความสนใจร่วมกัน เพื่อใช้ วิทยุชมุ ชนเป็ นสื่อในการแก้ ไขปั ญหา พัฒนาชุมชนและสังคม ทังนี
้ ้ มีการรวมตัวกันโดยจัด
ทะเบียนเป็ นกลุม่ นิติบคุ คล อย่างเช่น ชมรม สมาคม และมูลนิธิ
3. กระบวนการรวมกลุ่มเป็ นนิตบิ ุคคล กลุม่ วิทยุชมุ ชนที่รวมตัวกันแต่ยงั ไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล
ให้ สามารถมาขึ ้นทะเบียนเพื่อรับรองสถานะโดยหน่วยงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แห่งชาติ (กสช.) เพื่อสามารถใช้ สทิ ธิในการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการคลื่นความถี่
4. ระยะเวลาการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ประมาณ 3 – 5 ปี ทังนี
้ ้มีการประเมินร่วมกันระหว่างองค์กร
อิสระ ภาคประชาสังคม และตัวแทนชุมชน กระบวนการต่อใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามกติกากลางที่เปิ ดเผย โปร่งใส
และภาคประชาชนมีสว่ นร่วม
5. สิทธิเสรี ภาพในการสื่อสาร หน่วยงานภาครัฐ/กสช. ไม่มีสทิ ธิควบคุมหรื อแทรกแซงเนื ้อหาสาระที่
นําเสนอผ่านวิทยุชมุ ชน ทังนี
้ ้กระบวนการกลัน่ กรองเนื ้อหา ให้ ถือเป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารวิทยุชมุ ชน
และองค์กรตรวจสอบกันเองของภาคประชาสังคม
6. กระบวนการตรวจสอบกันเองของภาคประชาสังคม หน่วยงานภาคประชาชนหรื อชุมชนมีการรวมตัว
กันเป็ นเครื อข่าย กํากับดูแลกันเอง โดย กสช. ต้ องอํานวยความสะดวกในการแต่งตังกลไกภาคประชาชนที
้
่จดั ตัง้
ขึ ้นมาเพื่อกํากับดูแลตรวจสอบกันเอง อันเป็ นหลักประกันว่าวิทยุชมุ ชนจะมีอิสรภาพในการสื่อสารโดยไม่ถกู แทรกแซง
จากอํานาจรัฐและกลุม่ ทุน แต่เน้ นการกํากับดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมระหว่างภาคประชาชน

ภาวะกฎหมายเป็ น “อัมพาต”
ในช่วงปลาย พ.ศ. 2548 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาให้ เพิกถอนรายชื่อผู้สมัคร กสช. ตังแต่
้ รอบ 14 คน
และกรรมการสรรหารอบที่ 2 โดยให้ ถือเสมือนว่าไม่เคยได้ เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อคัดเลือกมาก่อน จากคําพิพากษา
ดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ เกิดภาวะกฎหมายเป็ น “อัมพาต” กล่าวคือ หลังจากที่รอ กสช. มาอย่างยาวนาน ก็ยงั คงไม่มี
องค์กร กสช. มาทําหน้ าที่ตามกฎหมาย นอกจากนี ้ กรมประชาสัมพันธ์ ก็ไม่สามารถบังคับใช้ กฎหมายได้ อย่างเต็มที่
เนื่องจากเป็ นกฎหมายเก่าที่ขดั แย้ งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นัน่ ก็หมายความว่า ทังกฎหมาย
้
เก่าและกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ ได้ ไม่เต็มที่
กอปรกับรัฐบาลมีแนวทางการแก้ ไขปั ญหาวิทยุชมุ ชนที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอยูเ่ สมอ มีรายละเอียดดังนี ้
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) เพื่อหาข้ อสรุปเกี่ยวกับการดําเนินการของ
9

เป็ นประเด็นที่กําหนดไว้ ใน “วาระการระดมสมอง เรื่ อง แม่บทการให้ ใบอนุญาตการประกอบการวิทยุชมุ ชน”, คณะกรรมการรณรงค์เพื่อ
การปฏิรูปสื่อ, 2549: 39

27
โครงการศึกษาข้อมลพื
ู น้ ฐานวิ ทยุชมุ ชนภาคประชาชน

ต่อมาประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุม
ถึงแนวทางการแก้ ไขปั ญหาวิทยุกระจายเสียงของภาครัฐ เอกชน และวิทยุชมุ ชน ในระหว่างที่ยงั ไม่มีคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) โดยที่ประชุมได้ เชิญตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์
เลขานุการรัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สภาวิทยุประชาชน และสภาการวิทยุและ
โทรทัศน์แห่งชาติ มาร่วมประชุมด้ วย และกรมประชาสัมพันธ์ได้ เสนอมาตรการแก้ ไข ดังนี ้
1. ให้ วิทยุชมุ ชนทัง้ 3,000 แห่ง ยุติการเผยแพร่ และเปิ ดโอกาสให้ ลงทะเบียนใหม่ภายใน 30 วัน โดยกรม
ประชาสัมพันธ์จะนําคลื่นวิทยุที่มีอยู่ 1,556 คลื่น มาจัดสรรให้ วิทยุชมุ ชน โดยจะยึดตามเนื ้อหาที่สร้ างสรรค์
2. ให้ วิทยุชมุ ชนงดการโฆษณา
3. ให้ นําคลื่นวิทยุหลัก เช่น ทหารและตํารวจ มาจัดสรรให้ กบั ภาคประชนเข้ ามามีสว่ นร่วม และแก้ ไขมาตรา
80 ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ในการกํากับดูแลวิทยุฯ โดยให้ กรมประชาสัมพันธ์เข้ ามาดูแล จนกว่าจะมี
กสช.
4. จัดเวทีสาธารณะเพื่อระดมความเห็น โดยเฉพาะกรณีการห้ ามโฆษณาใน 6 นาที โดยต้ องฟั งเสียงจาก
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้ อง
5. ให้ เจ้ าหน้ าที่ชะลอการจับกุมวิทยุชมุ ชนที่ทําผิดกฎหมายไปก่อน 90 วัน จนกว่าจะมีการประชาพิจารณ์
(www.thaibja.org)
ในช่วงเดียวกันนี ้เอง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ รับการร้ องเรี ยนว่าวิทยุชมุ ชน
ก่อให้ เกิดคลื่นแทรก อย่างเช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ร้ องเรี ยนว่ามีคลื่นวิทยุกระจายเสียงเข้ า
รบกวนข่ายสื่อสารที่ใช้ ควบคุมการจราจรทางอากาศในจังหวัดสระแก้ ว ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการ
บินได้ โดยขอให้ ระงับส่งกระจายเสียง 4 แห่งภายใน 30 วัน และสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีหนังสือถึงผู้วา่ ราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อให้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแจ้ งไปยังสถานีวิทยุชมุ ชน 7
สถานี ให้ ระงับการส่งกระจายเสียงเพราะรบกวนวิทยุการบิน โดยอ้ างว่าได้ รับการร้ องเรี ยนจากบริษัทวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย ดังนันในเวลาต่
้
อมาหน่วยงานในระดับพื ้นที่ได้ เชื่อมโยงคําสัง่ ของ กปส. และ กทช. ก่อนหน้ านี ้ เข้ ากับคํา
พิพากษาคดีวิทยุชมุ ชนอ่างทอง
และมีการสัง่ ระงับและแจ้ งว่าการออกอากาศวิทยุชมุ ชนเป็ นการดําเนินการที่ไม่
ถูกต้ องตามกฎหมายหลายร้ อยสถานีทวั่ ประเทศ (www.bangkokbiznews.com)
อย่างไรก็ตามในช่วง พ.ศ. 2548 - 2549 การต่อสู้ระหว่างเครื อข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับ
รัฐบาลทักษิณทวีความเข้ มข้ นขึ ้นทุกขณะ สื่อสารมวลชนถูกคุกคามอย่างหนัก วิทยุชมุ ชนก็เช่นเดียวกัน ถูกรัฐบาล
ข่มขู่คกุ คามสารพัดวิธี ทังส่
้ งจดหมายที่มีลายเซ็นของผู้มีอํานาจบางคน และโทรศัพท์ข่มขู่ให้ เลิกจัดรายการ ดังนันใน
้
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) เครื อข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย และเครื อข่ายวิทยุชมุ ชน แถลงข่าวเรื่ อง "จรรยาบรรณและจุดยืนสื่อสารมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง" และระบุวา่ มีสถานีวิทยุชมุ ชนประมาณ 1,000 สถานีทวั่ ประเทศได้ ถกู สัง่ ปิ ด หากรัฐบาลยังไม่หยุดการ
กระทําดังกล่าวและไม่ยอมสัง่ เปิ ดสถานีวิทยุทงหมดที
ั้
่ถกู สัง่ ปิ ดไป สมาชิกเครื อข่ายวิทยุชมุ ชนทัว่ ประเทศจะรวมตัว
ออกมาเคลื่อนไหวประท้ วงรัฐบาลร่วมกับกลุม่ เครื อข่ายพันธมิตรฯ ในวันที่ 14 มีนาคมนี ้ นอกจากนี ้ แถลงการณ์
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ต่อมาวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข (คปค) ทําการรัฐประหาร และ “ฉีกทิ ้ง” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และใน
วันรุ่งขึ ้น คปค. มีคําสัง่ ระงับการออกอากาศวิทยุชมุ ชนภาคเหนือทังหมดและภาคอี
้
สานบางส่วน โดยอ้ างเหตุวา่ วิทยุ
ชุมชนเกิดขึ ้นจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังนัน้ เมื่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถูกยกเลิกไปแล้ ว วิทยุชมุ ชนก็ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย อย่างไรก็ตาม คปค. ได้
อนุญาตให้ ออกอากาศได้ ใหม่ในเวลาต่อมา โดยต้ องปฏิบตั ิตามข้ อตกลง 16 ข้ ออย่างเคร่งครัด เช่น การให้ สถานีวิทยุ
ชุมชนถ่ายทอดสัญญาณเสียง คําสัง่ และแถลงการณ์ของ คปค. ทุกครัง้ ที่มีการประกาศ วิทยุชมุ ชนต้ องไม่
วิพากษ์ วิจารณ์ อ่านข่าว เสนอข่าวการเมืองที่ก่อให้ เกิดความแตกแยกในทุกกรณี การงดเปิ ดสายหน้ าไมค์ และการ
ให้ ปรับกําลังส่งออกอากาศ เสาอากาศ ให้ อยูใ่ นเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อมิให้ กระทบรบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์
และระบบสัญญาณอื่นๆ ของทางราชการ เป็ นต้ น (www.pitlokradio.com/data/pitlokradio)
นอกจากข้ อตกลงดังกล่าวแล้ ว รัฐบาลภายใต้ คปค. ยังได้ กําหนดเงื่อนไขอีกมากมายให้ วิทยุชมุ ชนปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ วิทยุชมุ ชนเป็ นเครื่ องมือของรัฐบาลในการเผยแพร่ข่าวสารของ คปค. และคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งชาติ
ดังนัน้
สถานีวิทยุชมุ ชนควรผลิตรายการและดําเนินรายการที่มงุ่ เน้ นส่งเสริมความมัน่ คงแห่งชาติ สร้ างความ
สมานฉันท์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข และขอความร่วมมือ
จากวิทยุชมุ ชนทุกแห่งให้ ถ่ายทอดข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และไม่กระทําการที่
ขัดต่อคําประกาศ คปค. ฉบับที่ 10 ทังนี
้ ้เพื่อฟื น้ ฟูความสามัคคีของคนในชาติ และนําความสงบสุขกลับคืนสูป่ ระเทศ
เป็ นต้ น
ต่อมาในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2550 ระหว่างกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ข้ อถกเถียงว่าควรมี 1
หรื อ 2 องค์กรในการจัดสรรคลื่นความถี่ให้ กบั วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ก็เกิดขึ ้นอีกครัง้ หนึง่
ทําให้ ตวั แทนเครื อข่ายสนับสนุนการปฏิรูปสื่อไทย ซึง่ ประกอบด้ วยภาควิชาการ ภาควิชาชีพ องค์กรเอกชน และภาค
ประชาชนจํานวน 26 องค์กร ได้ เดินทางเข้ าพบ น.ต.ประสงค์ สุน่ สิริ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ
นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่รัฐสภา เพื่อคัดค้ านการยุบรวม กสช. และ กทช. พร้ อม
กับขอให้ ทบทวนมาตรา 47 ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และยืนยันเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในการปฏิรูปสื่อตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ถึงกระนันก็
้ ดี ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ฉบับลงประชามติ มาตรา 47 ยังได้ ระบุ
ว่าให้ มีองค์กรของรัฐที่อิสระองค์กรหนึง่ ทําหน้ าที่จดั สรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ซึง่ อาจจะให้ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) รวมเป็ นหน่วยงานเดียวกัน
เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ผ่านการลงประชามติรับรองในเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2550 และมาตรา 47 ระบุวา่ ให้ มีองค์กรของรัฐที่อิสระองค์กรหนึง่ ทําหน้ าที่จดั สรรคลื่นความถี่ และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) และในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่ง

29
โครงการศึกษาข้อมลพื
ู น้ ฐานวิ ทยุชมุ ชนภาคประชาชน

แต่ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรี รับหลักการร่าง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ที่เสนอโดยรัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และส่งให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา และจากนันจึ
้ งส่งให้ สนช. พิจารณาต่อไป สาระสําคัญของร่าง พ.ร.บ. นี ้ คือ การยกเลิก พ.ร.บ.
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2498, 2502, 2521, 2530 นอกจากนี ้ ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี ้ ยังมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการชัว่ คราวมากํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนและการประกอบกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่
(กวช.) ที่ประกอบด้ วยตัวแทนที่ล้วนมาจากหน่วยงานภาครัฐ ได้ แก่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ์ ผู้บญ
ั ชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คน
ต่อมาวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สนช. ก็พิจารณา พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ วาระ 2 และ 3 และสามารถผ่านกฎหมายฉบับนี ้ในช่วงเกือบจะสิ ้นสุดวาระของ สนช.

บทสรุ ป
การปฏิรูประบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่เน้ นสิทธิด้านการสื่อสารตามที่ระบุไว้ ในรัฐธรรมนูญฯ
พ.ศ. 2540 มาตรา 40 นับเป็ นจุดกําเนิดของวิทยุชมุ ชนในประเทศไทยและมีพฒ
ั นาการในช่วงทศวรรษ 2540 ดังนี ้

ช่ วงที่ 1 กระบวนการร่ างกฎหมายประกอบรั ฐธรรมนญ
ู มาตรา 40 และการก่ อตัง้ วิทยุ
ชุมชน (พ.ศ. 2540 – 2545) ช่วงนี ้เป็ นช่วงของกระบวนการบัญญัติ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ใช้ เวลาร่วม 2 ปี ต่อจากนันก็
้ มี
กระบวนการสรรหา กสช. เพื่อมาทําหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ใน พ.ร.บ. ฉบับนี ้ ในช่วงเดียวกันนี ้เอง กรมประชาสัมพันธ์
ได้ มีโครงการนําร่องวิทยุชมุ ชนในจังหวัดทดลอง 19 จังหวัด และโครงการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจํา
หมูบ่ ้ าน ส่วนองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการสื่อสารมวลชนหัวก้ าวหน้ าได้ ออกไปเผยแพร่สทิ ธิด้านการสื่อสาร
ตามที่กําหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ
และฝึ กอบรมและสร้ างกระบวนการเตรี ยมความพร้ อมของชุมชนเพื่อการบริการ
จัดการวิทยุชมุ ชน

ช่ วงที่ 2 การเกิดเครื อข่ ายวิทยุชุมชนและการบังคับใช้ กฎหมายของรัฐ (พ.ศ. 2545 –
2548) กระบวนการสรรหา กสช. ไม่แล้ วเสร็จตามกําหนดเวลาและถูกศาลพิพากษาว่ากระบวนการสรรหาที่ผา่ นมา
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ช่ วงที่ 3 ความหลากหลายของวิทยุชุมชนและภาวะกฎหมายเป็ น “อัมพาต” (พ.ศ.
2547 – 2550) จนกระทัง่ รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ถูกฉีกทิ ้ง รัฐไทยก็ยงั ไม่สามารถแต่งตัง้ กสช. ได้ ทําให้ เกิดภาวะ
กฎหมายเป็ น “อัมพาต” กล่าวคือ แม้ วา่ วิทยุชมุ ชนจะมีกฎหมายรองรับ แต่ไม่มีองค์กรอิสระมาทําหน้ าที่ตามกฎหมาย
นอกจากนี ้ หน่วยงาน/องค์กรที่รัฐบาลแต่งตังให้
้ เข้ ามารับผิดชอบหลายหน่วยงาน/องค์กร ก็ไม่สามารถดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายและแก้ ไขปั ญหาได้ เพราะเป็ นการแต่งตังขึ
้ ้นมาเพื่อแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าและไม่มีกฎหมายรองรับ
และการตรวจจับโดยใช้ กฎหมายเก่าก็เกิดขึ ้นมาท่ามกลางการเลือกปฏิบตั ิ ส่วนการอนุญาตให้ วิทยุชมุ ชนมีโฆษณาได้
ไม่เกิน 6 นาทีตอ่ ชัว่ โมง ทําให้ เกิดวิทยุชมุ ชนขึ ้นมาหลายพันสถานี ซึง่ สามารถแบ่งแยกออกได้ เป็ น 4 กลุม่ คือ 1) กลุม่
วิทยุชมุ ชนเดิม 2) กลุม่ วิทยุท้องถิ่น 3) กลุม่ วิทยุสายธรรมะ และ 4) กลุม่ ที่สงั กัดไม่ชดั เจน
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บทที่ 4
สถานภาพวิทยุชุมชนภาคประชาชน
บทนี ้เป็ นการสรุปผลการศึกษาว่าการดําเนินงานของวิทยุชมุ ชนในปั จจุบนั มีสถานภาพอย่างไร
โดยแบ่ง
หัวข้ อย่อยตามหลักการของเครื อข่ายวิทยุชมุ ชนภาคประชาชนในแง่ที่วา่ วิทยุชมุ ชนเป็ นของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อ
ชุมชน
นอกจากนี ้วิทยุชมุ ชนเป็ นการดําเนินงานที่ไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจและผลประโยชน์ทางการเมือง
มี
รายละเอียดดังนี ้

ลักษณะทั่วไปของวิทยุชุมชน
หลักการของวิทยุชมุ ชนได้ ระบุว่าสถานที่ตงของสถานี
ั้
วิทยุชมุ ชน ควรตังในที
้ ่สาธารณะที่สมาชิกเข้ าออก
สะดวก นอกจากนี ้ กําลังส่งกระจายเสียงมีกําลังตํ่า ประมาณ 20 – 30 วัตต์ มีรัศมีการกระจายเสียงประมาณ 10 – 15
กิโลเมตร และช่วงเวลาออกอากาศขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของชุมชน ไม่จําเป็ นต้ องออกอากาศตลอดวัน อย่างไรก็
ตาม จากการปฏิบตั ิการจริงของวิทยุชมุ ชนในประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี ้

สถานที่ตงั ้

สถานีวิทยุชมุ ชนตังในพื
้ ้นที่ที่หลากหลาย และสถานีวิทยุชมุ ชนบางแห่งก็มีการเปลี่ยน
สถานที่ตงอยู
ั ้ ่หลายครัง้ ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละชุมชน จากการศึกษาสถานีวิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่าง
พบว่าสถานีวิทยุชมุ ชนตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่สาธารณะมากที่สดุ มีจํานวน 83 สถานี หรื อร้ อยละ 52.5 (ตังอยู
้ ใ่ นวัด/มัสยิด/
โบสถ์ ร้ อยละ 23.4 ศาลาเอนกประสงค์ ร้ อยละ 2.5 และที่สาธารณะอื่นๆ ร้ อยละ 26.6 รองลงมา คือ ที่ทําการส่วน
ราชการ มีจํานวน 40 สถานี หรื อร้ อยละ 25.3 (ตังอยู
้ ใ่ น อบต. ร้ อยละ 6.3, เทศบาล ร้ อยละ 1.3, โรงพยาบาล ร้ อยละ
5.7, โรงเรี ยน ร้ อยละ 4.4, และที่ทําการราชการอื่นๆ ร้ อยละ 7.6) (ดูตาราง 4.1)
นอกจากนี ้ ผู้มีสว่ นได้ เสียที่สนับสนุนสถานที่ตงสถานี
ั้
วิทยุชมุ ชน ส่วนมากยังให้ การสนับสนุนค่าใช้ จ่าย
ประจําด้ วย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น ถ้ าตังสถานี
้
ที่บ้านผู้นําชุมชน ทังผู
้ ้ นําทางการและผู้นําธรรมชาติ ผู้นํา
ชุมชนคนนันมั
้ กเป็ นแกนหลักในการสนับสนุนการดําเนินงานวิทยุชมุ ชนและช่วยดูแลเครื่ องส่งและอุปกรณ์ตา่ งๆ ด้ วย
แต่ก็มีข้อเสีย คือ บางคนที่ไม่ชอบ “หน้ า” หรื อมีความขัดแย้ งกับผู้นําคนนัน้ มักไม่เข้ ามามีสว่ นร่ วม (แต่ละชุมชน มักมี
กลุม่ การเมืองท้ องถิ่นที่บางครัง้ ร่วมมือกันและบางครัง้ ก็ขดั แย้ งกันตามสภาพการณ์)
สถานีวิทยุชมุ ชนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นสถานที่ของที่ทําการส่วนราชการ (เช่น อบต. เทศบาล สถานีอนามัย และ
โรงพยาบาล เป็ นต้ น) มักได้ รับการสนับสนุนจากส่วนราชการนันๆ
้ เช่น การออกค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน (ค่าไฟฟ้า
และค่าโทรศัพท์) และการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่ องส่งและอุปกรณ์ เป็ นต้ น แต่การตังอยู
้ ใ่ นสถานที่ราชการ ทําให้ บาง
คนและบางกลุม่ ไม่สะดวกใจที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมเช่นกัน
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ตาราง 4.1 สถานที่ตงั ้ สถานีวทิ ยุชุมชนกลุ่มตัวอย่ าง
สถานที่
จํานวนสถานี
ร้ อยละ
ที่สาธารณะในชุมชนอื่นๆ
42
26.6
วัด/มัสยิด/โบสถ์
37
23.4
บ้ านผู้นํา
12
7.6
ที่ทําการราชการอื่นๆ
12
7.6
องค์การบริหารส่วนตําบล
10
6.3
ที่สว่ นบุคคล
11
7.0
อนามัย/โรงพยาบาล
9
5.7
สํานักงานองค์กรพัฒนาเอกชน
9
5.7
โรงเรี ยน
7
4.4
ศาลาเอนกประสงค์
4
2.5
สหภาพแรงงาน
3
1.9
เทศบาล
2
1.3
รวม
158
100.0

กําลังส่ งและพืน้ ที่กระจายเสียง

วิทยุชมุ ชนส่วนใหญ่ใช้ เครื่ องส่งที่มีกําลังส่งตามระเบียบที่
กําหนดไว้ ไม่ให้ เกิน 30 วัตต์ โดยสถานีวิทยุชมุ ชนที่ใช้ เครื่ องส่งที่มีกําลังส่งน้ อยกว่า 30 วัตต์ มีจํานวน 121 สถานี หรื อ
ร้ อยละ 76.6 ส่วนสถานีวิทยุชมุ ชนที่มีกําลังส่งระหว่าง 31-60 วัตต์ มีจํานวน 12 สถานี หรื อร้ อยละ 7.6 และสถานี
วิทยุชมุ ชนที่มีกําลังส่งมากกว่า 61 วัตต์ มีจํานวน 25 สถานี หรื อร้ อยละ 15.8 (ดูตาราง 4.2)
การที่ต้องใช้ กําลังส่งมากกว่า 30 วัตต์นนั ้ เป็ นเพราะว่าสถานีวิทยุชมุ ชนบางแห่งตังอยู
้ ใ่ นเขตภูเขา ต้ องใช้
กําลังส่งมากกว่า 30 วัตต์ และสถานีวิทยุชมุ ชนบางแห่งมีคลื่นวิทยุอื่นมาทับหรื อแทรกเข้ ามาจนพื ้นที่กระจายเสียงหด
แคบลง จึงได้ เพิ่มกําลังวัตต์ส้ กู บั สถานีที่มีกําลังวัตต์สงู กว่า
ตาราง 4.2 กําลังส่ งของเครื่ องส่ งของวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่ าง
กําลังส่ ง
จํานวนสถานี
ร้ อยละ
น้ อยกว่า 30 วัตต์
121
76.6
31 – 60 วัตต์
12
7.6
มากกว่า 61 วัตต์
25
15.8
รวม
158
100.0
พื ้นที่กระจายเสียงของสถานีวิทยุชมุ ชนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างมีพื ้นที่กระจายเสียงอย่างน้ อยก็ครอบคลุมพื ้นที่
ระดับตําบล บางสถานีก็ครอบคลุมพื ้นที่ทงอํ
ั ้ าเภอหรื อระหว่างอําเภอ/จังหวัด โดยชื่อสถานีวิทยุชมุ ชนจะมีนยั บ่งบอก
ว่าเป็ นสถานีวิทยุชมุ ชนที่มีเป้าหมายเป็ นกลุม่ คนไหน อย่างเช่น ในระดับตําบล ก็ใช้ ชื่อตําบลเป็ นชื่อสถานี (สถานีวิทยุ
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ถ้ าพิจารณาจากหลักการที่วา่ รัศมีการกระจายเสียงอยูใ่ นช่วง 10 – 15 กิโลเมตรแล้ ว การกระจายเสียงของ
วิทยุชมุ ชนไม่น่าครอบคลุมพื ้นที่มากกว่า 8 ตําบล จากกลุม่ ตัวอย่างพบว่ามีสถานีวิทยุชมุ ชนที่มีพื ้นที่กระจายเสียง
น้ อยกว่า 4 ตําบล มีจํานวน 62 สถานี หรื อร้ อยละ 44.3 สถานีวิทยุชมุ ชนที่มีพื ้นที่กระจายเสียง 5 – 8 ตําบล มีจํานวน
50 สถานี หรื อร้ อยละ 35.7 สถานีวิทยุชมุ ชนที่มีพื ้นที่กระจายเสียง 9 – 12 ตําบล มีจํานวน 12 สถานี หรื อร้ อยละ 8.6
และสถานีวิทยุชมุ ชนที่มีพื ้นที่กระจายเสียงมากกว่า 13 ตําบล มีจํานวน 16 สถานี หรื อร้ อยละ 11.4 (ดูตาราง 4.3)
ตาราง 4.3 พืน้ ที่กระจายเสียง
พืน้ ที่กระจายเสียง
จํานวนสถานี
ร้ อยละ
น้ อยกว่า 4 ตําบล
62
44.3
5 – 8 ตําบล
50
35.7
9 – 12 ตําบล
12
8.6
13 ตําบลขึ ้นไป
16
11.4
รวม
140
100.0
หมายเหตุ: สถานีวิทยุชมุ ชน 18 สถานีตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตเมือง หรื อพื ้นที่กระจายเสียงหดแคบลงเนื่องจากเกิดปั ญหาคลื่น
ทับ/คลื่นแทรก ทําให้ ไม่สามารถระบุพื ้นที่กระจายได้ วา่ ครอบคลุมถึงพื ้นที่ไหนบ้ าง นอกจากนี ้พื ้นที่กระจายเสียงยังมี
หลายปั จจัยประกอบกันด้ วย ได้ แก่ กําลังส่งของเครื่ องส่ง เสาอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ และสัญญาณคลื่น
ข้ างเคียง

วันและเวลากระจายเสียง

ตามหลักการแล้ ววิทยุชมุ ชนไม่จําเป็ นต้ องออกอากาศทุกวันหรื อตลอด
วัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการหรื อความจําเป็ นของแต่ละชุมชน แต่สถานีวิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีวนั และ
เวลากระจายเสียงไม่ตา่ งกับวิทยุกระแสหลัก กล่าวคือ สถานีวิทยุชมุ ชนที่กระจายเสียงทุกวันมีจํานวน 135 สถานี
หรื อร้ อยละ 86.6 และจํานวนวันกระจายเสียงต่อสัปดาห์รองลงมา คือ กระจายเสียง 4 – 6 วันต่อสัปดาห์ มีจํานวน 17
สถานี หรื อร้ อยละ 10.9 ส่วนสถานีวิทยุชมุ ชนที่กระจายเสียง 1 – 3 วันต่อสัปดาห์ มี 4 สถานี หรื อร้ อยละ 2.5 (ดู
ตาราง 4.4)
ตาราง 4.4 จํานวนวันต่ อสัปดาห์ ท่ สี ถานีวทิ ยุชุมชนออกกระจายเสียง
จํานวนวันต่ อสัปดาห์
จํานวนสถานี
ร้ อยละ
1 – 3 วัน
4
2.5
4 – 6 วัน
17
10.9
7 วัน
136
86.6
รวม
157
100.0
หมายเหตุ: สถานีวิทยุชมุ ชน 1 แห่งไม่สามารถระบุจํานวนวันออกกระจายเสียงได้ เพราะอยูใ่ นช่วงย้ าย
สถานี และกําลังทดลองกระจายเสียงและปรับผังรายการอยู่
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สําหรับจํานวนชัว่ โมงกระจายเสียงต่อวันนัน้ สถานีวิทยุชมุ ชนที่ออกกระจายเสียงมากกว่า 9 ชัว่ โมงต่อวัน มี
จํานวน 109 สถานี หรื อร้ อยละ 69.0 รองลงมาออกอากาศ 5 – 8 ชัว่ โมงต่อวัน มีจํานวน 33 สถานี หรื อร้ อยละ 20.9
และออกอากาศน้ อยกว่า 4 ชัว่ โมงต่อวัน มีจํานวน 16 สถานี หรื อร้ อยละ 10.1 (ดูตาราง 4.5)
ตาราง 4.5 จํานวนชั่วโมงต่ อวันที่สถานีวทิ ยุชุมชนออกกระจายเสียง
จํานวนชั่วโมงต่ อวัน
จํานวนสถานี
ร้ อยละ
น้ อยกว่า 4 ชัว่ โมง
16
10.1
5 – 8 ชัว่ โมง
33
20.9
มากกว่า 9 ชัว่ โมง
109
69.0
รวม
158
100.0
การที่สถานีวิทยุชมุ ชนส่วนใหญ่ออกอากาศทุกวันและวันละมากกว่า 9 ชัว่ โมงนัน้ เป็ นเพราะว่าผู้ดําเนินการ
ต้ องการสื่อสารให้ ผ้ ฟู ั งรับทราบว่าสถานีของตน “มีตวั ตน” และเปิ ดดําเนินการอยู่ ซึง่ ผู้ฟังสามารถสัมผัสได้ ทางคลื่น
แม้ วา่ จะเปิ ดแต่เพลงอย่างเดียวโดยไม่มีผ้ จู ดั รายการก็ตาม

วิทยุชุมชนเป็ นของชุมชน
การที่วิทยุชมุ ชนเป็ นของชุมชนนันหมายถึ
้
งการเป็ นเจ้ าของร่วมกันของคนในชุมชน ซึง่ อาจดูได้ จากการเข้ า
ร่วมดําเนินการ การเป็ นผู้จดั รายการ และการเป็ นผู้ฟัง อย่างไรก็ตาม การศึกษาครัง้ นี ้ได้ สํารวจในแง่มมุ ของความ
หลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการวิทยุชมุ ชน วิธีการระดมทุน และแหล่งเงินที่นํามาสร้ างโครงสร้ าง
พื ้นฐาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

องค์ ประกอบของคณะกรรมการ เป็ นการพิจารณาว่าคณะกรรมการวิทยุชมุ ชนมาจากกลุม่ ไหน
บ้ างและมีความหลากหลายมากน้ อยแค่ไหน จากกลุม่ ตัวอย่างพบว่า ตัวแทนกลุม่ /องค์กรในชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมใน
การเป็ นคณะกรรมการมากที่สดุ มีถงึ ร้ อยละ 17.6 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ข้ าราชการระดับท้ องถิ่น มีร้อยละ 15.0
และรองลงมาอันดับ 3 คือชาวบ้ านที่ไม่มีตําแหน่งเป็ นทางการใดๆ ในชุมชน มีร้อยละ 14.7 ส่วนกลุม่ คนที่เข้ ามามี
ส่วนร่วมในการเป็ นคณะกรรมการน้ อยที่สดุ คือ คนจากภายนอกชุมชน/ตัวแทนจากองค์กรภายนอกชุมชน มีเพียงร้ อย
ละ 7.6 เมื่อพิจารณาแยกตามภาคแล้ ว ภาคตะวันตกมีชาวบ้ านที่ไม่มีตําแหน่งใดๆ ในชุมชนเข้ ามาเป็ นคณะกรรมการ
มากที่สดุ ร้ อยละ 1.7 (ดูตาราง 4.6)
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ตาราง 4.6 องค์ ประกอบของคณะกรรมการสถานีวทิ ยุชุมชนเรี ยงจากมากไปน้ อยเปรี ยบเทียบตามภาค
ภาค
องค์ ประกอบคณะกรรมการ
ตัวแทนกลุม่ ,องค์กรชาวบ้ าน
ข้ าราชการระดับท้ องถิ่น
ชาวบ้ านที่ไม่มีตําแหน่งในชุมชน
ผู้นําอย่างเป็ นทางการ
ผู้นําไม่เป็ นทางการ,ปราชญ์ ชมุ ชน
นักเรี ยน / นักศึกษา
พระสงฆ์
ตัวแทนองค์กรภายนอกชุมชน
รวม (%)

การระดมทุน

เหนือ

ใต้

อีสาน

31 (4.1)
31 (4.1)
24 (3.1)
23 (3.0)
14 (1.8)
16 (2.1)
16 (2.1)
8 (1.0)
163
(21.4)

16 (2.1)
10 (1.3)
16 (2.1)
7 (0.9)
14 (1.8)
9 (1.2)
4 (0.5)
9 (1.2)
85
(11.2)

44 (5.8)
40 (5.2)
34 (4.5)
38 (5.0)
41 (5.4)
23 (3.0)
22 (2.9)
20 (2.6)
262
(34.4)

ตะวัน
ออก
20 (2.6)
19 (2.5)
16 (2.1)
17 (2.2)
17 (2.2)
14 (1.8)
11 (1.4)
11 (1.4)
125
(16.4)

ตะวัน
ตก
12 (1.6)
6 (0.8)
13 (1.7)
11 (1.4)
8 (1.0)
6 (0.8)
8 (1.1)
6 (0.8)
70
(9.2)

กลาง &
กทม.
11 (1.4)
8 (1.0)
9 (1.2)
7 (0.9)
8 (1.0)
5 (0.7)
5 (0.7)
4 (0.5)
57
(7.5)

รวม(%)
134 (17.6)
114 (15.0)
112 (14.7)
103 (13.5)
102 (13.4)
73 (9.6)
66 (8.7)
58 (7.6)
762
(100)

นับเป็ นวิธีการสร้ างความรู้สกึ “ความเป็ นเจ้ าของสถานีวิทยุ” แบบหนึง่ จากการศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างพบว่าวิทยุชมุ ชนมักจัดทอดผ้ าป่ า เลี ้ยงนํ ้าชา จัดโต๊ ะจีน ฯลฯ อันเป็ นการระดมทุนภายในในตอนเริ่มแร
ก่อตังสถานี
้
วิทยุ ซึง่ จะต้ องซื ้อเครื่ องส่งและอุปกรณ์ประกอบการกระจายเสียง ต่อจากนันก็
้ จะใช้ วิธีการระดมทุนโดย
การเชิญชวนให้ คนในชุมชนเป็ นเจ้ าภาพสนับสนุนค่านํ ้า/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์มากที่สดุ มีถงึ ร้ อยละ 18.7 รองลงมาคือ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ร้ อยละ 14.2 ส่วนวิธีการระดมทุนที่ใช้ น้อยที่สดุ คือ การขายของ เช่น
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน จตุคามรามเทพ เสื ้อ เป็ นต้ น มีเพียงร้ อยละ 3.4 และการระดมทุนลักษณะอื่นๆ ได้ แก่ การระดม
ภายในคณะกรรมการ การขอสนับสนุนจากร้ านค้ าและองค์กรในชุมชน และการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนา
เอกชน เป็ นต้ น
เมื่อแยกพิจารณาตามภาคแล้ ว พบว่าภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวันตก และกรุงเทพฯและภาคกลางมี
ลักษณะคล้ ายกับภาพรวมของทังประเทศ
้
ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก ใช้ วิธีการขอการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกมากที่สดุ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการระดมทุนระหว่างภายในและภายนอกชุมชน โดย
ภาพรวมแล้ ว วิทยุชมุ ชนระดมทุนภายในชุมชนถึงร้ อยละ 57.9 (ทอดผ้ าป่ า โต๊ ะจีน จัดมวย ขายของ เชิญชวนคนใน
ชุมชนบริจาคค่าไฟฟ้าและกองทุน) (ดูตาราง 4.7)
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ตาราง 4.7 การระดมทุนจําแนกตามภาคและเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย
ภาค
การระดมทุน
เชิญชวนชาวบ้ านบริ จาค
ขอสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
ชาวบ้ านบริ จาคเข้ ากองทุน
ขอการสนับสนุนจากราชการ
ทอดผ้ าป่ า
ตังตู
้ ้ บริ จาคในชุมชน
จัดโต๊ ะจีน งานบอล มวย
ขายของ
อื่นๆ
รวม (%)

เหนือ

ใต้

อีสาน

9 (2.1)
16 (3.7)
16 (3.7)
13 (3.0)
13 (3.0)
6 (1.4)
6 (1.4)
1 (0.2)
16 (3.7)
96
(21.9)

12 (2.7)
4 (0.9)
4 (0.9)
9 (2.1)
5 (1.1)
6 (1.4)
2 (0.5)
2 (0.5)
7 (1.6)
51
(11.6)

38 (8.7)
14 (3.2)
19 (4.3)
18 (4.1)
21 (4.8)
8 (1.8)
7 (1.6)
7 (1.6)
18 (4.1)
150
(34.2)

แหล่ งเงินที่นํามาซือ้ เครื่ องส่ งและอุปกรณ์

ตะวัน
ออก
7 (1.6)
15 (3.4)
7 (1.6)
9 (2.1)
4 (0.9)
5 (1.1)
7 (1.6)
2 (0.5)
9 (2.1)
65
(14.8)

ตะวัน
ตก
9 (2.1)
9 (2.1)
5 (1.1)
4 (0.9)
3 (0.7)
0 (0.0)
2 (0.5)
2 (0.5)
8 (1.8)
42
(9.6)

กลาง+
กทม.
7 (1.6)
4 (0.9)
6 (1.4)
4 (0.9)
4 (0.9)
1 (0.2)
0 (0.0)
1 (0.2)
7 (1.6)
34
(7.8)

รวม(%)
82 (18.7)
62 (14.2)
57 (13.0)
57 (13.0)
50 (11.4)
26 (5.9)
24 (5.5)
15 (3.4)
65 (14.8)
438
(100.0)

การก่อตังสถานี
้
วิทยุชมุ ชนส่วนใหญ่จะใช้ เงิน
ประมาณ 200,000 – 300,000 บาท โดยเครื่ องส่งจะใช้ เงินประมาณ 30,001 – 50,000 บาท เสาอากาศจะใช้ เงิน
ประมาณ 10,000 – 30,000 บาท และห้ องส่งและอุปกรณ์จะใช้ เงินประมาณ 30,000 – 60,000 บาท อย่างไรก็ตาม
เครื่ องส่งและอุปกรณ์ประกอบการกระจายเสียงของสถานีวิทยุชมุ ชนต้ องมีการซ่อมแซมและบํารุงรักษาอยูส่ มํ่าเสมอ
และอุปกรณ์บางอย่างก็มีราคาแพง
ต้ องระดมทุนหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ มีเงินพอซื ้ออุปกรณ์นนๆ
ั้
เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่ องเล่นซีดี เป็ นต้ น แต่บางครัง้ วิทยุชมุ ชนต้ องขอการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ในการซื ้อและ
ซ่อมแซมเครื่ องส่งและอุปกรณ์ประกอบการกระจายเสียง ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชน องค์การบริหารส่วนตําบล
หรื อโรงพยาบาล ฯลฯ
การระดมเงินในชุมชนเพื่อซื ้อเครื่ องส่งและอุปกรณ์จะทําให้ เกิดความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของมากกว่าที่ใช้ เงินคนอื่น
ซื ้อ เมื่อพิจารณาจากเครื่ องส่งแล้ ว พบว่ากลุม่ ตัวอย่างใช้ เงินจากการระดมทุนกันเองร้ อยละ 32.4 และใช้ เงินจาก
กองทุนเพื่อสังคมหรื อ พอช. ร้ อยละ 35.8 ส่วนเงินจากแหล่งอื่นๆ เช่น อบต. องค์กรพัฒนาเอกชน เป็ นต้ น มีร้อยละ
29.8 ส่วนเสาอากาศจะใช้ แหล่งเงินอื่นๆ คือ อบต., เงินส่วนตัวและองค์กรพัฒนาเอง เป็ นอันดับแรก มีร้อยละ 39.0
และแหล่งเงินรองลงมาคือเงินที่ระดมกันเอง มีร้อยละ 37.7 สําหรับห้ องส่งและอุปกรณ์นนั ้ แหล่งเงินอันดับแรกคือเงิน
ที่ระดมทุนกันเอง มีร้อยละ 45.0 และแหล่งเงินรองลงมาคือ อบต. และองค์กรพัฒนาเอกชน มีร้อยละ 37.6 อย่างไรก็
ตาม สถานีวิทยุชมุ ชนจํานวนหนึง่ ไม่สามารถระบุที่มาของแหล่งเงินได้ และสถานีวิทยุชมุ ชนหลายสถานีก็มีเงินมาจาก
หลายแห่งด้ วยกัน โดยเฉพาะการซื ้ออุปกรณ์ห้องส่ง (ดูตาราง 4.8)
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แหล่ งเงินหลัก
SIF หรื อ พอช.
ระดมทุนกันเอง
กู้เงิน
อื่นๆ
รวม

ตาราง 4.8 แหล่ งเงินที่นํามาซือ้ เครื่ องส่ งและอุปกรณ์
เครื่ องส่ งและอุปกรณ์ (จํานวนสถานี, %)
เครื่ องส่ ง
เสาอากาศ
ห้ องส่ งและอุปกรณ์
54 (35.8)
32 (20.8)
23 (15.4)
49 (32.4)
58 (37.7)
67 (45.0)
3 (2.0)
4 (2.5)
3 (2.0)
45 (29.8)
60 (39.0)
56 (37.6)
151 (100.0)
154 (100.0)
149 (100.0)

วิทยุชุมชนโดยชุมชน
วิทยุชมุ ชนโดยชุมชนหมายความว่าชุมชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ และการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม
การศึกษาครัง้ นี ้พิจารณาในแง่มมุ ของจํานวนคณะกรรมการและผู้จดั รายการ การประชุมชนและการปรับผังรายการ
และการเชิญคนท้ องมาพูดในรายการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

จํานวนคณะกรรมการและผ้ ูจัดรายการ

จํานวนคณะกรรมการและผู้จดั รายการนับเป็ น
ตัวชี ้วัดอันหนึง่ ว่าวิทยุชมุ ชนบริหารจัดการและดําเนินงานโดยชุมชนมากน้ อยแค่ไหน แต่กรรมการและผู้จดั รายการ
อาจเป็ นคนๆ เดียวกัน นอกจากนี ้ จํานวนคณะกรรมการที่ปรากฏในเอกสารกับจํานวนคณะกรรมการที่ดําเนินงาน
จริ งๆ แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสถานีวิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่าง พบว่าสถานีวิทยุชมุ ชนมีคณะกรรมการที่ทํางาน
อย่างจริงจังและกระตือรื อร้ นเฉลี่ยสถานีละ 7 คน โดยสถานีวิทยุชมุ ชนที่มีคณะกรรมการน้ อยกว่า 10 คน มีจํานวน
65 สถานีหรื อร้ อยละ 43.0 สถานีวิทยุชมุ ชนที่มีคณะกรรมการระหว่าง 11 – 20 คน มีจํานวน 56 สถานีหรื อร้ อยละ
37.1 และสถานีวิทยุชมุ ชนที่มีคณะกรรมการมากกว่า 21 คน มีจํานวน 30 สถานีหรื อร้ อยละ 19.9 (ดูตาราง 4.9)
ตาราง 4.9 จํานวนคณะกรรมการที่กระตือรื อร้ นของสถานีวทิ ยุชุมชน
จํานวนคณะกรรมการ
จํานวนสถานี
ร้ อยละ
น้ อยกว่า 10 คน
65
43.0
11 – 20 คน
56
37.1
มากกว่า 21 คน
30
19.9
รวม
151
100.0
หมายเหตุ: สถานีวิทยุชมุ ชน 7 สถานีไม่ได้ ระบุจํานวน
สําหรับจํานวนผู้จดั รายการนัน้ พบว่าสถานีวิทยุชมุ ชนมีผ้ จู ดั รายการเฉลี่ยสถานีละ 14 คน เป็ นผู้ชาย 9 คน
ผู้หญิง 5 คน นอกจากนี ้ สถานีวิทยุชมุ ชนจํานวน 68 สถานีหรื อร้ อยละ 43.4 มีผ้ จู ดั รายการ 1 - 10 คน และสถานีวิทยุ
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ตาราง 4.10 จํานวนผ้ ูจัดรายการต่ อหนึ่งสถานี
จํานวนผ้ ูจัด
จํานวนสถานี
1 – 10 คน
68
11 – 20 คน
66
21 คนขึ ้นไป
23
รวม
157
หมายเหตุ: ไม่ระบุจํานวนผู้จดั รายการ 1 สถานี

ร้ อยละ
43.4
42.0
14.6
100.0

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานวิทยุชมุ ชนเป็ นงานอาสาสมัคร ทําให้ ผ้ จู ดั รายการเข้ า-ออกอยูต่ ลอดเวลา จึง
ส่งผลให้ จํานวนผู้จดั รายการมีจํานวนไม่แน่นอน อีกทังบางครั
้
ง้ ก็มีการดึงตัวผู้จดั รายการไปจัดรายการที่สถานีอื่นๆ
โดยการให้ คา่ จ้ างแก่ผ้ จู ดั รายการ ปรากฏการณ์แบบนี ้ ทําให้ ต้องมีการปรับผังรายการอยูเ่ สมอ

การประชุมและการปรั บผังรายการ

ชุมชนที่มีฐานงานพัฒนาและใช้ วิทยุชมุ ชนเป็ นเครื่ องมือ
อันหนึง่ ของการส่งเสริ มงานพัฒนา มักจะมีการประชุมกันบ่อยๆ และวาระวิทยุชมุ ชนเป็ นวาระหนึง่ ของการประชุม
ส่วนชุมชนที่ไม่มีฐานของงานพัฒนาและมีการประชุมเกี่ยวกับวิทยุชมุ ชนแต่เพียงอย่างเดียว มักจะไม่คอ่ ยจัดประชุม
กันมากนัก
จากกลุม่ ตัวอย่างพบว่าคณะกรรมการสถานีวิทยุชมุ ชนส่วนใหญ่มีการประชุมปรึกษาหารื ออย่างเป็ น
ทางการทุกเดือน กล่าวคือ มีถึง 64 สถานี หรื อร้ อยละ 41.6 และวิธีการที่ใช้ รองลงมา คือการประชุมตามสะดวก มี 42
สถานี หรื อร้ อยละ 27.3 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเรื่ องต้ องตัดสินใจอย่างเร่งด่วน คณะกรรมการจะใช้ วิธีการเรี ยกประชุม
วิสามัญ (ดูตาราง 4.11)
ตาราง 4.11 การประชุมของคณะกรรมการวิทยุชุมชน
วิธีการ
จํานวนสถานี
ไม่มีการประชุมอย่างเป็ นทางการ
15
ประชุมทุกเดือน
64
ประชุมทุก 3 เดือน
27
ประชุมทุก 6 เดือน
6
ประชุมตามสะดวก
42
รวม
154

ร้ อยละ
9.7
41.6
17.5
3.9
27.3
100.0

สําหรับการมีสว่ นร่วมในการกําหนด-ปรับเนื ้อหา/ประเด็นของรายการของผู้ฟังนัน้ สถานีวิทยุชมุ ชนเปิ ดให้
ผู้ฟังเข้ ามามีสว่ นร่วมโดยการรับฟั งคําแนะนําของกลุม่ ผู้ฟังที่โทรเข้ ามาในรายการ มีมากถึงร้ อยละ 29.9 ส่วนวิธีการ
รองลงมา คือ การบอกผ่านตัวแทนของกลุม่ ต่างๆ ในชุมชน และให้ ตวั แทนกลุม่ นําไปบอกคณะกรรมการวิทยุชมุ ชนอีก
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ตาราง 4.12 การมีส่วนร่ วมในการปรั บผังรายการ
วิธีการ
จํานวนคําตอบ
โทรศัพท์เสนอแนะในรายการ
128
บอกผ่านตัวแทนของกลุม่ ต่างๆ ในชุมชน
83
สถานีออกไปพูดคุยกับผู้ฟัง
63
เขียนจดหมายแนะนํา
51
ผู้ฟังเข้ าร่วมประชุมกับกรรมการ
49
สถานีทําแบบสอบถาม
33
อื่นๆ
15
ไม่มีสว่ นในการปรับผังรายการ
6
รวม
428

ร้ อยละ
29.9
19.4
14.8
11.9
11.4
7.7
3.5
1.4
100.0

เมื่อพิจารณาถึงวิธีการปรับผังรายการล่าสุดของสถานีวิทยุชมุ ชนแล้ ว ปรากฏว่าสถานีวิทยุชมุ ชนใช้ วิธีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกับผู้จดั รายการมากที่สดุ มีร้อยละ 71.7 ส่วนวิธีการรองลงมา คือ ผู้จดั รายการ
ปรับกันเอง มีร้อยละ 7.2 การที่ต้องใช้ วิธีการดังกล่าว เป็ นเพราะว่ามีการเข้ า-ออกของผู้จดั รายการอยูเ่ สมอ จึงใช้
วิธีการปรับกันภายในมากกว่า นอกจากนี ้ผู้จดั รายการมักได้ รับคําแนะนําจากผู้ฟังทางโทรศัพท์ และออกไปพบปะกับ
ผู้ฟังและรับฟั งความคิดเห็นอยูเ่ สมอๆ ดังนันผู
้ ้ จดั รายการจะรับรู้ความต้ องการของผู้ฟัง ส่วนวิธีการอื่นๆ ได้ แก่ ผู้ฟังไป
ที่สถานีและบอกโดยตรงกับกรรมการ/ผู้จดั รายการ และการพูดคุยในเวทีชมุ ชนอื่น เป็ นต้ น (ดูตาราง 4.13)
ตาราง 4.13 วิธีการปรั บผังรายการครั ง้ ล่ าสุดของวิทยุชุมชน
วิธีการ
จํานวนสถานี
ร้ อยละ
ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกับผู้จดั รายการ
109
71.7
ผู้จดั รายการปรับกันเอง
11
7.2
คณะกรรมการปรับกันเอง
9
6.0
ผู้ฟังรายการให้ คําแนะนํา (โทรศัพท์/จดหมาย)
6
3.9
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้จดั รายการกับผู้ฟัง
3
2.0
อื่นๆ
14
9.2
รวม
152
100.0
หมายเหตุ: สถานีวิทยุชมุ ชน 6 สถานีไม่ตอบคําถามนี ้ เนื่องจากบางสถานีเพิ่งตังใหม่
้ และบางสถานียงั ไม่มีการปรับ
ผังรายการ
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การเชิญคนท้ องถิ่นมาร่ วมรายการ

นับเป็ นวิธีการการสร้ างการมีสว่ นร่วมอันหนึง่ จากกลุม่
ตัวอย่างพบว่าสถานีวิทยุชมุ ชนเชิญคนท้ องถิ่นมาร่วมตามโอกาสไม่บอ่ ยมากนักมีจํานวน 95 สถานีหรื อร้ อยละ 62.5
สถานีวิทยุชมุ ชนที่เชิญคนท้ องถิ่นมาร่วมเป็ นประจําทุกสัปดาห์มีจํานวน 36 สถานหรื อร้ อยละ 23.7 สถานีวิทยุชมุ ชนที่
เชิญคนท้ องถิ่นมาร่วมเป็ นประจําทุกเดือนมีจํานวน 13 สถานีหรื อร้ อยละ 8.5 และสถานีวิทยุชมุ ชนที่ไม่เชิญคน
ท้ องถิ่นมาร่วมเลยมีจํานวน 8 สถานีหรื อร้ อยละ 5.3 (ดูตาราง 4.14)
ตาราง 4.14 การเชิญคนท้ องถิ่นมาร่ วมรายการของสถานีวทิ ยุชุมชน
ความถี่
จํานวนสถานี
ร้ อยละ
ไม่เชิญ
8
5.3
เชิญมาร่วมทุกสัปดาห์
36
23.7
เชิญมาร่วมทุกเดือน
13
8.5
เชิญตามโอกาสไม่บอ่ ยนัก
95
62.5
รวม
151
100.0
หมายเหตุ: สถานีวิทยุชมุ ชน 6 สถานี ไม่ตอบคําถามข้ อนี ้

วิทยุชุมชนเพื่อชุมชน
วิทยุชมุ ชนเพื่อชุมชนมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของชุมชน การศึกษาครัง้ นี ้พิจารณาประเภทรายการของวิทยุ
ชุมชน เนื ้อหาที่วิทยุชมุ ชนเชิญคนท้ องถิ่นมาพูดในรายการ และประโยชน์ของวิทยุชมุ ชนต่อชุมชนตามความคิดของผู้
ดําเนินงานวิทยุชมุ ชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ประเภทรายการ

สถานีวิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างมักนิยมจัดรายการเพลงและรายการข่าวสารภายใน
ท้ องถิ่นมากที่สดุ ทัง้ 2 รายการมีคา่ ร้ อยละเท่ากัน คือ 13.5 ส่วนรายการรองลงมาอันดับสาม คือ รายการภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น มีร้อยละ 12.4 และรายการลักษณะอื่นๆ ได้ แก่ รายการการศึกษา รายการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และ
รายการสาระน่ารู้/เรื่ องทัว่ ไป เป็ นต้ น เมื่อพิจารณาตามภาคแล้ ว ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ นิยมจัดรายการ
ข่าวสารภายในท้ องถิ่นมากที่สดุ ส่วนภาคอีสานนิยมจัดรายการภูมิปัญญาท้ องถิ่นมากที่สดุ (ดูตาราง 4.15)
จุดเด่นของรายการเพลงของสถานีวิทยุชมุ ชน คือ สถานีวิทยุชมุ ชนมักจัดเพลงที่ไม่นิยมจัดในวิทยุกระแส
หลัก ส่วนรายการข่าวท้ องถิ่นนันก็
้ มีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับคนในชุมชนที่หาฟั งจากวิทยุกระแสหลักได้ ยาก นอกจากนี ้
รายการส่วนใหญ่มงุ่ ตอบสนองการสื่อสารกันภายในมากกว่า กล่าวคือวิทยุชมุ ชนเป็ นสื่อชุมชนมากกว่าเป็ นสื่อภาค
ประชาชนที่มงุ่ เนื ้อหาสาระมากกว่าบันเทิง
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ตาราง 4.15 ประเภทรายการแยกตามภาคและเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย
ภาค
ประเภทรายการ
รายการเพลง
รายการข่าวภายในท้ องถิ่น
รายการภูมิปัญญาท้ องถิ่น
รายการสุขภาพอนามัย
รายการเยาวชน
รายการเกษตร
รายการการเมือง-ปกครอง
รายการแม่บ้าน
รายการธรรมะ
รายการสิ่งแวดล้ อม
รายการกฎหมาย
อื่นๆ
รวม (%)

เหนือ

ใต้

อีสาน

32 (3.2)
32 (3.2)
26 (2.6)
27 (2.7)
29 (2.9)
21 (2.1)
18 (1.8)
13 (1.3)
17 (1.7)
8 (0.8)
3 (0.3)
15 (1.5)
214
(24.4)

19 (1.9)
21 (2.1)
15 (1.5)
19 (1.9)
16 (1.6)
15 (1.5)
12 (1.2)
12 (1.2)
3 (0.3)
0 (0.0)
2 (0.2)
4 (0.4)
138
(14.0)

40 (4.0)
37 (3.7)
45 (4.6)
35 (3.5)
34 (3.5)
36 (3.6)
21 (2.1)
16 (1.6)
6 (0.6)
5 (0.5)
2 (0.2)
7 (0.7)
284
(28.7)

ตะวัน
ออก
17 (1.7)
16 (1.6)
16 (1.6)
13 (1.3)
13 (1.3)
13 (1.3)
8 (0.8)
9 (0.9)
2 (0.2)
4 (0.4)
3 (0.3)
5 (0.5)
119
(12.0)

ตะวัน
ตก
15 (1.5)
16 (1.6)
11 (1.1)
14 (1.4)
13 (1.3)
13 (1.3)
13 (1.3)
7 (0.7)
4 (0.4)
2 (0.2)
1 (0.1)
8 (0.8)
117
(11.8)

กลาง+
กทม.
11 (1.1)
12 (1.2)
10 (1.0)
11 (1.1)
10 (1.0)
9 (0.9)
11 (1.1)
8 (0.8)
3 (0.3)
2 (0.2)
1 (0.1)
2 (0.2)
90
(9.1)

รวม(%)
134 (13.5)
134 (13.5)
123 (12.4)
119 (12.0)
115 (11.6)
107 (10.8)
83 (8.4)
65 (6.6)
35 (3.5)
21 (2.2)
12 (1.3)
41 (4.2)
989
(100.0)

นอกจากนี ้ สถานีวิทยุชมุ ชนร้ อยละ 15.2 ไม่มีรายการเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะ และสําหรับรายการที่มี
เนื ้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะ รายการที่สถานีวิทยุชมุ ชนนิยมจัดกันมากที่สดุ คือ รายการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
อนามัย มีร้อยละ 27.2 รายการรองลงมา คือ รายการเลี ้ยงดูลกู -ดูแลครอบครัว มีร้อยละ 16.8 ส่วนรายการลักษณะ
อื่นๆ ได้ แก่ รายการเกี่ยวกับอาชีพของกลุม่ แม่บ้าน และรายการบทบาทผู้หญิงกับการเมืองท้ องถิ่น เป็ นต้ น (ดูตาราง
4.16)
ตาราง 4.16 รายการเกี่ยวกับผ้ ูหญิงเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย
รวม(%)
ประเภทรายการ
จํานวนคําตอบ
การดูแลสุขภาพอนามัย
86
27.2
การเลี ้ยงลูก-ดูแลครอบครัว
53
16.8
การทํากับข้ าว
44
13.9
กฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิง
36
11.4
แฟชัน่ /ความสวยความงาม
32
10.1
อื่นๆ
17
5.4
ไม่มีรายการผู้หญิงโดยเฉพาะ
48
15.2
รวม
316
100.0
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เนือ้ หาที่คนท้ องถิ่นถกเชิ
ู ญมาพดในรายการ
ู

สถานีวิทยุชมุ ชนที่เชิญคนท้ องถิ่นมาร่วม
รายการ ส่วนใหญ่มกั ให้ มาเล่าเรื่ องเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น มีร้อยละ 29.0 และเนื ้อหารองลงมาคือการให้
ความรู้ด้านการทํามากิน มีร้อยละ 26.6 ส่วนเนื ้อหาในลักษณะอื่นๆ ได้ แก่ หน่วยงานท้ องถิ่นมาเล่าการทํางานของ
หน่วยงาน การศึกษา และความรู้รอบตัว เป็ นต้ น ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ สถานีวิทยุชมุ ชนมุง่ ตอบสนองความต้ องการของ
คนท้ องถิ่นมากกว่าจะส่งถ่ายข้ อมูลข่าวสารจากภายนอก ทังนี
้ ้ก็เนื่องจากข่าวสารจากภายนอกสามารถรับรู้ได้ จากสื่อ
ประเภทอื่น (ดูตาราง 4.17)
ตาราง 4.17 เนือ้ หาที่คนท้ องถิ่นมาพดในรายการ
ู
เนือ้ หา
จํานวนคําตอบ
เล่าเรื่ องเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น
108
ให้ ความรู้ด้านการทํามาหากิน
99
ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาต่างๆ
84
บอกเล่าข่าวสารจากภายนอก
62
อื่นๆ
19
รวม
372

ร้ อยละ
29.0
26.6
22.6
16.7
5.1
100.0

ประโยชน์ ท่ คี นในชุมชนได้ รับ

จากการดําเนินงานของวิทยุชมุ ชนที่ผ่านมา คณะกรรมการวิทยุ
ชุมชนเห็นว่าวิทยุชมุ ชนเป็ นประโยชน์ตอ่ คนในชุมชนในหลายแง่มมุ ด้ วยกัน อันดับแรก คือ คนในชุมชนได้ รับความรู้
และความบันเทิงจากวิทยุชมุ ชน มีร้อยละ 20.3 อันดับที่สอง คือ ข่าวสารภายในชุมชน เช่น คนหาย ของหาย เป็ นต้ น
มีร้อยละ 19.4 อันดับที่สาม คือ คนในชุมชนรู้จกั และเข้ าใจความสําคัญและบทบาทของวิทยุชมุ ชนมากขึ ้น มีร้อยละ
16.7 (ดูตาราง 4.18)
ตาราง 4.18 ประโยชน์ ของวิทยุชุมชนที่มีต่อคนในชุมชน
ประโยชน์
จํานวนคําตอบ
ได้ รับความรู้และความบันเทิง
152
ข่าวสารภายในชุมชน (เป็ นที่พงึ่ ยามเดือดร้ อน ช่วยเตือนภัย)
145
รู้จกั และเข้ าใจความสําคัญและบทบาทของวิทยุชมุ ชน
124
เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน
110
เข้ าใจเหตุผลในการเรี ยกร้ องสิทธิของเครื อข่ายวิทยุชมุ ชน
98
ช่วยคลี่คลาย/ลดปั ญหาความขัดแย้ งภายในชุมชน
85
เสริมสร้ างศักยภาพและส่งเสริ มการพัฒนาชุมชน
20
อื่นๆ
13
รวม
742

ร้ อยละ
20.3
19.4
16.7
14.7
13.1
11.4
2.7
1.7
100.0
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วิทยุชุมชนไม่ แสวงหากําไรทางธุรกิจ
แนวคิดวิทยุชมุ ชนที่วา่ วิทยุชมุ ชนเป็ นกิจกรรมที่ไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจ เสนอว่าการดําเนินงานวิทยุชมุ ชน
เป็ นงานอาสาสมัคร และเป็ นกิจกรรมที่ไม่รับเงินโฆษณา เพราะเห็นว่าจะถูกครอบงําจากทุน อย่างไรก็ตามสถานีวิทยุ
ชุมชนหลายสถานีก็รับเงินจากภาคธุรกิจที่สว่ นมากคือธุรกิจภายในชุมชน และช่วยประชาสัมพันธ์วา่ ได้ รับเงินจากใคร
แทน ในกรณีการประชาสัมพันธ์นี ้ วิทยุชมุ ชนจะเป็ นฝ่ ายกําหนดเอง แต่ถ้ารับเงินโฆษณา ฝ่ ายให้ เงินจะเป็ นผู้กําหนด
เงื่อนไข การศึกษาครัง้ นี ้ศึกษาค่าใช้ จ่ายประจําเดือน เหตุผลของการมีหรื อไม่มีโฆษณา และทางออกของวิทยุชมุ ชน
เมื่อไม่มีโฆษณา มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ค่ าใช้ จ่ายประจําเดือน

การดําเนินงานวิทยุชมุ ชนต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายประจําเดือน ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ น
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่ องส่งและอุปกรณ์ จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างพบว่าสถานีวิทยุ
ชุมชนมีคา่ ใช้ จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 2807.00 บาท อย่างไรก็ตาม สถานีวิทยุชมุ ชนร้ อยละ 46 มีคา่ ใช้ จ่ายน้ อย 1,000 บาท
ส่วนสถานีที่มีค่าใช้ จ่าย 1,001 – 5000 บาท มี 61 สถานีหรื อร้ อยละ 40.7 และสถานีที่มีคา่ ใช้ จ่ายมากกว่าเดือนละ
5,000 บาท มี 20 สถานีหรื อร้ อยละ 13.3
แต่ถ้าสถานีวิทยุชมุ ชนที่มีการจ้ างเจ้ าหน้ าที่ประจํา (มี 29 สถานี) ซึง่ ส่วนใหญ่จะจ้ างให้ คมุ เครื่ องส่งและ
คอมพิวเตอร์ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 5,100.00 บาท โดยสถานีวิทยุชมุ ชนที่ใช้ เงินจ้ างเจ้ าหน้ าที่เดือนละประมาณ
3,000 – 4,999 บาท มีร้อยละ 37.9 นอกจากนี ้ สถานีวิทยุชมุ ชนที่มีหน่วยงานอื่นจ่ายค่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่ให้ มีร้อยละ
31.0 ซึง่ เจ้ าหน้ าที่เหล่านี ้จะทําหน้ าที่อื่นนอกเหนือจากงานวิทยุชมุ ชนด้ วย และไม่สามารถระบุค่าจ้ างได้ วา่ เป็ นจํานวน
เท่าไร (ดูตาราง 4.19 และ 4.20)
ตาราง 4.19 ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่ อเดือนของวิทยุชุมชน
ค่ าใช้ จ่าย
จํานวนสถานี
ร้ อยละ
น้ อยกว่า 1,000 บาท
69
46.0
1,001 – 5,000 บาท
61
40.7
มากกว่า 5,001 บาท
20
13.3
รวม
150
100.0
หมายเหตุ: วิทยุชมุ ชน 8 สถานีไม่สามารถระบุคา่ ใช้ จ่ายประจําเดือนได้
ตาราง 4.20 ค่ าจ้ างเจ้ าหน้ าที่ของวิทยุชุมชน
ค่ าใช้ จ่าย
จํานวนสถานี
หน่วยงานอื่นออกให้
9
1,000 – 2,999 บาท
3
3,000 – 4,999 บาท
11
มากกว่า 5,000 บาท
6
รวม
29

ร้ อยละ
31.0
10.3
37.9
20.8
100.0

44
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การมีหรือไม่ มีโฆษณา สถานีวิทยุชมุ ชนหลายแห่งเมื่อดําเนินงานมาได้ ช่วงหนึง่ การระดมทุนเริ่มมี
ปั ญหา เนื่องจากเหตุผลหลายอย่าง เช่น ไม่อยากระดมทุนจากคนในชุมชนเพราะว่าคนในชุมชนมีฐานะยากจน และ
คนในชุมชนยังไม่ให้ การสนับสนุนวิทยุชมุ ชนเพราะเพิ่งตังสถานี
้
เป็ นต้ น สิง่ เหล่านี ้ทําให้ วิทยุชมุ ชนต้ องหันไปหาเงิน
จากการโฆษณาเพื่อนําไปใช้ ดําเนินงานถึง 32 สถานี ปั จจุบนั สถานีวิทยุชมุ ชน 22 สถานียงั มีโฆษณาอยู่ และสถานี
วิทยุชมุ ชน 10 สถานีได้ หยุดโฆษณาแล้ ว
เหตุผลที่สถานีวิทยุชมุ ชนยังคงมีโฆษณาอยูน่ นั ้ เหตุผลอันดับแรก คือ ต้ องนําเงินไปใช้ จ่ายภายในสถานี เช่น
ค่านํ ้า-ไฟฟ้า มีร้อยละ 46.8 เหตุผลรองลงมาคือ ไม่มีรายได้ และไม่ร้ ูจะหาวิธีการระดมทุนแบบไหน มีร้อยละ 20.0
ส่วนเหตุผลที่สถานีวิทยุชมุ ชนที่เคยมีโฆษณาและปั จจุบนั หยุดโฆษณาแล้ ว เหตุผลอันดับแรก คือ ขัดต่อปรัชญา/
แนวคิดวิทยุชมุ ชน มีร้อยละ 29.7 และเหตุผลรองลงมา คือ ทําตามข้ อตกลงของเครื อข่ายวิทยุชมุ ชนที่ห้ามมีโฆษณา
มีร้อยละ 18.5 (ดูตาราง 4.21 และ 4.22)
ตาราง 4.21 เหตุผลที่วทิ ยุชุมชนมีโฆษณา
เหตุผล
จํานวนคําตอบ
ต้ องนําเงินไปใช้ จ่ายภายในสถานี เช่น ค่านํ ้า-ไฟฟ้า
21
ไม่มีรายได้ ไม่ร้ ูจะหาวิธีการระดมทุนแบบไหน
9
ช่วยประชาสัมพันธ์ สนับสนุนสินค้ าของชุมชน
6
ต้ องนําเงินไปจ่ายให้ ผ้ จู ดั รายการ
5
ภาครัฐไม่จบั ยังให้ มีโฆษณาได้
2
อื่นๆ
2
รวม
45

ร้ อยละ
46.8
20.0
13.3
11.1
4.4
4.4
100.0

ตาราง 4.22 เหตุผลที่วทิ ยุชุมชนที่เคยมีโฆษณาและปั จจุบันหยุดโฆษณา
เหตุผล
จํานวนคําตอบ
ขัดต่อปรัชญาแนวคิดวิทยุชมุ ชน
8
ทําตามข้ อตกลงของเครื อข่ายที่ห้ามมีโฆษณา
5
เสียศักดิ์ศรี ต้ องไปคอยขอเงิน
4
ขาดความเป็ นอิสระในการทํางาน
3
ร้ านค้ า/ผู้สนับสนุนหยุดให้ เงินโฆษณา
1
อื่นๆ
6
รวม
27

ร้ อยละ
29.7
18.5
14.8
11.1
3.7
22.2
100.0

เมื่อถามถึงทางออกของวิทยุชมุ ชน เมื่อไม่มีโฆษณาแล้ ว กลุม่ ตัวอย่างตอบว่าจะเขียนโครงการไปยังแหล่ง
ทุนภายนอกชุมชนมากที่สดุ มีร้อยละ 21.4 และแนวทางออกรองลงมา คือ ขอบริจาคจากคนในชุมชนมากขึ ้น มีร้อย
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ู น้ ฐานวิ ทยุชมุ ชนภาคประชาชน

ตาราง 4.23 แนวทางการระดมทุนหากไม่ มีโฆษณา
แนวทาง
จํานวนคําตอบ
เขียนโครงการไปยังแหล่งทุนภายนอกชุมชน
55
ขอเงินบริจาคจากคนในชุมชนมากขึ ้น
54
เรี ยกร้ องให้ รัฐสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้
37
ของบประชาสัมพันธ์จากหน่วยราชการ
24
รับประชาสัมพันธ์สนิ ค้ า/ร้ านค้ าในชุมชน
23
ประหยัดค่าใช้ จ่าย ลดเวลาออกอากาศ
22
เปิ ดเพลงตามคําขอเพื่อหวังเงินบริจาค
2
อื่นๆ
40
รวม
257

ร้ อยละ
21.4
21.0
14.4
9.3
8.9
8.6
0.8
15.6
100.0

วิทยุชุมชนกับการแทรกแซงของรั ฐ ทุน และกลุ่มการเมือง
การไม่ถกู แทรกแซง/ครอบงําจากรัฐ ทุน และกลุม่ การเมือง นับเป็ นหลักการอันหนึง่ ของการดําเนินงานวิทยุ
ชุมชน แต่เนื่องจากวิทยุชมุ ชนเป็ นพื ้นที่สาธารณะ/พื ้นที่การเมือง ทําให้ เวลามีการต่อสู้ของกลุม่ การเมืองเพื่อแย่งชิง
อํานาจรัฐ กลุม่ การเมืองมักใช้ วิทยุชมุ ชนเป็ นเครื่ องมือในการตอบสนองความต้ องการ/ผลประโยชน์ของตนเองอยู่
เสมอ ดังนันวิ
้ ทยุชมุ ชนจึงมักถูกแทรกแซง/ครอบงําอยูเ่ ป็ นระยะๆ ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศ
ลักษณะการแทรกแซงสามารถแยกแยะได้ ดงั นี ้ คือ การสัง่ ปิ ดสถานีถาวร การสัง่ ปิ ดสถานีชวั่ คราว การสัง่
ระงับรายการบางรายการ การอนุญาตหรื อชักชวนให้ มีโฆษณา การสัง่ ห้ ามมิให้ ข้าราชการเข้ ามามีสว่ นร่วมหรื อให้
ความร่วมมือ การเข้ ามาจัดรายการเพื่อหวังผลทางการเมืองหรื อธุรกิจ และการส่งเจ้ าหน้ าที่มาตรวจสอบที่สถานี (ดู
รายละเอียดในภาคผนวก ค. และ ง.) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้

การแทรกแซงของรัฐ ลักษณะการแทรกแซงของรัฐที่พบมากที่สดุ คือการสัง่ ปิ ดสถานี มีร้อยละ 21.9
ลักษณะรองลงมาคือการที่เจ้ าหน้ าที่ของราชการมาตรวจสอบในสถานี มีร้อยละ 21.4 ส่วนการแทรกแซงลักษณะอื่นๆ
ร้ อยละ 10.2 คือ การส่งจดหมายมาเตือน ทหารหรื อตํารวจมาตรวจเยี่ยมสถานี และการให้ ไปรายงานตัวที่กองทัพ แต่
สถานีวิทยุชมุ ชนร้ อยละ 45.5 ตอบว่าตนเองไม่ได้ ถกู รัฐแทรกแซงเลย เนื่องจากประสบการณ์ที่ผา่ นมา ทําให้ วิทยุ
ชุมชนมี “การเซนเซอร์ ตวั เอง” ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ รัฐเข้ ามาแทรกแซงอย่างอดีตที่ผา่ นมา (ดูตาราง 4.24)

46
โครงการศึกษาข้อมลพื
ู น้ ฐานวิ ทยุชมุ ชนภาคประชาชน
ตาราง 4.24 ลักษณะการแทรกแซงของรั ฐ
ลักษณะการแทรกแซง
จํานวนคําตอบ
สัง่ ปิ ดสถานี
39
ส่งเจ้ าหน้ าที่มาตรวจสอบ
38
อื่นๆ
20
ไม่มีการแทรกแซง
81
รวม
178

ร้ อยละ
21.9
21.4
10.2
45.5
100.0

การแทรกแซงของกลุ่มการเมือง ลักษณะการแทรกแซงของกลุม่ การเมืองที่มีมากที่สดุ คือ การ
พยายามชักชวนวิทยุชมุ ชนให้ มีโฆษณา มีร้อยละ 6.9 ส่วนการเรี ยกไปคุยหรื อโทรศัพท์ข่มขู่มีเพียง 1 ราย หรื อร้ อยละ
0.6 เท่านัน้ นอกจากนี ้ กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 75.3 เห็นว่าไม่มีการแทรกแซงจากกลุม่ การเมือง เนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างกลุม่ การเมืองและวิทยุชมุ ชนเป็ นความสัมพันธ์ที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ กันมากกว่า
และไม่ใช่การแทรกแซงใน
ลักษณะขู่เข็ญ กลุม่ การเมือง โดยเฉพาะกลุม่ การเมืองท้ องถิ่น มักจะให้ การสนับสนุนวิทยุชมุ ชน โดยเฉพาะการ
จัดสรรงบประมาณและจัดซื ้ออุปกรณ์ให้ ซึง่ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์และหวังผลทางการเมืองใน
ระยะยาว (ดูตาราง 4.25)
ตาราง 4.25 ลักษณะการแทรกแซงของกลุ่มการเมือง
ลักษณะการแทรกแซง
จํานวนคําตอบ
ร้ อยละ
พยายามชักชวนให้ มีโฆษณา
12
6.9
เสนอตัวเข้ ามาจัดรายการวิทยุเอง
11
6.3
ส่งตัวแทนมาจัดรายการวิทยุ
8
4.6
ให้ เงิน/อุปกรณ์สนับสนุนอย่างมีเงื่อนไข
7
4.0
เรี ยกไปคุย หรื อโทรศัพท์ข่มขู่
1
0.6
อื่นๆ
4
2.3
ไม่มีการแทรกแซง
131
75.3
รวม
174
100.0

การแทรกแซงของภาคธุรกิจ

ลักษณะการแทรกแซงของภาคธุรกิจที่พบมากที่สดุ คือ การ
พยายามชักจูงให้ วิทยุชมุ ชนมีโฆษณาและให้ รับสปอนเซอร์ มีมากถึงร้ อยละ 22.4 และลักษณะการแทรกแซง
รองลงมา คือ การพยายามโน้ มน้ าวหรื อจูงใจให้ คนในชุมชน กรรมการ และผู้จดั การเห็นว่าวิทยุชมุ ชนต้ องมีโฆษณา มี
ร้ อยละ 15.8 แต่สถานีวิทยุชมุ ชนร้ อยละ 29.4 เห็นว่าตนเองไม่ได้ ถกู แทรกแซงจากภาคธุรกิจเลย และเห็นว่าภาคธุรกิจ
ในชุมชนหรื อท้ องถิ่นเป็ นฝ่ ายสนับสนุนเงินหรื อบริจาคสิง่ ของให้ มาใช้ ดําเนินงานวิทยุชมุ ชนมากกว่า (ดูตาราง 4.26)

47
โครงการศึกษาข้อมลพื
ู น้ ฐานวิ ทยุชมุ ชนภาคประชาชน
ตาราง 4.26 ลักษณะการแทรกแซงของภาคธุรกิจ
ลักษณะการแทรกแซง
จํานวนคําตอบ
พยายามชักจูงให้ มีโฆษณา รับสปอนเซอร์
59
โน้ มน้ าวหรื อจูงใจให้ มองว่าวิทยุชมุ ชนต้ องมีโฆษณา
42
ชักชวน/ซื ้อตัวผู้จดั รายการไปจัดยังสถานีของตนเอง
35
โทรเข้ ามาของเพลงและบอกว่ามาจากร้ านค้ าไหน
29
สนับสนุนรางวัลด้ วยสินค้ าของตนเอง
12
ลักษณะอื่นๆ
10
ไม่มีการแทรกแซง
78
รวม
265

ร้ อยละ
22.4
15.8
13.2
10.9
4.5
3.8
29.4
10.0
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บทที่ 5
ปั ญหาและแนวทางการดําเนินงานวิทยุชุมชน
จากการดําเนินงานของวิทยุชมุ ชนนับตังแต่
้ พ.ศ. 2545 เป็ นต้ นมา วิทยุชมุ ชนประสบกับปั ญหาหลายด้ าน
และต้ องการการสนับสนุนหลายแง่มมุ ทังทางนโยบายและการดํ
้
าเนินงาน พอสรุปเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ ดงั ต่อไปนี ้

ปั ญหาการดําเนินงานวิทยุชุมชน
การศึกษาครัง้ นี ้ศึกษาปั ญหาการดําเนินงานในประเด็นปั ญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก ปั ญหาบุคลากร ปั ญหา
งบประมาณ ปั ญหาอุปกรณ์ในห้ องส่ง และปั ญหาการสร้ างเครื อข่าย/การสร้ างความเข้ มแข็งภายในชุมชน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

ปั ญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก

วิทยุชมุ ชนส่วนใหญ่ประสบกับปั ญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรกในหลาย
ลักษณะ โดยเฉพาะสถานีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตเมืองใหญ่ โดยสถานีวิทยุชมุ ชนร้ อยละ 41.6 มีปัญหาการใช้ คลื่นความถี่ทบั
กัน และสถานีวิทยุชมุ ชนร้ อยละ 33.5 มีปัญหาเลขคลื่นความถี่ใกล้ กนั จนทําให้ เกิดการแทรกหรื อเบียดกัน ส่วนปั ญหา
พื ้นที่ตงสถานี
ั้
ใกล้ กนั จนทําให้ เกิดการแทรกหรื อเบียดกันมีร้อยละ 24.9 จากปั ญหาดังกล่าวมีวิทยุชมุ ชนร้ อยละ 38.3
สามารถแก้ ไขปั ญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก ส่วนวิทยุชมุ ชนอีกร้ อยละ 61.7 ยังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก
ได้ นอกจากนี ้สถานีวิทยุชมุ ชน 32 สถานีหรื อร้ อยละ 20.2 ไม่มีปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก (ดูตาราง 5.1)
ตาราง 5.1 ปั ญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรกของสถานีวทิ ยุชุมชน
ปั ญหาคลื่น
จํานวนคําตอบ
ร้ อยละ
คลื่นทับ
77
35.5
เลขคลื่นความถี่ใกล้ กนั
62
28.6
ที่ตงสถานี
ั้
ใกล้ กนั
46
21.2
ไม่มีปัญหา
32
14.7
รวม
217
100.0
หมายเหตุ: บางสถานีมีปัญหาคลื่นหลายรูปแบบ

ปั ญหาบุคลากร

เนื่องจากงานวิทยุชมุ ชนเป็ นงานอาสาสมัคร ทําให้ มีคนเข้ า-ออกตลอดเวลา คนเข้ า
มาใหม่บางคนขาดความรู้ในการใช้ เครื่ องมือต่างๆ ในการกระจายเสียง และบางคนก็ไม่ทราบแนวคิดวิทยุชมุ ชน
ดังนัน้ ปั ญหาที่พบมากที่สดุ คือบุคลากรขาดความรู้ทางเทคนิคการใช้ เครื่ องส่ง การใช้ ซีดี การใช้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มี
ถึงร้ อยละ 19.7 ปั ญหารองลงมาคือผู้จดั รายการขาดทักษะการจัดรายการที่มีประสิทธิภาพ/หลากหลาย/น่าสนใจ มี
ร้ อยละ 16.6 แต่อย่างไรก็ตามสถานีวิทยุชมุ ชนร้ อยละ 5.7 ไม่มีปัญหาด้ านบุคลากร
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เมื่อพิจาณาตามภาคแล้ ว ปรากฏว่าภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน พบปั ญหาบุคลากรขาดความรู้
ทางเทคนิคเหมือนกับภาพรวมของทังประเทศ
้
ในขณะที่ภาคตะวันออกพบปั ญหาการขาดแคลนอาสาสมัครมากที่สดุ
และภาคตะวันตกพบปั ญหาผู้จดั รายการขาดทักษะมากที่สดุ (ดูตาราง 5.2)
ตาราง 5.2 ปั ญหาบุคลากรแยกตามภาคและเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย
ภาค
ปั ญหาบุคลากร
ขาดความรู้ทางเทคนิค
ขาดทักษะการจัดรายการ
ขาดช่างเทคนิค
ขาดแคลนอาสาสมัคร
ขาดความรู้/กฎหมาย/นโยบาย
ไม่เข้ าใจแนวคิดวิทยุชมุ ชน
ขาดทักษะการหาข้ อมูล
อื่นๆ
ไม่มีปัญหาบุคลากร
รวม (%)

เหนือ
20 (4.2)
18 (3.8)
10 (2.1)
13 (2.7)
14 (2.9)
7 (1.5)
4 (0.8)
7 (1.5)
9 (1.9)
102 (21.4)

ใต้

อีสาน

13 (2.7) 33 (6.9)
9 (1.9)
22 (4.6)
12 (2.5) 29 (6.1)
12 (2.5) 21 (4.4)
9 (1.9)
15 (3.1)
6 (1.3)
11 (2.3)
6 (1.3)
14 (2.9)
0 (0.0)
0 (0.0)
3 (0.6)
6 (1.3)
70 (14.7) 151(31.7)

ตะวัน
ออก
11 (2.3)
9 (1.9)
8 (1.7)
14 (2.9)
6 (1.3)
8 (1.7)
2 (0.4)
1 (0.2)
5 (1.0)
64 (13.4)

ตะวัน
ตก
8 (1.7)
14 (2.9)
6 (1.3)
6 (1.3)
8 (1.7)
6 (1.3)
5 (1.0)
1 (0.2)
2 (0.4)
56 (11.7)

กลาง+
กทม.
9 (1.9)
7 (1.5)
4 (0.8)
3 (0.6)
5 (1.1)
0 (0.0)
4 (0.8)
0 (0.0)
2 (0.4)
34 (7.1)

รวม(%)
94 (19.7)
79 (16.6)
69 (14.5)
69 (14.5)
57 (11.9)
38 (8.0)
35 (7.3)
9 (1.9)
27 (5.7)
477 (100.0)

ปั ญหางบประมาณ

ในภาพรวมทังประเทศพบว่
้
าปั ญหาขาดแคลนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร
และซ่อมแซมเครื่ องมือมีมากที่สดุ ถึงร้ อยละ 52.5 และปั ญหานี ้ทําให้ หลายสถานีต้องหยุดดําเนินการเพราะเครื่ องส่ง
เสียและไม่มีงบประมาณซ่อมแซม ส่วนปั ญหาไม่ร้ ูวิธีการระดมทุนแบบใหม่มีร้อยละ 19.7 และปั ญหาลักษณะอื่นๆ
ได้ แก่ ปั ญหาไม่มีทนุ สํารอง และปั ญหาขาดงบประมาณมาใช้ จ่ายประจําเดือน เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามสถานีวิทยุชมุ ชนที่ไม่มีปัญหางบประมาณมีร้อยละ 24.2 เมื่อพิจารณาตามรายภาคแล้ ว
พบว่าภาคตะวันตกไม่มีปัญหางบประมาณมากที่สดุ การที่สถานีวิทยุชมุ ชนเหล่านี ้ไม่มีปัญหางบประมาณ เนื่องจาก
มีความสามารถในการระดมทุน หรื อมีหน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ให้ การสนับสนุนทังค่
้ าใช้ จ่าย
ประจําเดือนและการบํารุงรักษาเครื่ องส่งและอุปกรณ์ตา่ งๆ (ดูตาราง 5.3)
ตาราง 5.3 ปั ญหางบประมาณแยกตามภาคและเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย
ภาค
ปั ญหางบประมาณ
ขาดงบพัฒนาบุคลากร ซ่อมเครื่ อง
ไม่ร้ ูวิธีการระดมทุนแบบใหม่ๆ
เบิกจ่ายไม่โปร่งใสและผูกขาด
อื่นๆ
ไม่มีปัญหางบประมาณ
รวม (%)

เหนือ

ใต้

อีสาน

22 (11.1)
8 (4.0)
1 (0.5)
1 (0.5)
11 (5.6)
43 (21.7)

17 (8.6)
2 (1.0)
1 (0.5)
0 (0.0)
3 (1.5)
23 (11.6)

35 (17.7)
17 (8.6)
0 (0.0)
3 (1.5)
16 (8.1)
71 (35.9)

ตะวัน
ออก
18 (9.1)
8 (4.0)
0 (0.0)
1 (0.5)
3 (1.5)
30 (15.2)

ตะวันตก
6 (3.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
10 (5.0)
16 (8.1)

กลาง+
กทม.
6 (3.0)
4 (2.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
5 (2.5)
15 (7.6)

รวม(%)
104 (52.5)
39 (19.7)
2 (1.0)
5 (2.6)
48 (24.2)
198 (100.0)
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ปั ญหาอุปกรณ์ ในห้ องส่ ง

การใช้ และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ในห้ องส่งที่ไม่เหมาะสม บางครัง้ ก็
ส่งผลให้ วิทยุชมุ ชนต้ องหยุดดําเนินงานชัว่ คราว เช่น กระแสไฟฟ้าที่ไม่สมํ่าเสมอ ห้ องส่งไม่มีเครื่ องปรับอากาศ แล
สถานีไม่มีสายล่อฟ้า เป็ นต้ น จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างพบว่าวิทยุชมุ ชนร้ อยละ 15.4 ไม่มีปัญหาอุปกรณ์ในห้ องส่ง
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาการขาดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดเป็ นปั ญหาที่สถานีวิทยุระบุมามากที่สดุ มีร้อยละ 28.7 ซึง่ เนื่องมา
จกการถ่ายทอดสดจะสามารถระดมทุนและสร้ างการมีสว่ นร่วมให้ กบั คนในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี ส่วนปั ญหารองลงมา
คือ อุปกรณ์ในห้ องส่งมีไม่เพียงพอ มีร้อยละ 24.8 และปั ญหาลักษณะอื่นๆ ร้ อยละ 10.8 ได้ แก่ ปั ญหาอุปกรณ์
เสื่อมสภาพ และปั ญหาอุปกรณ์ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ/มาตรฐาน เป็ นต้ น เมื่อพิจารณาตามรายภาคแล้ ว ภาคเหนือไม่มี
ปั ญหาอุปกรณ์ในห้ องส่งมากที่สดุ ส่วนภาคตะวันตกมีปัญหาอุปกรณ์ในห้ องส่งมีไม่พอมากที่สดุ (ดูตาราง 5.4)
ตาราง 5.4 ปั ญหาอุปกรณ์ ในห้ องส่ งแยกตามภาคและเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย
ภาค
ปั ญหาอุปกรณ์ ในห้ องส่ ง
ขาดอุปกรณ์ถ่ายทอดสด
อุปกรณ์ในห้ องส่งไม่พอ
อุปกรณ์เสียบ่อย
อื่นๆ
ไม่มีปัญหาอุปกรณ์ห้องส่ง
รวม (%)

เหนือ

ใต้

อีสาน

12 (4.2)
8 (2.8)
12 (4.2)
6 (2.1)
15 (5.2)
53 (18.5)

15 (5.2)
10 (3.5)
10 (3.5)
2 (0.7)
4 (1.4)
41 (14.3)

28 (9.8)
25 (8.7)
18 (6.3)
8 (2.8)
14 (4.9)
93 (32.5)

ตะวัน
ออก
14 (4.9)
14 (4.9)
11 (3.8)
5 (1.7)
3 (1.0)
47 (16.4)

ตะวันตก
6 (2.1)
8 (2.8)
7 (2.4)
2 (0.7)
5 (1.7)
28 (9.8)

กลาง+
กทม.
7 (2.4)
6 (2.1)
0 (0.0)
8 (2.8)
3 (1.0)
24 (8.4)

รวม(%)
82 (28.7)
71 (24.8)
58 (20.3)
31 (10.8)
44 (15.4)
286 (100.0)

ปั ญหาการสร้ างเครือข่ าย/การสร้ างความเข้ มแข็งภายในชุมชน

กระบวนการ
เตรี ยมความพร้ อมของชุมชนในการจัดตังสถานี
้
วิทยุชมุ ชนส่วนใหญ่ดําเนินการในชุมชนที่มีฐานของงานพัฒนาและใช้
วิทยุชมุ ชนเป็ นเครื่ องมืออันหนึง่ ในการส่งเสริมงานพัฒนา
ดังนันสถานี
้
วิทยุชมุ ชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการสร้ าง
เครื อข่าย/การสร้ างความเข้ มแข็งภายในชุมชน มีร้อยละ 72.5 แต่ถ้าระบุถงึ ปั ญหาในประเด็นนี ้ พบว่าถ้ าสถานีวิทยุ
ชุมชนมีปัญหาแล้ วไม่ร้ ูจะไปปรึกษาใครเป็ นปั ญหาที่ถกู ระบุไว้ มากที่สดุ มีร้อยละ 8.4 ส่วนปั ญหาอื่นๆ ที่มีร้อยละ
12.6 ได้ แก่ เครื อข่ายขาดข้ อมูลข่าวสารทําให้ ไม่เท่าทันสถานการณ์ การติดต่อประสานงานในระดับภาคไม่ต่อเนื่อง
การสร้ างการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน และความเข้ มแข็งของคณะกรรมการ เป็ นต้ น (ดูตาราง 5.5)
ตาราง 5.5 ปั ญหาการสร้ างเครื อข่ ายแยกตามภาค
ภาค
ปั ญหาการสร้ างเครื อข่ าย
ไม่ร้ ูจะไปปรึกษาใคร
ไม่ร้ ูจะไปสังกัดกับเครื อข่ายใด
อื่นๆ
ไม่มีปัญหาการสร้ างเครื อข่าย
รวม (%)

เหนือ

ใต้

อีสาน

5 (3.0)
5 (3.0)
5 (3.0)
24 (14.4)
39 (23.4)

1 (0.6)
0 (0.0)
0 (0.0)
20 (12.0)
21 (12.6)

3 (1.8)
4 (2.4)
8 (4.8)
40 (24.0)
55(32.9)

ตะวัน
ออก
2 (1.2)
1 (0.6)
3 (1.8)
15 (9.0)
21 (12.6)

ตะวันตก
1 (0.6)
0 (0.0)
3 (1.8)
13 (7.8)
17 (10.2)

กลาง+
กทม.
2 (1.2)
1 (0.6)
2 (1.2)
9 (5.4)
14 (8.4)

รวม(%)
14 (8.4)
11 (6.5)
21 (12.6)
121 (72.5)
167 (100.0)
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แนวทางการดําเนินงานวิทยุชุมชน
การสนับสนุนจากเครือข่ ายหรื อองค์ กรที่ทาํ งานส่ งเสริมวิทยุชุมชน

จากการที่
วิทยุชมุ ชนเป็ นงานอาสาสมัคร มักมีคนเข้ า-ออกตลอดเวลา จึงส่งผลให้ สถานีวิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างต้ องการ
งบประมาณพัฒนาบุคลากรของสถานีมากที่สดุ มีถงึ ร้ อยละ 21.2 ซึง่ สอดคล้ องกับปั ญหาบุคลกรที่ต้องการพัฒนา
ศักยภาพของคนทํางาน ความต้ องการรองลงมาร้ อยละ 20.1 คือต้ องการวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึ กอบรมวิทยุ
ชุมชนในด้ านต่างๆ ส่วนเทปหรื อซีดีข่าวสารข้ อมูล และคู่มือวิทยุชมุ ชน มีร้อยละ 19.2 และ 18.3 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามรายภาคแล้ ว
ภาคอีสานและภาคตะวันออกมีความต้ องการงบประมาณมาพัฒนา
บุคลากรของสถานีมากที่สดุ ซึง่ เป็ นความต้ องการที่เหมือนกับภาพรวมทังประเทศ
้
ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ
ภาคใต้ ต้ องการวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึ กอบรมวิทยุชมุ ชนด้ านต่างๆ มากที่สดุ (ดูตาราง 5.6)
ตาราง 5.6 ความต้ องการการสนับสนุนของวิทยุชุมชนแยกตามภาค
ภาค
การสนับสนุน
งบประมาณพัฒนาบุคลากร
วิทยากรฝึ กอบรมด้ านต่างๆ
เทป/ซีดีข้อมูลด้ านต่างๆ
เอกสาร/คูม่ ือวิทยุชมุ ชน
เวทีแลกเปลี่ยนระดับจังหวัด/ภาค
อื่นๆ
รวม (%)

เหนือ

ใต้

อีสาน

24 (3.9)
26 (4.2)
23 (3.7)
21 (3.4)
10 (1.6)
9 (1.4)
113
(18.1)

18 (2.9)
19 (3.0)
13 (2.1)
14 (2.2)
15 (2.4)
0 (0.0)
79
(12.7)

45 (7.2)
38 (6.1)
38 (6.1)
35 (5.6)
43 (6.9)
4 (0.6)
203
(32.6)

ตะวัน
ออก
21 (3.4)
16 (2.6)
20 (3.2)
19 (3.0)
20 (3.2)
3 (0.5)
99
(15.9)

ตะวันตก
14 (2.2)
16 (2.6)
14 (2.2)
14 (2.2)
14 (2.2)
0 (0.0)
72
(11.6)

การดําเนินงานในภาวะความไม่ แน่ นอนของกฎหมาย

กลาง+
กทม.
10 (1.6)
10 (1.6)
12 (1.9)
11 (1.8)
12 (1.9)
2 (0.3)
57
(9.1)

รวม(%)
132 (21.2)
125 (20.1)
120 (19.2)
114 (18.3)
114 (18.3)
18 (2.9)
623
(100.0)

ในสถานการณ์ที่ยงั ไม่ได้ มีการ
จดทะเบียนให้ ถกู ต้ องและสถานภาพทางกฎหมายที่ยงั ไม่แน่นอนในปั จจุบนั สถานีวิทยุชมุ ชนร้ อยละ 49.6 เห็นว่าวิทยุ
ชุมชนควรดําเนินงานตามปกติ รองลงมาคือการร่วมมือกับเครื อข่ายเรี ยกร้ องให้ มีกฎหมายรับรองสถานภาพ มีร้อยละ
41.6 ส่วนสถานีวิทยุชมุ ชนที่เห็นว่าควรเลิกยุง่ เกี่ยวกับการเมืองและหยุดดําเนินงานมีร้อยละ 3.8 และ 1.5 ตามลําดับ
(ดูตาราง 5.7)
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ตาราง 5.7 แนวทางดําเนินงานภายใต้ ความไม่ แน่ นอนของกฎหมาย
การดําเนินงาน
จํานวนคําตอบ
ร้ อยละ
ดําเนินงานตามปกติ
130
49.6
ร่วมกับเครื อข่ายผลักดันนโยบาย
109
41.6
เลิกยุง่ เกี่ยวกับการเมือง
10
3.8
หยุดการดําเนินงาน
4
1.5
อื่นๆ
9
3.5
รวม
262
100.0

การจดทะเบียน

การไม่มีกฎหมายรับรองวิทยุชมุ ชนในปั จจุบนั สถานีวิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่าง 74
สถานี หรื อร้ อยละ 52.2 เห็นว่าควรจดทะเบียนกับคณะกรรมร่วมร่วมระหว่างราชการ วิทยุชมุ ชน และภาคประชา
สังคม แนวทางอันดับรองลงมาร้ อยละ 20.4 เห็นว่าควรมีการรับรองกันเองภายในเครื อข่าย ส่วนสถานีวิทยุชมุ ชนที่
เห็นว่าไม่ควรจดทะเบียนกับหน่วยงานใดมีร้อยละ 16.2 และแนวทางลักษณะอื่นๆ ได้ แก่ จดทะเบียนกับ
คณะกรรมการสื่อภาคประชาชน และจดทะเบียนกับองค์กรที่เข้ ามาทํางานพัฒนาชุมชน เป็ นต้ น (ดูตาราง 5.8)
ตาราง 5.8 แนวทางการจดทะเบียนของวิทยุชุมชน
การจดทะเบียน
จํานวนสถานี
คณะกรรมการร่วมฯ
74
รับรองกันเอง
29
ไม่จดทะเบียน
23
กรมประชาสัมพันธ์
8
อื่นๆ
8
รวม
142
หมายเหตุ: สถานีวิทยุชมุ ชน 16 สถานี ไม่ตอบคําถามนี ้

ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายวิทยุชุมชน

ร้ อยละ
52.2
20.4
16.2
5.6
5.6
100.0

สถานีวิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างต้ องการให้ รัฐบาล
สํารวจสถานภาพและแยกประเภทวิทยุชมุ ชนออกจากวิทยุธุรกิจให้ ชดั เจนมากที่สดุ มีร้อยละ 27.6 และความต้ องการ
รองลงมา คือ ต้ องการให้ รัฐส่งเสริม/สนับสนุนให้ วิทยุชมุ ชนสามารถดําเนินการภายใต้ ปรัชญา “ของชุมชน โดยชุมชน
เพื่อชุมชน” มีร้อยละ 24.5 ส่วนความต้ องการให้ รัฐบาลจัดตังองค์
้ กรเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงโดยเร็ว มีร้อยละ 22.3 และต้ องการให้ รัฐบาลสร้ างความเข้ าใจแนวคิด/หลักการวิทยุชมุ ชนที่แท้ จริง
ให้ กบั สังคม มีร้อยละ 19.5 ส่วนความต้ องการอื่นๆ ได้ แก่ การแบ่งคลื่นบนหน้ าปั ดให้ ชดั เจน การจัดตังกองทุ
้
นวิทยุ
ชุมชน และการเพิ่มกําลังส่งให้ เหมาะสมกับพื ้นที่ เป็ นต้ น (ดูตาราง 5.9)
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ตาราง 5.9 ความต้ องการของวิทยุชุมชนเกี่ยวกับนโยบายรั ฐ
นโยบาย
จํานวนคําตอบ
ร้ อยละ
สํารวจสถานภาพและแยกประเภท
136
27.6
ส่งเสริ มวิทยุชมุ ชน
121
24.5
ตังองค์
้ กรจัดสรรคลื่นความถี่
110
22.3
สร้ างความเข้ าใจ
96
19.5
อื่นๆ
30
6.1
รวม
493
100.0
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บทที่ 6
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
วิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ดําเนินงานตามหลักการที่วา่ วิทยุชมุ ชนเป็ นของชุมชน เพื่อชุมชน และโดย
ชุมชน กล่าวคือ ในแง่มมุ “ของชุมชน” ถ้ าดูจากองค์ประกอบของคณะกรรมการวิทยุชมุ ชนแล้ ว พบว่ามีคนหลากหลาย
กลุม่ ภายในชุมชนเข้ ามาร่วมเป็ นกรรมการ ส่วนทุนที่ใช้ ดําเนินการนันก็
้ เป็ นการระดมทุนจากภายในชุมชนมากกว่า
ร้ อยละ 50 นอกจากนี ้ ในแง่มมุ ของ “โดยชุมชน” ถ้ าดูจากจํานวนของคณะกรรมการและผู้จดั รายการแล้ ว มีมาก
พอสมควร โดยกรรมการมีเฉลี่ยสถานีละ 7 คน ผู้จดั รายการเฉลี่ยสถานีละ 14 คน เป็ นผู้ชาย 9 คน ผู้หญิง 5 คน ส่วน
การมีสว่ นร่วมของชุมชนนัน้ ผู้ฟังจะใช้ วิธีโทรศัพท์เข้ าไปพูดคุยด้ วย หรื อในเวลาพบกันในชุมชน กลุม่ ผู้ฟังก็จะมีการให้
คําแนะนํากับกรรมการหรื อผู้จดั รายการ ส่วนในแง่มมุ ของ “เพื่อชุมชน” แม้ วา่ รายการและวันเวลาออกอากาศจะไม่
แตกต่างกับวิทยุกระแสหลัก แต่จดุ เด่นก็คือการใช้ ภาษาท้ องถิ่นที่ผ้ ฟู ั งคุ้นเคย และเนื ้อหาของรายการตอบสนองความ
ต้ องการของชุมชน อย่างเช่นรายการเพลงก็เปิ ดเพลงตามความต้ องการของผู้ฟังไม่ใช่รายการโปรโมตเพลง และ
ข่าวสารท้ องถิ่นก็มีเนื ้อหาที่เป็ นการสื่อสารข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชนที่หาฟั งไม่ได้ จากวิทยุกระแสหลัก
นอกจากนี ้ หลักการวิทยุชมุ ชนที่วา่ เป็ นการดําเนินงานที่ไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจและไม่ถกู แทรกแซงจาก
รัฐและทุนนัน้ วิทยุชมุ ชนต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายประจําเดือนประมาณ 2,800 บาท และส่วนใหญ่สามารถระดมทุนจาก
ภายในชุมชนมาสนับสนุนค่าใช้ จ่ายเหล่านี ้ได้ แต่ก็มีปัญหาด้ านทุนสํารองที่จะต้ องใช้ จ่ายเมื่อเครื่ องส่งเสียและต้ อง
ซ่อมแซมหรื อซื ้อเครื่ องใหม่ อย่างไรก็ตามวิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 13.9 ได้ หนั ไปรับเงินจากโฆษณาเพื่อนําเงิน
ใช้ ดําเนินงาน เนื่องจากไม่สามารถระดมทุนภายในชุมชนได้ ส่วนการไม่ถกู แทรกแซงหรื อครอบงําจากรัฐ ทุน และกลุม่
การเมืองนันเป็
้ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ ยาก เนื่องจากวิทยุชมุ ชนเป็ นพื ้นที่สาธารณะ/พื ้นที่การเมืองที่คนทุกกลุม่ อยากเข้ ามา
มีสว่ นร่วม การเข้ ามาแทรกแซงหรื อครอบงําจึงเกิดขึ ้นตลอดเวลาและมีความหลากหลาย แต่คนทํางานวิทยุชมุ ชนกว่า
ร้ อยละ 30 ก็ไม่คิดว่าตนเองถูกแทรกแซง แต่มีความรู้สกึ ว่าเป็ นความสัมพันธ์ แบบเอื ้อประโยชน์กนั มากกว่า

สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ แบ่งประเด็นอภิปรายเพื่อหาข้ อสรุปออกเป็ น 5 ประเด็น ดังต่อไปนี ้

1. การดําเนินงานวิทยุชุมชนภายใต้ ระบบทุนนิยมไร้ พรมแดน

ข้ อถกเถียงว่าวิทยุ
ชุมชนควรจะมีโฆษณาหรื อไม่ แตกออกเป็ นสองขัว้ คือ ฝ่ ายหนึง่ เห็นว่าเพื่อให้ มีรายได้ มาดําเนินงาน อีกฝ่ ายหนึง่ เห็น
ว่าเป็ นการทําลาย “จิตวิญญาณวิทยุชมุ ชน” ส่วนฝ่ ายที่อยูก่ ลางๆ ก็จะรับเงินหรื อสิง่ ของที่บริ จาคโดยคนโดยชุมชน
และช่วยประชาสัมพันธ์ออกอากาศให้ อย่างไรก็ตาม คําว่า “โฆษณา” และ “ประชาสัมพันธ์” มีเส้ นแบ่งที่บางมาก
โฆษณาเป็ นเรื่ องของการบอกเล่าสรรพคุณและโน้ มน้ าวให้ ไปซื ้อสินค้ า และเมื่อรับเงินโฆษณามาแล้ ว ผู้ประกอบการก็
นํามาแบ่งกัน นับเป็ นการประกอบธุรกิจอย่างหนึง่ ส่วนการประชาสัมพันธ์นนั ้ เป็ นเรื่ องของการบอกขอบคุณแก่ผ้ ใู ห้
เงินหรื อสิง่ ของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของวิทยุชมุ ชน นอกจากนี ้ ในแง่ของการโฆษณา ผู้ให้ เงินโฆษณาเป็ นฝ่ าย
กําหนดเงื่อนไข ส่วนการประชาสัมพันธ์ ผู้รับเงินเป็ นฝ่ ายกําหนดเงื่อนไข
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การระดมทุนภายในชุมชนเพื่อดําเนินการวิทยุชมุ ชนมีร้อยละ 57.9 และใช้ หลายวิธีการ ได้ แก่ การทอดผ้ าป่ า
การจัดเลี ้ยงนํ ้าชา การจัดเลี ้ยงโต๊ ะจีน และการตังตู
้ ้ บริจาคไว้ ที่สถานี เป็ นต้ น การระดมทุนภายในแบบนี ้นับเป็
แนวทางหนึง่ ของการสร้ างความรู้สกึ ของ “ความเป็ นเจ้ าของ” ให้ กบั คนในชุมชน แต่ถ้าสถานีวิทยุชมุ ชนแห่งไหนรับเงิน
โฆษณา คนในชุมชนก็จะหยุดสนับสนุนด้ านการเงินเพื่อนําไปใช้ ในการดําเนินงานวิทยุชมุ ชน เพราะเห็นว่าสถานีวิทยุ
ชุมชนนันๆ
้ สามารถดําเนินงานได้ เอง และความรู้สกึ ของ “ความเป็ นเจ้ าของ” ของคนในชุมชนก็จะจางหายไป
ส่วนประเด็นการนําเงินกองทุนที่เก็บมาจากค่าธรรมเนียมในการประกอบการสื่อสารมวลชน มาใช้ สนับสนุน
การดําเนินงานของวิทยุชมุ ชนนัน้ คําถามก็มีอยูว่ ่าจะสนับสนุนสถานีในแง่มมุ ไหนบ้ าง และด้ วยเงินจํานวนเท่าไร การ
สนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริ หารจัดการ เป็ นต้ น จะทําให้ “ความเป็ น
เจ้ าของ” ของคนในชุมชนหายไปหรื อไม่ หรื อว่าเงินกองทุนฯ ควรจะนําไปใช้ เสริมสร้ างศักยภาพของคนทํางานวิทยุ
ชุมชนมากกว่า ส่วนค่าใช้ จ่ายประจําเดือนซึง่ เฉลี่ยประมาณเดือนละ 2,800 บาทนัน้ ชุมชนควรจะเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบ
ทังนี
้ ้ก็เพื่อสร้ างความรู้สกึ “ความเป็ นเจ้ าของ” ให้ กบั คนในชุมชน
นอกจากนี ้ วิทยุชมุ ชนของไทยในปั จจุบนั คนชนบทและคนชายขอบสามารถเปิ ด “พื ้นที่” โดยใช้ วิทยุชมุ ชน
เป็ น “สื่อชุมชน” หรื อ “สื่อทางเลือก” มากกว่าจะเป็ น “สื่อภาคประชาชน” หรื อ “สื่อสาธารณะ” กล่าวคือ วิทยุชมุ ชน
สามารถสร้ างความบันเทิงและสื่อสารข่าวสารภายในชุมชนได้ ดี และส่วนใหญ่ยงั ทํางานในระบบอาสาสมัคร และ
นําเสนอเนื ้อหาโดยใช้ หลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากสื่อกระแสหลัก ส่วนการมุง่ เนื ้อหาสาระมากกว่าบันเทิงหรื อการมีสว่ น
ร่วมเต็มรูปแบบ หรื อการวิพากษ์ วิจารณ์ปัญหาสาธารณะและร่วมกันแสวงหาทางออก ยังเป็ นสิง่ ที่ทําได้ ยาก มีวิทยุ
ชุมชน 3 – 4 สถานีเท่านันที
้ ่สามารถทําถึงขันนี
้ ้ได้

2. การมีส่วนร่ วมของชุมชน งานวิจยั วิทยุชมุ ชนหลายชิ ้นระบุวา่ แม้ วา่ ในช่วงแรกของการก่อตัง้
วิทยุชมุ ชนจะมีคนสนใจมาเข้ าร่วมเป็ นจํานวนมาก แต่ตอ่ มาเมื่อคนในชุมชนเริ่ มทยอยหยุด “เล่นของเล่นชิ ้นใหม่” ชิ ้น
นี ้แล้ ว คนในชุมชนส่วนใหญ่มีก็สว่ นร่วมในฐานะ “ผู้ฟัง” และ “ผู้จดั รายการ” เท่านัน้ ส่วนการบริหารจัดการเป็ นเรื่ อง
ของกลุม่ แกนนํา (สุรชัย ช่อผกา, 2548; Bhatchara Aramsri, 2005)
ประเด็นการมีสว่ นร่วมของชุมชน มีเงื่อนไขที่ไม่ควรมองข้ าม คือ ถ้ าพื ้นที่ใดมีฐานของงานพัฒนาและมีแกน
นําที่ทํางานเพื่อสังคมมาก หรื อเป็ นพื ้นที่ที่มีปัญหาสาธารณะที่คนส่วนใหญ่ได้ รับผลกระทบ การมีสว่ นร่วมของคนใน
ชุมชนจะมีอยู่สงู ส่วนพื ้นที่ที่ไม่มีฐานงานพัฒนาและแกนนําที่ทํางานเพื่อสังคมมีไม่มากนัก หรื อไม่ใช่พื ้นที่ที่มีปัญหา
สาธารณะ การมีสว่ นร่วมของคนชุมชนจะมีตํ่ามาก
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวิทยุชมุ ชนประกอบด้ วยคนทีหลากหลายภายในชุมชน และมีคณะกรรมที
กระตือรื อร้ นเฉลี่ยสถานีละ 1 – 7 คน และผู้จดั รายการเฉลี่ยสถานีละ 14 คน นอกจากนี ้ แนวทางการสร้ างการมีสว่ น
ร่วมนี ้ สถานีวิทยุชมุ ชนหลายสถานีได้ มีประกาศเพื่อตอกยํ ้าอยู่เสมอว่าสถานีวิทยุแห่งนี ้เป็ นของชุมชน และเปิ ดโอกา
ให้ ทกุ คนเข้ ามามีสว่ นร่วมอยูเ่ สมอๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การรับบริจาคเงินและ/หรื อสิง่ ของ การรับฟั ง
ข้ อเสนอแนะที่ผ้ ฟู ั งโทรศัพท์เข้ ามา และคณะกรรมการ/ผู้จดั รายการรับออกไปพบปะพูดคุยกับผู้ฟัง เป็ นต้ น ส่วนการ
เชิญคนท้ องถิ่นมาพูดในรายการมีไม่บอ่ ยนัก มีร้อยละ 62.6 และไม่เชิญคนท้ องถิ่นมาร่วมในรายการเลย มีร้อยละ 5.3
เท่านัน้
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วิธีการดึงคนในชุมชนมาร่วมจัดรายการ เพื่อก่อให้ เกิดความคุ้นเคยกับการใช้ เครื่ องส่งและทักษะในการพูด
ในลักษณะที่คนวิทยุชมุ ชนภาคใต้ เรี ยกว่า “หัดในแอก” (On the job training) นับเป็ นวิธีการสร้ างการมีสว่ นร่วมที่ดี
วิธีหนึง่ นอกจากนี ้ ในแต่ละรายการนัน้ ใช้ ทีมจัดรายการจะดีกว่ามีผ้ จู ดั รายการคนเดียว เพราะเมื่อคนใดคนหนึง่ ไม่
สามารถมาจัดรายการหรื อถูกดึงตัวไปจัดรายการที่สถานีวิทยุแห่งอื่น คนที่เหลือก็ยงั คงสามารถจัดรายการนันๆ
้ ต่อไป
ได้ โดยไม่ชะงักงัน

3. การสนับสนุนกันและกันของเครือข่ ายวิทยุชุมชน

จากการทํางานที่ผา่ นมาเกือบ 10
ปี ของแกนนําวิทยุชมุ ชนทัว่ ประเทศ แกนนําหลายภาคได้ พฒ
ั นาตนเองขึ ้นมา ทําให้ บางคนสามารถเป็ นวิทยากร
กระบวนการเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั ชุมชนที่ต้องการก่อตังวิ
้ ทยุชมุ ชน บางคนก็มีความรู้ด้านเทคนิคและสามารถ
ปรับแก้ เครื่ องส่งได้ บางคนก็มีความสามารถในการจัดรายการที่ดงึ ดูดใจ ดังนัน้ การรวมกลุม่ ที่มีความชํานาญการณ์
ด้ านต่างๆ เกี่ยวกับวิทยุชมุ ชนน่าจะเป็ นแนวทางการสนับสนุนวิทยุชมุ ชนของเครื อข่ายระดับภาค ทังก็
้ เพื่อช่วยเหลือ
วิทยุชมุ ชนที่เกิดขึ ้นแล้ วและกําลังจะก่อตังขึ
้ ้นใหม่ในประเด็นที่สถานีวิทยุชมุ ชนนันๆ
้ ต้ องการ เครื อข่ายวิทยุชมุ ชนควร
จะเข้ าไปช่วยแก้ ไขปั ญหาที่วิทยุชมุ ชนประสบอยู่ในปั จจุบนั มากที่สดุ คือ ขาดความรู้ด้านเทคนิคการควบคุมและ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่ องส่ง ซึง่ มีถงึ ร้ อยละ 19.6 และปั ญหารองลงคือ ขาดทักษะในการจัดรายการวิทยุที่มี
ประสิทธิภาพ/น่าสนใจ/และหลากหลาย มีร้อยละ 16.5
นอกจากนี ้ แนวทางการสอนหรื อฝึ กอบรมการดําเนินงานวิทยุชมุ ชน โดยนักวิชาการสื่อสารมวลชนที่สอนใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ ถูกตังข้
้ อสังเกตจากวิทยุชมุ ชนบางแห่งว่าอาจจะไม่สอดคล้ องกับแนวทางของการดําเนินงานวิทยุ
ชุมชนของท้ องถิ่นไทย ที่เน้ นความเฉพาะของแต่ละท้ องถิ่น/ชุมชน ไม่ใช่ “ความเป็ นมืออาชีพ” ดังนัน้ แกนนําเครื อข่าย
ในแต่ละภาคควรจะประยุกต์ใช้ แนวคิดที่ได้ เรี ยนรู้มาใช้ ให้ เหมาะสมกับบริ บทของแต่ละภาค ซึง่ จะทําให้ เกิดแนวทาง
ในการเตรี ยมความพร้ อมชุมชนที่หลากหลายรูปแบบ

4. การสนับสนุนเชิงนโยบายของรั ฐ

ความล่าช้ าของการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา 40 ประกอบกับกระบวนการสรรหา กสช. ที่ต้องทําถึง 2 รอบและก็ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ทําให้ รัฐบาลต้ อง
ออกกฎระเบียบและตังองค์
้ กร/หน่วยงานขึ ้นมารับผิดชอบหลายครัง้ หลายหน่วยงานด้ วยกัน แต่ในระหว่างแสวงหา
แนวทางแก้ ไขปั ญหาวิทยุชมุ ชนร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
หน่วยงานภาครัฐก็มีคําสัง่ ปิ ดสถานีวิทยุ
ชุมชนหลายสิบแห่ง ด้ วยข้ อหาไม่มีใบอนุญาตและคลื่นรบกวนวิทยุการบิน วิทยุกระแสหลัก และวิทยุโทรทัศน์ ต่อมา
เมื่อรัฐอนุญาตให้ วิทยุชมุ ชนสามารถมีโฆษณาได้ ชวั่ โมงละ 6 นาที รัฐก็ไม่สามารถควบคุมและดูแล “วิทยุชมุ ชน” ที่
เกิดขึ ้นมาอย่างมากมายได้
และวิทยุชมุ ชนที่เกิดขึ ้นมาใหม่นี ้ก็มีแนวทางดําเนินงานที่หลากหลาย
บางส่วนก็
ดําเนินงานที่ไม่เป็ นไปตามหลักการ “ของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน”
นอกจากนี ้ หลังรัฐประหารของ คปค. ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 คปค. ก็ได้ เข้ าไปควบคุมสื่อทุกประเภท
รวมถึงวิทยุชมุ ชนด้ วย เนื่องจากการต่อสู้ระหว่าง “กลุม่ อํานาจใหม่” กับ “กลุม่ อํานาจเก่า” ยังคุกรุ่นอยูต่ ลอดเวลา 1 ปี
ที่ผา่ นมา นอกจากนี ้ คปค. ยังเข้ าควบคุมและตังข้
้ อกําหนดให้ วิทยุชมุ ชนต้ องปฏิบตั ิตามเสมือน “วิทยุของรัฐ” ด้ วย
ดังนัน้ วิทยุชมุ ชนส่วนใหญ่ได้ หยุดรายการที่มีการวิพากษ์ วิจารณ์การเมือง ทังระดั
้ บชาติและระดับท้ องถิ่น และหันมา
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จากการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างได้ เสนอให้ รัฐจัดตังคณะกรรมการร่
้
วมระหว่างราชการ วิทยุชมุ ชน
และภาคประชาสังคมในช่วงที่ยงั ไม่มี กสช. หรื อ กสทช. เพื่อทําหน้ าที่แทน กสช. หรื อ กสทช. ไปก่อน นอกจากนี ้ รัฐ
ควรสํารวจสถานภาพและแยกประเภทวิทยุชมุ ชนออกจากวิทยุธุรกิจให้ ชดั เจน และส่งเสริม/สนับสนุนให้ วิทยุชมุ ชน
สามารถดําเนินการภายใต้ ปรัชญาของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน

5. ปั ญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก/คลื่นรบกวน หลังจากที่รัฐบาลอนุญาตให้ วิทยุชมุ ชนสามารถ
มีโฆษณาได้ ชวั่ โมงละไม่เกิน 6 นาทีเพื่อนํารายได้ มาใช้ ดําเนินงานใน พ.ศ. 2547 ทําให้ มีสถานีวิทยุชมุ ชนเกิดใหม่
หลายพันสถานี และส่งผลให้ เกิด “สงครามคลื่นความถี่” ขึ ้นมา เนื่องจากคลื่นที่มีใช้ อยูม่ ีจํานวนจํากัด ปั ญหาเรื่ อง
คลื่นทับ/คลื่นแทรก/คลื่นรบกวนมักจะเกิดขึ ้นในพื ้นที่ตวั เมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา เป็ น
ต้ น เนื่องจากมีการตังสถานี
้
วิทยุกนั มาก ทําให้ ต้องใช้ เลขคลื่นที่ใกล้ (ห่างกัน 0.25) นอกจากนี ้ เวลาคลื่นวิทยุชมุ ชนไป
รบกวนคลื่นวิทยุการบินหรื อคลื่นวิทยุหรื อโทรทัศน์กระแสหลัก หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ องมักจะมีหนังสือแจ้ งไปให้ สถานี
วิทยุชมุ ชนนันๆ
้ ปิ ดสถานี ไม่อนุญาตให้ ออกกระจายเสียงอีกต่อไป
จากวิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างพบว่ามีวิทยุชมุ ชนร้ อยละ 20.2 ไม่มีปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก แต่สถานีวิทยุ
ชุมชนที่มีปัญหาคลื่นทับมีร้อยละ 41.6 ปั ญหาเลขคลื่นใกล้ กนั มีร้อยละ 33.5 และปั ญหาสถานีตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กนั มีร้อยละ
24.9 จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น มีวิทยุชมุ ชนที่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ เพียงร้ อยละ 23.3 ส่วนอีกร้ อยละ 76.7 ยังไม่
สามารถแก้ ไขปั ญหาได้
การแก้ ไขปั ญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรกมีหลายจังหวัดที่สามารถแก้ ไขได้ อย่างเช่น จังหวัดเชียงราย สถานีวิทยุ
ชุมชนได้ รวมตัวกันเป็ นชมรม เมื่อเกิดปั ญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก ก็จะมีการพูดคุยกันเพื่อหาข้ อตกลงร่วมกัน ส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา แกนนําเครื อข่ายวิทยุชมุ ชนได้ ร่วมมือกับประชาสัมพันธ์จงั หวัดจัดประชุมหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
คลื่นทับ/คลื่นแทรก สําหรับจังหวัดสงขลาเป็ นการดําเนินงานในระดับปั จเจก เมื่อมีคลื่นทับ/คลื่นแทรก จะดําเนินการ
2 ลักษณะ คือ 1) แจ้ งให้ คลื่นวิทยุใหม่ที่มาทับหรื อแทรกคลื่นของตนเองรับทราบ พร้ อมทังบอกให้
้
ทราบว่ามีคลื่นช่วง
ไหนที่ยงั ว่างอยู่ หรื อ 2) ย้ ายคลื่นของตนเองออกไปยังคลื่นอื่นที่ไม่มีปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก (กรณีนี ้ แล้ วแต่วา่
เครื่ องส่งของตนเองสามารถปรับย้ ายคลื่นได้ มากน้ อยขนาดไหน)
นอกจากนี ้ แนวทางการแก้ ไขปั ญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก ควรจะมี “การจัดระเบียบคลื่น” โดยการแบ่งตาม
เลขหน้ าปั ดคลื่นวิทยุ อย่างเช่น คลื่น 88 – 91 เป็ นของวิทยุชมุ ชน คลื่น 92 – 100 เป็ นของวิทยุธุรกิจ และคลื่น 101 –
108 เป็ นของวิทยุสาธารณะ และในพื ้นที่ใกล้ เคียงกันให้ ใช้ คลื่นแบบสลับฟั นปลาห่างกัน 0.5 เช่น พื ้นที่ ก. ใช้ คลื่น
88.0 และพื ้นที่ ข. ใช้ คลื่น 88.5 เป็ นต้ น ส่วนการที่คลื่นวิทยุชมุ ชนไปรบกวนคลื่นวิทยุการบินหรื อคลื่นวิทยุหรื อ
โทรทัศน์กระแสหลักนัน้
หน่วยงานรัฐควรจะมีหนังสือแจ้ งไปยังสถานีวิทยุชมุ ชนนันๆ
้
ว่าสถานีวิทยุชมุ ชนนันๆ
้
ออกอากาศแล้ วไปรบกวนคลื่นวิทยุการบิน หรื อคลื่นวิทยุ หรื อคลื่นโทรทัศน์อย่างไร และถ้ าจะไม่ให้ รบกวนควรจะตัง้
คลื่นไปที่เลขไหน เสาอากาศควรหันไปทิศทางไหน และให้ ตงสถานี
ั้
วิทยุชมุ ชนห่างจากสนามบินเท่าไร

58
โครงการศึกษาข้อมลพื
ู น้ ฐานวิ ทยุชมุ ชนภาคประชาชน

ข้ อเสนอแนะ
1. การจัดประชุมร่ วมกันของหน่ วยงาน/องค์ กรที่สนับสนุนวิทยุชุมชน ปั จจุบนั มี
หน่วยงาน/องค์กรหลายแห่ง ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน ที่สนับสนุนและเสริ มสร้ างศักยภาพของวิทยุชมุ ชน เช่น
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เป็ นต้ น หน่วยงาน/องค์กรเหล่านี ้ บางครัง้ ก็ร่วมกัน
ทํางาน บางครัง้ ก็ออกไปทําเอง ทําให้ สถานีวิทยุชมุ ชนบางสถานีมีหลายหน่วยงาน/องค์กรเข้ าไปสนับสนุน และสถานี
วิทยุชมุ ชนบางสถานีก็ไม่มีหน่วยงาน/องค์กรใดไปช่วยเหลือเลย
การสรุปบทเรี ยนและการกําหนดทิศทางการทํางานร่วมกันของหน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนวิทยุชมุ ชน นอก
จะทําให้ พื ้นที่การทํางานและการจัดฝึ กอบรมไม่ซํ ้าซ้ อนกันแล้ ว
ยังจะทําให้ พื ้นที่ทํางานขยายกว้ างขึ ้นไปอีกด้ วย
นอกจากนี ้ควรจะดําเนินงานที่ตอบสนองความต้ องการของวิทยุชมุ ชน คือ การพัฒนาบุคลากรของวิทยุชมุ ชนในด้ าน
เทคนิคการควบคุมและซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่ องส่ง และการผลิตรายการที่มีคณ
ุ ภาพ/หลากหลาย/น่าสนใจ

2. การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับชุมชน

ในช่วงก่อตังสถานี
้
วิทยุชมุ ชนส่วนใหญ่จะมี
กระบวนจัดเตรี ยมความพร้ อมชุมชนโดยมีคนภายนอกชุมชนที่มีความรู้ความชํานาญด้ านสื่อสารมวลชนมาช่วยเป็ น
“พี่เลี ้ยง” แต่เมื่อมีการจัดตังสถานี
้
และออกอากาศแล้ ว ส่วนใหญ่คนในชุมชนก็จะจัดการบริหารวิทยุชมุ ชนกันเอง และ
ธรรมชาติของ “งานอาสาสมัคร” ของวิทยุชมุ ชน ทําให้ มีคนเข้ า-ออกอยูต่ ลอดเวลา ดังนันจึ
้ งทําให้ สถานีวิทยุชมุ ชน
บางสถานีไม่สามารถดําเนินงานตามหลักการ/ปรัชญาของวิทยุชมุ ชนได้ อีกต่อไป
และบางสถานีคณะกรรมการก็
แตกแยกทางความคิด โดยเฉพาะประเด็นการมีหรื อไม่มีโฆษณา นอกจากนี ้ถ้ าแกนนําวิทยุชมุ ชนไม่มีความสามารถ
ในการสร้ างการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน การบริหารจัดการก็จะอยูใ่ นมือของกลุม่ แกนนําเท่านัน้
การจัดประชุมเพื่อสรุปบทเรี ยนร่วมกันระหว่างกลุม่ ผู้บริหารกับกลุม่ ผู้ฟังของแต่ละสถานี และการจัดประชุม
ระหว่างกลุม่ ผู้บริ หารแต่ละสถานี นับเป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะส่งเสริมการมีสว่ นร่ วมของชุมชนและการเรี ยนรู้ร่วมกันว่า
วิทยุชมุ ชนจะเป็ นของชุมชน เพื่อชุมชน และโดยชุมชนได้ อย่างไร นอกจากนี ้การสรุปบทเรี ยนระหว่างสถานี ควรแยก
สรุปเป็ นประเด็นๆ ไป เช่น การสร้ างการมีสว่ นร่วม การผลิตรายการที่มีคณ
ุ ภาพ การระดมทุน เป็ นต้ น โดยเลือกสถานี
ที่มีความเด่นชัดในประเด็นหนึง่ ๆ มาสรุปบทเรี ยนร่วมกัน ทังนี
้ ้ก็เพื่อสร้ างองค์ความรู้จากการปฏิบตั ิจริ งขึ ้นมาชุดหนึง่
จากนันก็
้ นําชุดองค์ความรู้นนๆ
ั ้ ไปเผยแพร่ให้ กบั สถานีวิทยุชมุ ชนที่มีความอ่อนด้ อยในประเด็นนันๆ
้

3. การสนับสนุนกันและกันของเครื อข่ ายวิทยุชุมชน การทํางานที่ผา่ นมาของเครือข่าย
วิทยุชมุ ชน ทังในระดั
้
บภาคและระดับประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็ นการร่วมกันสนับสนุนแนวทางดําเนินงานวิทยุชมุ ชน
ตามหลักการ “ของชุมชน เพื่อชุมชน และโดยชุมชน” และคัดค้ านนโยบายของรัฐบาลที่ขดั กับหลักการ/ปรัชญาของ
วิทยุชมุ ชน
จากการทํางานที่ผา่ นมา แกนนําและผู้ปฎิบตั ิการในเครื อข่ายระดับภาคและระดับประเทศ มีองค์ความรู้ชดุ
หนึง่ ที่สามารถนํามาถ่ายทอดและสนับสนุนกันและกันได้ ไม่ว่าจะเป็ นชุดความรู้ทางด้ านเทคนิคและการบํารุงรักษา
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นอกจากนี ้ เครื อข่ายระดับภาคและระดับประเทศควรจะสนับสนุนการดําเนินงานของแต่ละสถานีวิทยุชมุ ชน
ด้ วย อย่างเช่น การติดตามข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ของวิทยุชมุ ชน “ลูกข่าย” อยูเ่ สมอเพื่อติดตามดูวา่ สถานีนนๆ
ั ้ กําลัง
ประสบปั ญหาด้ านใดบ้ าง ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้ การสนับสนุนด้ านเทคนิค หรื อฝึ กอบรมบุคลากรด้ านการจัดรายการและ
บริหารจัดการ หรื อช่วยแสวงหาผู้ร้ ูผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านต่างๆ ที่สามารถช่วยเหลือประเด็นปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างทันท่วงที
ซึง่ อาจเรี ยกว่าเป็ นการสร้ างเครื อข่ายทรัพยากรบุคคล

4. การจัดตัง้ คณะกรรมการร่ วมระหว่ างราชการ วิทยุชุมชน และภาคประชา
สังคม เพื่อกํากับและดูแลการดําเนินการวิทยุชมุ ชนเป็ นการชัว่ คราว ในขณะที่ยงั ไม่มีองค์กรของรัฐที่เป็ นอิสระเพื่อทํา
หน้ าที่จดั สรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เนื่องจากขณะนี ้มีการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงขนาดเล็กเกิดขึ ้นเป็ นจํานวนมาก ทังประเภทที
้
่แสวงหารายได้ ในเชิงพาณิชย์ และที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ซึง่ ก่อให้ เกิดปั ญหาการแข่งขันและแย่งชิงการ
ใช้ ทรัพยากรคลื่นความถี่ในระดับท้ องถิ่นตามมา
จากการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะพบว่าผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
มีความต้ องการให้ จดั ตัง้
คณะกรรมการกํากับ ดูแล การประกอบกิจการวิทยุชมุ ชนขึ ้นเป็ นการชัว่ คราว เพื่อให้ การประกอบกิจการวิทยุชมุ ชนใน
ลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู้ของภาคประชาชน สามารถดําเนินการต่อไปได้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึง่ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ในมาตรา
26 ที่กําหนดว่า ต้ องจัดให้ ภาคประชาชนได้ ใช้ คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่าร้ อยละยี่สบิ และต้ องสนับสนุนให้ ภาคประชาชน
มีโอกาสใช้ คลื่นความถี่ในสัดส่วนตามที่กําหนด
การจัดตังคณะกรรมการกํ
้
ากับ ดูแล การประกอบกิจการวิทยุชมุ ชนชัว่ คราวดังกล่าว ให้ มีการจัดตังใน
้
ลักษณะพหุภาคี กล่าวคือ มีตวั แทนจากภาคราชการ ตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุชมุ ชน และตัวแทนภาคประชาสังคม
ร่วมกันจัดตังขึ
้ ้นเป็ นคณะกรรมการ โดยจัดแบ่งออกเป็ นสามระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด
โดยให้ คณะกรรมการในระดับประเทศมีอํานาจหน้ าที่ในการกําหนดนโยบายและแผนแม่บทในการใช้ คลื่นความถี่
และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับการดําเนินการวิทยุชมุ ชนในแต่ละพื ้นที่ เช่น การออก
ใบอนุญาต การลงทะเบียน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ให้ คณะกรรมการในระดับจังหวัดและระดับภาคเป็ นผู้รวบรวมข้ อมูลนําเสนอ
และมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายร่วมกับคณะกรรมการระดับประเทศด้ วย นอกจากนี ้คณะกรรมการระดับภูมิภาค
ทําหน้ าที่เชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการระดับประเทศกับระดับจังหวัด ส่วนคณะกรรมการระดับจังหวัดจะทําหน้ าที่
เป็ นนายทะเบียน ตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต ตลอดจนร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
จากการปฏิบตั ิจริงทังในระดั
้
บจังหวัดและระหว่างจังหวัดด้ วย เช่น การเกิดคลื่นทับ/คลื่นแทรกข้ ามจังหวัด เป็ นต้ น
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เมื่อมีองค์กรอิสระที่มีหน้ าที่กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงเกิดขึ ้น ให้ คณะกรรมการในระดับจังหวัดและ
ระดับภาคดําเนินการต่อไปโดยมีวาระและอํานาจหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้
ทังนี
้ ้ข้ อเสนอแนะข้ างต้ นเกิดขึ ้นจากกระบวนการศึกษาในช่วงเวลาที่ยงั ไม่มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิด
จากการประกอบกิจการวิทยุขนาดเล็ก ซึง่ ในภายหลังสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ ตราพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ขึ ้นบังคับใช้ โดยกําหนดในบทเฉพาะกาลให้ คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็ นผู้ดําเนินการให้ ผ้ ปู ระกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริ การชุมชนเป็ นการชัว่ คราว
ซึง่ เป็ นกลไกใน
ระดับประเทศขึ ้น
คณะผู้ศกึ ษาฯ จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ การกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุชมุ ชนและการจัดสรร
คลื่นความถี่ สามารถดําเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับความต้ องการมีสว่ นร่วมของประชาชน จึง
ควรกําหนดให้ มีคณะกรรมการทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับจังหวัดเพิ่มเติม ในลักษณะคณะกรรมการร่วม เพื่อให้ การ
จัดสรรคลื่นความถี่และการออกใบอนุญาตชัว่ คราวมีความโปร่งใสเป็ นธรรม และเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ าไปมีสว่ น
ร่วมโดยตรง
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