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The purpose of this research was to study formats, contents and structural factors
determining formats and contents of Community Radio programme of Radio Thailand
Broadcasting Station in Nan province. It also aims to study the participatory process of the
community to discover common needs in determining formats, contents and operational
procedure of the Community Radio programme. This research was a study through a
qualitative method covering in-depth interviews, textual analysis, non-participate observation
and participatory action research workshops in three communities of Nan province.
The study reveals that the formats are magazine and outdoor programme. The
contents emphasize to local news, agricultural tips, occupation, health, environment
education, local culture, laws and economy. Two structural factors determining formats and
contents are : 1) Internal factor include a policy of Public Relations Department, budget and
personnel of the station 2) External factor include geography, population, culture, occupation,
religion, economy, society, and ways of life.
The study of community member participatory reveals that listeners participate by
telephone calls and letters. They also involve in every step from determining daily topics to
programme producing and broadcasting. Whereas the participation in determining policy on
Community Radio management is decided by the management committee of “Khon Muang
Nan Community Radio Club” for the members to carry out within a framework set by
committee itself.
As for the participatory to find out the common needs of community people through
Participatory Action Research (PAR), the research finds out that the formats and contents of
current broadcasting programmes response well to the needs of Nan people. But people want
to participate more in setting up the committee, budget, and location selection through
representatives from each community.
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในอนาคตวิทยุกระจายเสียงจะมีการเปลี่ยนแปลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 40 ไดกําหนดใหคลื่นความถี่ที่ใชใน
การสงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและวิทยุโทรคมนาคมเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อ
ประโยชนสาธารณะใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระเปนผูจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นรวมทั้งการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน
สาธารณะอื่นๆ
ขณะที่รอพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเขามาดูแลจัดสรรคลื่น
ความถี่ใหภาคประชาชนไดมีโอกาสจัดตั้ง “สถานีวิทยุทองถิ่น” กรมประชาสัมพันธและองคการสื่อ
สารมวลชนแหงประเทศไทยเปนหนวยงานหลักของรัฐที่ดูแลเรื่องสถานีวิทยุกระจายเสียงใหดําเนิน
การจัดทําโครงการนํารอง “ วิทยุชุมชน” ในหลายจังหวัด
กรมประชาสัมพันธไดมีโครงการนํารองไปแลวประมาณ 68 สถานี เพื่อใหประชาชนในแต
ละทองที่ไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําวิทยุชุมชน โดยแบงเวลาจากวิทยุทองถิ่นไปบางชวงเวลา
เพื่อเตรียมพรอมทั้งภาครัฐและประชาชนในการมีสวนรวมจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน
สาธารณะ วิทยุชุมชนจะประสบความสําเร็จไดตองเริ่มที่ความสนใจของประชาชน และหนวยงาน
ควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ดวยการใหความรวมมือตอประชาชน ดวยเหตุนี้
จึงไดมีการจัดตั้งสถานีวิทยุนํารองขึ้นมาหลายแหง
งานวิจัยชิ้นนี้จึงจัดทําขึ้นมาเพื่อคนหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น และปจจัย
ตางๆ
ที่จะมีผลตอการดําเนินการของประชาชนในอนาคตตอการมีสวนรวมในสื่อวิทยุในการ
กําหนดทิศทางการทําหนาที่ของสื่อวิทยุในฐานะเปนสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่มีสวนในการพัฒนาคน
ชุมชน และสังคมไทย เพื่อใหทราบลักษณะของการทําหนาที่ของสื่อวิทยุเพื่อรองรับมาตรา 40 ที่
กําลังจะสงผลตอการถือครองความเปนเจาของสื่อที่เปนของรัฐฝายเดียว ไปสูภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชน ซึ่งจะกระจายไปสูทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น สื่อวิทยุกําลังจะเปนสื่อที่ทําเพื่อทองถิ่น
อยางแทจริง อีกทั้งการวางรูปแบบ เนื้อหาสาระของรายการที่กําหนดใหเพิ่มสาระประโยชนตอ
สังคมมากขึ้น ปจจัยเหลานี้จึงมีผลโดยตรงตอผูประกอบการวิทยุกระจายเสียงในภูมิภาค และเจา
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ของสื่อภาครัฐ ที่จะตองตอบรับการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งมีสวนอยางยิ่ง
ที่กอใหเกิดความตองการเนื้อหารายการที่ตอบสนองและเปนประโยชนตอวิถีชีวิตเฉพาะทองถิ่น
นั้นๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหผูฟงมีลักษณะเลือกใชสื่อและรับขาวสารตามความตองการของคนใน
ชุมชน (Active) จากเดิมที่ประชาชนในทองถิ่นมักเปนสังคมลักษณะรับปอนขอมูลขาวสารจากฝาย
ปกครองฝายเดียว (Passive) หรือเปนการสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) และมี
ลักษณะการสื่อสารจากบนลงลาง (Top-Down Communication) ที่รัฐเนนรูปแบบที่เปนลําดับขั้น
ตอน ถูกควบคุมขอมูลขาวสารจากผูมีอํานาจตามลําดับขั้นการเขามามีสวนรวมในสื่อวิทยุชุมชน
ของผูฟงจะทําใหผูรับสารเปลี่ยนบทบาทเปนผูกระทํา (Active Audience) แทน เพราะลักษณะ
การสื่อสารจะเปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two-ways Communication) ทําใหเกิดการพูดคุย
แลกเปลี่ยน (Dialogue) ทั้งระหวางบุคคล กลุม หรือชุมชน เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชน
เขามามีสวนรวมในสื่อวิทยุ ไมวาจะเปนในลักษณะของผูวางแผน ผูผลิต นักจัดรายการ การเขามา
มีสวนรวมของคนในชุมชนจะทําใหกฏหมายฉบับนี้มีผลใหสื่อวิทยุมีสวนในการเปลี่ยนแปลงคนใน
ชุมชนมากขึ้นในการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการใหเปนไป
ตามความตองการของคนในชุมชน รวมทั้งยังทําใหนักจัดรายการและผูประกอบการวิทยุกระจาย
เสียงเล็งเห็นความตองการของกลุมผูฟงเปาหมายเพื่อกําหนดรูปแบบรายการใหเปนไปตามความ
ตองการของผูฟงในทองถิ่นอีกดวย
ในขณะที่ประเทศไทยกําลังตื่นตัวเรื่องการพัฒนาการสื่อสารในทองถิ่น แตในตางประเทศ
สื่อวิทยุชุมชนไดเกิดขึ้นมานานแลว ดังที่ รองศาสตราจารย จุมพล รอดคําดี (2542) ไดกลาวถึง
แนวคิดเรื่องวิทยุชุมชนวา เริ่มตนในสหรัฐอเมริกาเมื่อป ค.ศ. 1948 โดยกลุมผูรักสันติ (Pacifists)
และกลุมผูที่ไมชอบอยูในกฎระเบียบ (Anarchists) ไดสนับสนุนการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อทองถิ่นในรูปแบบสถานีที่ไมมุงแสวงหากําไร (Non-profit station) ขึ้นเปนครั้งแรกที่เมือง
เบอรคเลย (Berkley)
มลรัฐแคลิฟอรเนีย ตอมาความคิดนี้ไดขยายออกไปอยางกวางขวาง มี
สถานีเกิดขึ้นอีกหลายแหงหลังจากนั้นประชาชนไดมองเห็นความแตกตางอยางชัดเจนระหวาง
สถานีเพื่อธุรกิจ (Commercial Broadcasting) โดยมีรายไดหลักมาจากการโฆษณา และสถานี
เพื่อสาธารณะ (Public Broadcasting) จะมีรายไดมาจากรัฐ ซึ่งจะออกกฎหมายสนับสนุนโดย
เฉพาะ สวนสถานีที่ไมมุงแสวงหากําไร (Non-profit Broadcasting) จะมีรายไดหลักมาจากสมาชิก
ในชุมชนเปนสวนใหญหรืออาจมาจากมูลนิธิ หรือองคกรการกุศลตางๆ สวนรายการที่ออกอากาศ
จะบริการเฉพาะชุมชนเทานั้น
สื่อวิทยุจึงเปนสื่อที่ถูกนํามาใชเพื่อการพัฒนาชนบทมากที่สุด เนื่องจากธรรมชาติทุกดานที่
เหมาะสมของสื่อวิทยุในทางเทคนิค เพราะสามารถสงกระจายเสียงไปไดอยางกวางขวาง ในดาน
เศรษฐกิจ เครื่องรับวิทยุมีราคาถูก พกพาได หากพิจารณาในแงของการมีสวนรวมของประชาชน
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สื่อวิทยุก็เปนสื่อที่ใหโอกาสเขามามีสวนรวมไดงายที่สุด ขีดจํากัดของสื่อวิทยุอาจเปนเพียงสื่อที่มี
แตเสียง ทําใหอัตราการรับรูและจดจําไดมีนอย แตที่สําคัญยิ่งกวานั้นก็คือเปาหมายและนโยบาย
ในการใชสื่อวิทยุที่เนนหนักในดานบันเทิงและธุรกิจมากกวาจะถูกใชเปนสื่อเพื่อการพัฒนาและผล
ประโยชนสวนรวม (กาญจนา แกวเทพ 2543 : 268)
เชย
การสื่อสารนับเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูการพัฒนาไดควรมีลักษณะดังนี้(เสถียร
ประทับ 2538 : 281-282 อางถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร 2540 : 60-62)
1.ตองใหประชาชนเขามาเกี่ยวของในกระบวนการสื่อสาร
ประชาชนตองเขามาเกี่ยวของทั้งในฐานะผูรับสารและผูมีสวนรวมในการวางแผนและผลิต
เนื้อหาของสื่อ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาควรมีลักษณะที่ผูรับสารสามารถควบคุมกระบวนการสื่อ
สารไดมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน และผูสงสารสามารถควบคุมกระบวนการสื่อสารไดนอยกวาที่
เปนอยูในปจจุบัน จะเห็นชัดเจนวาในขณะนี้การเผยแพรขาวสารเพื่อการพัฒนาใหแกประชาชนใน
ชนบทไมวาโดยสื่อมวลชนใดๆ ผูทําหนาที่สงสารคือผูกําหนดกิจกรรมการสื่อสารวา จะเกิดขึ้นที่
ไหน อยางไร เมื่อไร และดวยความถี่เทาใดโดยผูรับสารไมไดเขามาเกี่ยวของแตอยางใดเลย
นอกจากนี้ผูรับสารมีโอกาสนอยมากที่จะไดรับสารซ้ําในจุดที่นาสนใจ หรือที่มีความสลับ
ซับซอน สื่อสิ่งพิมพซึ่งผูรับสารสามารถอานซ้ําไดนั้น มักไมเหมาะสมกับชาวชนบทที่มีระดับการ
อานออกเขียนไดต่ํา เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองเนนเทคโนโลยีหรือเทคนิคที่ผูรับสารสามารถเขาใจ
สารตามความตองการและตามความสะดวกของตน ถาประชาชนสามารถเขาใจสาร สามารถ
เลือกเวลา สถานที่และความถี่ที่จะรับสารแลว ก็นาเชื่อวาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจะมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น
2. ตองเปนการผลิตในทองถิ่น
ปจจัยที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งที่จะทําใหการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประสบความสําเร็จ
คือ เนื้อหาของสื่อมวลชนควรไดรับการจัดทําขึ้นในทองถิ่น เนื้อหาที่ผลิตในทองถิ่นจะเปนสิ่งที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเกี่ยวของโดยตรงและเขากับสภาพของผูรับสาร
การผลิตสื่อตองเริ่มจากสภาพความเปนจริงที่มีอยูและตองมีลักษณะสอดคลองกับสิ่งที่ชุม
ชนมี เชน ดานการผลิตสื่อ ควรใชวัสดุจากทองถิ่น เทคโนโลยีจากทองถิ่น เพื่อตลาดทองถิ่น
ลักษณะที่สอดคลองกับความเปนจริงและความตองการของชุมชน จะเปนเสมือนวัคซีนปองกัน
ปญหาการพึ่งพาและการครอบงําจากภายนอก ทําใหสื่อในแตละชุมชนมีลักษณะเปนตัวของตัว
เอง ไมลืมตัวเอง ไมลืมชุมชน สําหรับในแงนี้ บางทีการใชสื่อมวลชนสมัยใหมอาจจะตองยอนรอย
เดิมกลับไปหารูปแบบและวิถีทางของการสื่อสารที่เคยมีอยูในชุมชน
นอกจากนี้การกระทําดังกลาวยังสะทอนใหเห็นถึงการเขามามีสวนรวมในกระบวนการสื่อ
สารของประชาชนในทองถิ่น เพราะฉะนั้นเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจัดทําและเผยแพรขาวสาร
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เพื่อการพัฒนาควรจะมีความเชื่อมั่นในความสามารถของประชาชนในทองถิ่นที่จะเขามามีสวน
รวมอยางจริงจังในกระบวนการสื่อสารมากกวาที่จะเปนเพียงผูรับสารที่เฉื่อยชา
3. ตองสนับสนุนบทบาทของเจาหนาที่สงเสริมหรือนักพัฒนา
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ควรเนน คือ การสนับสนุนบทบาทของเจาหนาที่สงเสริมในทอง
ถิ่นเจาหนาที่เหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการพัฒนาแตระบบเจาหนาที่สงเสริมมีขอ
จํากัดหลายประการที่ทําใหไมสามารถใชทรัพยากรที่มีคุณคานี้ไดอยางเต็มที่
4. ดานมนุษยธรรม
การสื่อสารตองมีมนุษยธรรม หมายความวา การสื่อสารและการใชสื่อตองถือเอา “คน”
เปนเปาหมาย มิใชเอาเทคโนโลยีหรือผลกําไรเปนเปาหมาย
5. ดานคุณคา
การสื่อสารและการใชสื่อ ตองชวยใหประชาชนเชื่อมั่นในระบบคุณคาดั้งเดิมอันดีงามที่ตน
มีอยู หากจะมีการเปลี่ยนแปลงอันใด การเปลี่ยนแปลงนั้นตองสอดคลองกับคุณคาเดิม
6. ดานการสรางความเขาใจ
การใชสื่อตองชวยใหผูรับสารสามารถเขาใจปญหาและสภาพแวดลอมของตัวเอง ในขณะ
ที่ทุกวันนี้ ขาวจากดาวเทียมชวยใหรูวาในสหรัฐอเมริกาประสบภัยพิบัติจากไฟไหมปา แตการรูจัก
สถานการณของผูอื่นเทานั้นยังไมเปนการเพียงพอ จนกวาเราจะไดรูจักสถานการณของเราอยาง
แจมแจงทะลุปรุโปรงเสียกอน ชาวบานจําเปนตองรูวาเหตุใดในหมูบานของตนจึงแหงแลงทั้งๆ ที่ใน
อดีตเคยอุดมสมบูรณ การรูสาเหตุที่แทจริงนั้นเปนกาวสั้นๆ กาวหนึ่ง แตเปนกาวที่สําคัญที่จะนําไป
สูการแกไขปญหาดวยตนเอง
7. ดานความเปนชุมชน
การใชสื่อ จะตองเปนหนทางใหประชาชนเขาใจความหมายของ “ความเปนชุมชน”อยาง
แทจริง และในขอบเขตที่กวางขวางขึ้น แตกอนนั้นเราจะเห็นวามีธรรมเนียมประเพณีตางๆ ที่มุงสง
เสริมบํารุงใหสมานฉันททั้งภายในชุมชนเอง และระหวางชุมชน มีความมั่นคงเปนปกแผน ทั้งนี้
เพื่อการเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ในยามที่ฝายใดฝายหนึ่งประสบความทุกขยาก ในปจจุบันนี้เมื่อเรามี
การสื่อสารมวลชนที่ทันสมัยแลว การสื่อสารนั้นก็ควรจะถูกนํามาใช เพื่อเสริมสรางสมานฉันทใน
หมูประชาชนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น (กาญจนา แกวเทพ 2539 : 186-187)
โดยสรุปวิทยุชุมชนมีแนวคิดหลักที่สําคัญอยางยิ่งคือ ประชาชนเปนศูนยกลางของความ
คิดและเริ่มตน มิใชการคิดหรือการเริ่มตนมาจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนผูหนึ่งผูใด อยางไรก็ดี
ในบางประเทศการเริ่มตนมาจากหนวยงานของรัฐเปนผูริเริ่มภายใตกรอบการเปนพี่เลี้ยงใหกับ
ประชาชนหรือใหความชวยเหลือในระยะเริ่มตน และมีระยะเวลาที่แนนอนสําหรับการถอนตัวออก
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เพื่อใหประชาชนไดเขามาดําเนินการเองตามหลักการ “เพื่อประชาชน โดยประชาชน ของประชา
ชน” ไดอยางเต็มที่
การศึกษาและคนควาจากอดีตถึงปจจุบัน รูปแบบของวิทยุชุมชนตามแนวคิดดังกลาวยัง
ไมปรากฏอยางสมบูรณ ในอดีตจะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีที่ตั้งในตางจังหวัดทั่วประเทศเชน
สถานี วปถ. ของกองทัพบก สถานีวิทยุ สวท.ของกรมประชาสัมพันธ เปนตน มีกําลังสงคลื่นครอบ
คลุมเฉพาะภูมิภาคหรือเฉพาะพื้นที่ไมกี่จังหวัด โดยใชการสงคลื่นในระบบ A.M. ตอมาเมื่อระบบ
การสงสัญญาณคลื่น F.M. ไดนํามาใช สถานีในตางจังหวัดก็ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ
F.M. มากขึ้นดวย กําลังสงไมเกิน 1 กิโลวัตต ตามระเบียบการควบคุมความถี่ของกรมไปรษณียโทร
เลข หลังจากนั้นก็มีสถานีของหนวยราชการอื่นๆ อีกหลายแหงรวมทั้งหนวยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นมา
เพื่อทําธุรกิจทางดานสื่อสารมวลชนโดยตรง คือ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท)
ขยายการจัดตั้งสถานีของทางราชการเทานั้น ถึงแมวาจะพยายามใหบริการขาวสารหรือจัดรายการ
เพื่อประชาชนในทองถิ่นอยูก็ตาม ก็ยังไมเปนสถานีวิทยุชุมชนตามหลักการสากลดังไดกลาวมา
แลว เนื่องจากเนื้อหาสาระทั้งหมดและความเปนเจาของยังไมไดเกิดจากความคิดริเริ่มและบริหาร
จัดการของประชาชนในชุมชนโดยตรง
จากการประชุมเรื่องการปฏิรูปสถาบันเกษตรและการพัฒนาชนบทของโลก (WOARRD)
ที่กรุงโรม เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2522 แผนปฏิบัติการของการประชุมดังกลาวก็ระบุวา
“การมีสวนรวมของประชาชนในสถาบันและระบบตางๆ ที่ครอบคลุมชีวิตของตนเอง นับ
เปนสิทธิมนุษยชนอยางหนึ่งยิ่งกวานั้นก็ยังเปนสิ่งสําคัญในการเพิ่มอํานาจทางการเมืองอันจะเปน
ผลดีตอกลุมประชาชนผูมีฐานะดอย รวมทั้งพัฒนาสังคม เศรษฐกิจดวย กลยุทธการพัฒนาชนบท
จะเกิดผลเต็มที่ตามศักยภาพของชนบทก็ตอเมื่อองคกรหรือกลุมประชาชนผูยากจน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูมีฐานะดอยที่สุดมีแรงจูงใจและเขารวมอยางกระตือรือรนในการรวมคิดรวมกําหนด
นโยบายและสรางสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆรวมถึงสหกรณและองคการอาสาสมัคร
ของประชาชนอื่นๆในงานพัฒนาและประเมินผลโครงการและนโยบายนั้น” (สุริชัย หวันแกว 2530 :
3-4) ผลของการประชุมในครั้งนั้น แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนใน
ทุกๆกิจกรรมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่แทจริงที่สามารถเกิดขึ้นไดเฉพาะกลุมนั้นๆ
แผนพัฒนาสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาคนและ
สังคม พ.ศ.2542-2551 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี ไดกลาวไววา การพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทร
คมนาคมในระยะที่ผานมายังไมเอื้อตอการพัฒนาคนและสังคมเทาที่ควร ดวยสาเหตุ 3 ประการ
คือ
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1. ประเทศไทยมีสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพอยูเปนจํานวนมาก
แตสื่อที่มีอยูสวนใหญเปนไปเพื่อประโยชนทางธุรกิจการคาและความบันเทิงเปนสําคัญ แหลงที่ตั้ง
และการครอบคลุมของสื่อสวนใหญจะอยูในเขตเมืองใหญๆ หรือพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ
สวนพื้นที่ชนบทหางไกลหรือกลุมผูดอยโอกาสตางๆ จะไมไดรับบริการเทาที่ควร
2. กิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งขึ้นมาหรือมีอยูในปจจุบันสวนใหญ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสาร การใหขอมูลขาวสาร และความรูในเรื่องทั่วๆไป ยังไม
ไดใหความสําคัญอยางเพียงพอตอการพัฒนาคนและสังคม
3. ที่ผานมารัฐยังไมมีแนวคิดวาคลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน
และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ รัฐจึงยังไมมีนโยบาย
หลักที่จะจัดสรรคลื่นดังกลาวเพื่อประโยชนตอการพัฒนาคนและสังคมโดยตรง
ดังนั้นเพื่อใหการพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมของ
ประเทศมีความสอดคลองและสนับสนุนตอการพัฒนาคนและสังคมที่เปนจุดเนนของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8 อีกทั้งสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงเห็นสมควรใหมี
การจัดทําแผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาคน
และสังคมขึ้น
ดวยเหตุปจจัยหลายประการที่กลาวมาขางตนทําใหมองเห็นวา สื่อวิทยุเพื่อชุมชน จะเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาคนในขั้นพื้นฐานและจะนําไปสูการพัฒนาสังคมตอไป เพื่อใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมในสื่อสาธารณะที่เขาถึงประชาชนไดมากที่สุดแหงนี้ กอนที่จะเขาไปมีสวนรวม
ในองคกรระดับชาติแตสิ่งที่ยังเปนที่สงสัยของประชาชนก็คือรัฐเองจะเปนผูที่จะตองเขามาชี้นํา
ประชาชนใหไดเรียนรูอบรมสงเสริมและสนับสนุนการเขาไปมีสวนรวมขั้นพื้นฐานของประชาชน
กอนถึงแมกฎหมายรัฐธรรมนูญจะแสดงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกําหนดนโยบายพื้น
ฐานในการกระจายอํานาจออกสูทองถิ่น และคืนอํานาจใหกับประชาชนไวหลายมาตรา แตสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงอยูในขณะนี้ก็คือคนในองคกรของรัฐเองไมตองการใหคลื่นสาธารณะที่นํามาซึ่งผล
ประโยชนมหาศาลตกไปเปนของผูอื่นจึงเกิดการขัดแยงขึ้นในขอกฏหมาย และแนวทางการปฏิบัติ
ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกศึกษา “รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ จังหวัดนาน เปนรายการที่ทางสถานีรวม
กับกลุมองคกรชาวบานและประชาชนทุกสาขาอาชีพจัดทํารายการวิทยุชุมชนขึ้น สงกระจายเสียง
ทางระบบ FM. 94.75 MHz ทุกวันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา 13.00-15.00 น. การดําเนินการดังกลาว
นอกจากเปนไปเพื่อสนองเจตนารมยของรัฐธรรมนูญ และยังเปนเวทีการเรียนรูกระบวนการผลิต
และบริหารรายการวิทยุซึ่งชุมชนจะตองรวมคิด รวมทําอันจะนําไปสูการรวมกันแกไขปญหาเพื่อ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใชวิทยุเปนเวทีเปดกวางสําหรับผูสนใจที่จะรวมเรียนรูใน
การบริหารจัดการคลื่นวิทยุชุมชน เพื่อนําไปสูการจัดรายการวิทยุชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อคนในชุมชนของจังหวัด
จังหวัดนานเปนจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศหางไกลเปนเมืองปด
จึงทําใหวัฒนธรรม
ดั้งเดิมยังไมสูญหายไป ประชาชนจึงมีเอกลักษณเปนของตนเอง ตั้งอยูในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยเทือกเขาสูงใหญสลับซับซอนทั้ง 3 ดาน คือ
ทิศตะวันออกติดเทือกเขาหลวงพระบางซึ่งอยูในเขตแขวงไชยบุรีในฝงลาว
ทิศตะวันตกมีเทือกเขาผีปนน้ํากั้นเมืองนานออกจากแพรและพะเยา
ทิศใตเปนเสนทางลําน้ํานานไหลผานออกไปทางอุตรดิตถ
แบงเขตการปกครองออกเปน 14 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ พื้นที่ 813.126 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรประมาณ 81,222 คน เปนจังหวัดที่โดดเดนในดานศาสนา และวัฒนธรรมที่เปนเอก
ลักษณ ที่ยังไมสูญหายไปกับสังคมเมืองทําใหแตละชุมชนมีความเขมแข็ง เชื่อมโยงกับกระบวน
การดําเนินงานตางๆของบุคคล ชุมชน และเครือขาย เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับตนเองในดาน
ตางๆ ดังจะเห็นไดจากการรวมกลุมกันของประชาชนชาวนานที่มีการสรางประชาคมตางๆขึ้นมา
เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน เชน กลุมฮักเมืองนาน กลุมแมบานทอผา กลุมอนุรักษตนน้ํา ปา สัตวน้ํา
กลุมตอตานยาเสพติด กลุมชวยเหลือผูปวยเอดส ฯลฯ การรวมตัวของกลุมตางๆเหลานี้เปนการ
รวมตัวกันทางสังคมของคนในชุมชน และชวยผลักดันใหชุมชนเหลานั้นมีความเขมแข็งที่กอใหเกิด
การมีสวนรวมของประชาชนในการแกปญหารวมกัน
งานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาใหเห็นวา สื่อภาคประชาชน จะมีแนวโนมอยางไรในอนาคต ปจจัย
อะไรบางที่มีสวนในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ โครงสราง และวิธีการดําเนินงานของ
สถานี
โดยเลือกเวทีวิทยุชุมชนคนเมืองนานมาเปนตัวอยางการศึกษาใหเห็นถึงการดําเนินงาน
ดานวิทยุที่มาจากความตองการของประชาชนในจังหวัดนานที่ตองการถายทอดขอมูลขาวสาร
ความเปนชุมชนที่เขมแข็งในการรวมกลุมกันแกปญหากันเองภายในชุมชน และนํามาเสนอในราย
การวิทยุเพื่อชุมชนเพื่อสรางความเปนชุมชนเดียวกัน ประสานกันภายในกลุม สรางเปนเครือขาย
และใชการสื่อสารเชื่อมโยงถายทอดความตองการเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในดานการจัด
การปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยใชวิธีการทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหประชาชนใน
แตละชุมชนเขามาประชุมรวมกันคิดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานรวมกันวาสิ่งที่แตละชุมชน
ตองการฟงอยางแทจริงคืออะไร และวิทยุจะมาชวยคนในชุมชนนั้นแกปญหา หรือแนวทางในการ
ดํารงชีวิตไดอยางไรบาง และอาจเปนแนวทางในการดําเนินงานวิทยุชุมชนตอไปในอนาคตวาจะ
ทําอยางไรใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดมากที่สุด รวมทั้งรวมกันกําหนดรูปแบบและเนื้อหาราย
การที่มาจากความตองการของชุมชนซึ่งเกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิต และความคงอยูในสังคมที่มี
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เอกลักษณเปนของตัวเอง ซึ่งเนื้อหาเหลานี้จะมาจากการคิดรวมกันของคนในชุมชนกอนที่จะสงตัว
แทนของชุมชนมาดําเนินรายการกับทางสถานี เพื่อเปนการเปลี่ยนแปลงที่มาจากความตองการ
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อความประสงคของประชาชน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวัดนาน FM 94.75 MHz
2. เพื่อศึกษาปจจัยเชิงโครงสรางในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนาน
3. เพื่อคนหาความตองการรวมกันของคนในชุมชนตอการมีสวนรวมกําหนดรูปแบบและเนื้อหา
รายการวิทยุเพื่อชุมชน จังหวัดนาน
4. เพื่อคนหาวิธีการดําเนินงานและกระบวนการบริหารงานอยางมีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุม
ชน จังหวัดนาน
ปญหานําการวิจัย
1. รูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด
นาน FM 94.75 MHz มีลักษณะอยางไร
2. ปจจัยเชิงโครงสรางในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนของสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนานคืออะไร และมีสวนมากําหนดเนื้อหารายการอยาง
ไร
3. ความตองการรวมกันของคนในชุมชนตอการมีสวนรวมกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการของ
สถานีวิทยุเพื่อชุมชน จังหวัดนานคืออะไร
4. วิธีการดําเนินงานและกระบวนการบริหารงานอยางมีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชน
จังหวัดนานมีลักษณะอยางไร
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ขอสันนิษฐาน
1. ลักษณะรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย จังหวัดนาน มีรูปแบบและเนื้อหาเพื่อคนในชุมชน โดยชุมชนจะมีสวนรวมในลักษณะเปน
ผูดําเนินรายการ รวมแสดงความคิดเห็นหรือเปนแขกรับเชิญรวมในรายการ เปนผูกําหนดรูป
แบบและเนื้อหารายการ เพื่อบอกกลาวเรื่องราวของชุมชน
2. ปจจัยเชิงโครงสรางในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการมีปจจัยดานเศรษฐกิจ การเมือง
สังคมและวัฒนธรรมประเพณี วิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนเขามากําหนด
3. ประชาชนในจังหวัดนานตองการฟงรายการที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่เปนประโยชนตอชีวิต
ประจําวัน เรื่องสุขภาพ เรื่องการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ฯลฯ เพื่อบอกกลาวเรื่องราว
ของกลุม ของชุมชน หรือประเด็นสาธารณะตางๆ เพื่อชวยสงเสริมศักยภาพของกลุมและทํา
ใหกลุมหรือชุมชนมีสวนรวมในสื่อสาธารณะรวมกัน
4. รายการวิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัดนานมีการดําเนินงานโดยคณะทํางานที่มาจากทั้งภาครัฐ
ภาคประชาชน นักจัดรายการวิทยุ องคกรชุมชน พระสงฆ และเยาวชน รวมกันหารูปแบบราย
การที่เหมาะสมกับคนในชุมชน เพื่อเปนการเรียนรูเรื่องสื่อวิทยุภาคประชาชนและสนองตอบ
ความตองการของประชาชน
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะทําการศึกษาลักษณะรูปแบบและเนื้อหารายการ โครงสรางการ
บริหารงาน ความตองการและการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหาราย
การวิทยุเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนาน FM 94.75 MHz
เพราะเปนสถานีวิทยุที่มีการเปดตัวรายการเพื่อชุมชน โดยประชาชน เพื่อสะทอนมุมมองของคนใน
ชุมชน ในการที่จะปฏิรูปสื่อเพื่อสาธารณะตามมาตรา 40 โดยทําการศึกษาลักษณะรูปแบบและ
เนื้อหารายการวิทยุ โครงสรางการบริหารงาน ความตองการและการมีสวนรวมของผูฟงในชุมชน

งานวิจัยชิ้นนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใชกระบวนทัศนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research – PAR) โดยเลือกชุมชนมาทํา
การศึกษา 3 ชุมชนดวยกัน ไดแก
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1. ชุมชนตําบลน้ําเกี๋ยน กิ่งอําเภอภูเพียงแชแหง
2. ชุมชนตําบลเมืองจัง กิ่งอําเภอภูเพียงแชแหง
3. ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง อําเภอเมือง
เงื่อนไขในการคัดเลือกชุมชนดังกลาวคือมีกิจกรรมที่โดดเดนเปนที่รูจักของประชาชนในจังหวัด
นานในดานตางๆ ไมวาจากการรวมกลุมกันตอตานการตัดไมทําลายปา ตอตานยาเสพติด กลุมสง
เสริมอาชีพ กลุมแมบาน
นิยามศัพท
วิทยุทองถิ่น หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ
ประจําจังหวัดนาน คลื่น FM 94.75 MHz
วิทยุชุมชน หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงของทองถิ่นที่เปดโอกาสใหประชาชน หรือคนในชุม
ชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนตางๆนอกเหนือจากการเปนผูฟง ดังนี้ กําหนดรูปแบบและเนื้อหา
รายการ รวมผลิตรายการ บริหารจัดการ เพื่อเปนสื่อที่นําเสนอรายการเกี่ยวกับชุมชนและเปน
ประโยชนตอคนในชุมชนนั้นๆ
รูปแบบรายการวิทยุ หมายถึง ลักษณะการนําเสนอรายการที่ออกอากาศทางรายการวิทยุเพื่อชุม
ชนจังหวัดนาน ไดแก รายการพูดคุย รายการขาว รายการสารคดี รายการนิตยสารทางอากาศ ราย
การสาระบันเทิงปกิณกะ รายการละคร รายการดนตรี
เนื้อหารายการวิทยุ หมายถึง ลักษณะของสารที่ปรากฎในรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน ได
แก เนื้อหาที่เปนขอมูลขาวสารและความเปนจริง เนื้อหาที่ใหความรูดานตางๆ เชน เนื้อหาเกี่ยวกับ
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา เกษตร เนื้อหาที่เปนความ
บันเทิง เชน เนื้อหาเกี่ยวกับเพลง กีฬา และเนื้อหาโฆษณาสินคาและบริการ
โครงสรางวิทยุทองถิ่น หมายถึง โครงสรางการเปนเจาของ การบริหารจัดการของสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนาน
การมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
นอกเหนือจากการเปนแคเพียงผูรับสาร
และผูใชสารธรรมดาแลวยังเปนผูวางแผนงานกําหนด
นโยบาย ผูรวมคิด ผูกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ เปนผูผลิต ผูดําเนินรายการ เพื่อนําเสนอ
ความตองการของกลุม ชุมชน ผานทางสื่อวิทยุ
ความตองการของชุมชน หมายถึง สิ่งที่คนในชุมชนตองการใหมีอยูในรายการวิทยุเพื่อชุมชน
วิธีการดําเนินงานวิทยุชุมชน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การนําองคความรูวิทยุชุมชนไปใชพัฒนาวิทยุชุมชนในจังหวัดอื่นๆตอไป
2. งานวิจัยชิ้นนี้เปนการพิสูจนวาทฤษฏีการสื่อสารแบบมีสวนรวม (Participatory
Communication) เปนทฤษฏีที่เหมาะกับการนํามาพัฒนาการสื่อสารในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีสวน
รวมในการดําเนินงาน หรือจัดรายการที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่เปนประโยชนตอคนในชุมชนการสื่อ
สารแบบมีสวนรวมนี้จะทําใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนในการทํากิจกรรมดวยตนเอง
3. เปนประโยชนในแงการนําการสื่อสารไปใชในชุมชนเพื่อการพัฒนาในระดับพื้นฐาน กอนที่
จะพัฒนาในขั้นตอๆไป
4. มีประโยชนในแงระเบียบวิธีวิจัยแบบมีสวนรวม ที่เรียกวา Participatory Action
Research
ซึ่งยังนับวาเปนวิธีวิจัยที่ยังมีนอยมากในปจจุบัน และมีแนวโนมวากําลังจะพัฒนาระเบียบวิจัยใน
ลักษณะนี้ออกไปอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในแวดวงการสื่อสารเพื่อชุมชน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ “วิทยุเพื่อชุมชน”
ของจังหวัดนาน ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อเปนแนวทางใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy of Media Theory)
2. ทฤษฏีการสื่อสารเพื่อชุมชน (Community Communication Theory)
3. ทฤษฎีการสื่อสารแบบมีสวนรวม (Participatory Communication Theory)
4. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบเนนการมีสวนรวม (Democratic-Participant Media Theory)
5. แนวคิดผนึกกําลังภายในชุมชน (Community Empowerment)
6. แนวคิดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ทฤษฎี เศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy of Media Theory)
McQuail (1994)( อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ 2543 : 133-136) กลาววานักวิชาการคน
สําคัญในกลุมเศรษฐศาสตรการเมือง ไดแก P.Golding, G.Murdock, J.Curran ไดสาธิตใหเห็น
ประเด็นที่กลุม Political Economy มักจะใหความสนใจวิเคราะห เชน
1. โครงสรางการเปนเจาของสื่อประเภทตางๆ
2. วิธีการทํางานทางการตลาดของสื่อ ซึ่งเปนไปตามกลไกของตลาด เชน ตองทํากําไร
ตองใหไดสัดสวนในตลาดเพิ่มขึ้น ตองขยายตลาด ตองสรางตลาดใหมๆ เปนตน
3. ปรากฏการณการผูกขาดสื่อมวลชน การกระจุกตัวของสื่อมวลชน เจาของทุนคนเดียว
สามารถครอบครองสื่อหลายประเภท
กลุม Political Economy of Media เปนกลุมที่ยึดมั่นตามหลักการวิเคราะหของ Marx
โดยไดนํามาประยุกตใชในการศึกษาสื่อมวลชน ดังนี้ คือ
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1. มีแนวคิด (concepts) อยู 3 แนวที่กลุมนี้พยายามหาความเกี่ยวโยงกันคือ โครงสราง
ทางเศรษฐกิจสังคม อุตสาหกรรมสื่อมวลชน และเนื้อหา/ผลผลิตของสื่อมวลชน ดังนั้นคําตอบ
สําคัญๆ สําหรับการวิจัยจะเกี่ยวของอยูกับการเปนเจาของปจจัยการผลิตที่เกี่ยวกับสื่อและอุตสาห
กรรมที่เกี่ยวของ (ownership) ระบบการควบคุมสื่อดวยกลไกทางเศรษฐกิจและการเมือง ระบบ
ตลาดของสื่อเปนตน
2. การศึกษาระบบสื่อมวลชนนั้นกลุม Political Economy เสนอวาตองวิเคราะหใหเชื่อม
โยงกับระบบเศรษฐกิจและการเมืองของสังคมอยูเสมอ เพราะเราไมอาจจะเขาใจสื่อ ผลผลิตของ
สื่อและเนื้อหาของสื่อเลยหากไมพิจารณาสื่อเชนเดียวกับนายทุนที่มองวาสื่อเปนอุตสาหกรรมชนิด
หนึ่งที่ทําการผลิตไปเพื่อขายหวังผลกําไร ผลกําไรนี้นอกจากจะมาจากอุตสาหกรรมสื่อโดยตรงแลว
ยังอาจจะมาจากอุตสาหกรรมขางเคียง เชน อุตสาหกรรมกระดาษ น้ํามัน เปนตน และหากเมื่อใด
ที่มีการผูกขาดทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เมื่อนั้นการสะสมผลกําไรของอุตสาหกรรมนี้ก็จะยิ่งมีเพิ่ม
ขึ้น
3. การวิเคราะหระดับของเนื้อหา กลุมนักวิชาการกลุมนี้เชื่อวาสวนหนึ่งของเนื้อหาถูก
กําหนดมาจากระบบตลาด (อาจจะเปนผูรับสารสวนหนึ่ง) และอีกสวนหนึ่งจะถูกกําหนดมาจากผล
ประโยชนของเจาของเงินทุนหรือผูตัดสินใจระดับนโยบาย
4. การวิเคราะหผลที่เกิดขึ้น จากสภาวะที่สื่อมวลชนมาดําเนินการอยูในระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมนั้น กลุม Political Economy ไดทํานายวาผลที่จะกลาวถึงตอไปนี้เปนปรากฏการณที่
ไมอาจจะหลีกเลี่ยงได คือ
4.1 สื่อที่ดําเนินการอยางเปนอิสระจากระบบทุน (ไมหวังกําไร) หรือจากนายทุนจะลม
หายตายจากไป สื่อที่ตองการจะเอาชีวิตรอดอยูตอไป จะทํางานอยางมีอิสระนอยลงทุกที
4.2 จะเกิดการรวมศูนยของตลาดในทุกระดับ ไมวาจะเปนการรวมศูนยของทุน หรือการ
กระจุกตัวของสื่อที่จะมีมากจนถึงระดับเกิดการผูกขาดโดยผูผลิตสื่อมวลชนเพียงไมกี่ราย
4.3 ผูทํางานสื่อจะตองใชกลยุทธการผลิตที่ลดความเสี่ยงใหนอยที่สุด เชน การนําเอา
ละครโทรทัศนที่เคยสรางมาแลวจนผูชมรูจักกันอยางดีมาสรางใหมอยางซ้ําซาก ทําใหไมมีใครกลา
แหวกตลาดหรือทวนกระแสออกไป สุนทรียะ และความคิดริเริ่มสรางสรรคกลายเปนสิ่งที่หาไดยาก
4.4 มีการลดการลงทุนในสาขาที่ทํากําไรใหนอย ผลที่เกิดตามมาก็คือ กลุมที่มีอํานาจการ
ซื้อนอยหรือไมมีอํานาจการซื้อ เชน เด็ก คนแก จะกลายเปนกลุมคนที่ไมมีผลงานสื่อสําหรับตนเอง
4.5 เนื้อหาของขาวสารจะมีลักษณะไมสมดุลทางการเมืองเพื่อเอาใจเจาของทุนมักเปนผูที่
มีอํานาจทางการเมือง
กลุม Political Economy ไดทํานายแนวโนมของสื่อมวลชนที่จะเกิดขึ้นตอไปก็คือ
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1. อํานาจการเปนเจาของสื่อ (ownership) จะตกอยูในมือของคนกลุมนอยทั้งในระดับ
ประเทศและระดับโลก ซึ่งเปนแนวโนมเดียวกับการกระจุกตัวและรวมศูนยของทุนทุกประเภท
2. มิติดานเศรษฐกิจของขาวสาร จะเพิ่มความสําคัญมากขึ้นในระดับโลกทั้งนี้เนื่องจากมี
การรวมตัวระหวางธุรกิจโทรคมนาคมกับธุรกิจการกระจายเสียง
3. การควบคุมจากภาครัฐจะมีนอยลง ดังจะเห็นไดจากแนวคิดเรื่อง “การผอนคลายการ
ควบคุม” (Deregulation) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนเอกชน (Privatization) หรือการอนุญาต
ใหมีวิทยุ โทรทัศนเสรีที่มีเอกชนเปนเจาของ (Liberalization) เปนตน
ผูวิจัยจะใชทฤษฏีเศรษฐศาสตรการเมืองเปนกรอบในการศึกษาการกอตัวของวิทยุชุมชน
จังหวัดนานวาเปนไปตามนโยบายของเจาของสื่อหรือเกิดจากความตองการของประชาชนและราย
การวิทยุเพื่อชุมชนจะมีแนวโนมถูกควบคุมโดยรัฐนอยลงหรือไม
2. ทฤษฎี การสื่อสารเพื่อชุมชน (Community Communication Theory)
กาญจนา แกวเทพ (2543:48) ไดกลาวถึง คุณลักษณะสําคัญๆ ของการสื่อสารชุมชนไว
ดังนี้
2.1 เปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ที่ผูสงสารและผูรับสาร
สามารถมีปฎิกิริยาโตตอบ (interactivity) กันอยูตลอดเวลาทั้งในลักษณะเปนทางการหรือไมเปน
ทางการก็ได ลักษณะการสื่อสารแบบสองทางทําใหสถานะของผูสงและผูรับไมตายตัว แตจะมีการ
ผลัดเปลี่ยนบทบาทอยูตลอดเวลา
2.2 ทิศทางการไหลของขาวสาร (Flow of Information) ในขณะที่กระบวนทัศนการสื่อ
สารเพื่อการพัฒนาแบบกระแสหลักนั้น ทิศทางการไหลของขาวสารเปนไปอยางจํากัด คือมีการ
ไหลจากเบื้องบน (เจาหนาที่รัฐ) ไปสูเบื้องลาง (ประชาชน) เทานั้น แตการสื่อสารชุมชนนั้น การ
หลั่งไหลของขาวสารจะมีทิศทางที่หลากหลาย มาจากทุกทิศทุกทาง ทั้งจากบนลงลาง (Topdown) แบบลางสูบน (Bottom-up) และแบบแนวนอน (Horizontal) ดังนั้น ขาวสารจึงอาจจะไหล
จากนักวางแผนพัฒนาไปสูชาวบาน จากสื่อมวลชนไปสูผูรับสารในชนบท ในเวลาเดียวกัน ชาว
บานอาจจะสงขาวสารขึ้นไปยังเจาหนาที่ของรัฐ หรือมีการแลกเปลี่ยนติดตอสงขาวสารระหวาง
กลุมชาวบานดวยกัน (ในวงการพัฒนาชุมชนของไทยในปจจุบัน เริ่มคุนเคยกับแนวทางการปฏิบัติ
ที่เรียกวา “การสรางเครือขายชุมชน” “การศึกษาดูงานจากกลุมชาวบาน” ดวยกันเอง)
ในเรื่องทิศทางการไหลของขาวสารนั้น นอกจากจะใชมิติ (dimension) เรื่องทิศทางเปน
เกณฑพิจารณาแลว ยังมีนักวิชาการบางทาน เชน Pavelka (1978) ใชเกณฑเรื่องขอบเขตของชุม
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ชนเปนตัวแบงเปน “ขอบเขตภายในชุมชน” และ “ขอบเขตภายนอกชุมชน” จากเกณฑนี้ ทําให
มองเห็นทิศทางการไหลของขาวสารใน 3 ทิศทาง คือ การไหลของขาวสารจากสื่อภายนอกเขามาสู
ชุมชน การใชสื่อเพื่อสงสารเรื่องราวของชุมชนออกไปยังบุคคลภายนอก และการใชการสื่อสารเพื่อ
กระตุนใหเกิดการสื่อสารภายในชุมชนกันเอง
เพื่อชวยยกระดับความตระหนักเกี่ยวกับความ
ตองการและการแสดงออกซึ่งความเปนตัวของตัวเองของชุมชน
2.3 เปาหมายของการสื่อสารชุมชนมีวิธีการและแงมุมหลายแงมุมที่จะกําหนดเปาหมาย
ของการสื่อสารเพื่อชุมชน เชน
ก. การกําหนดเปาหมายโดยการใชระดับผูที่เกี่ยวของเปนเกณฑ ในระดับตางๆ ดังนี้
: ระดับชุมชน เปนการสื่อสารที่มีเปาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
: ระดับหนวยงานนอกชุมชน เปนการสื่อสารที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงองคกร หรือหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของกับดานการพัฒนาและการสื่อสาร
: ระดับสังคมสวนรวม เปนการสื่อสารที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม
ในระดับกวาง
ข. การกําหนดเปาหมายโดยสอดรับกับทิศทางการไหลของขาวสารในชุมชนได 3 เปา
หมายยอยคือ
1. เพื่อทําการถายทอดขาวสารขอมูลและโนมนาวชักจูงใจ อันมักไดแก ทิศทางการไหลของ
ขาวสารจากบนลงลาง
2. เพื่อเปนชองทางแสดงออกซึ่งตัวตนของชุมชน (Community self-expression) อันอาจจะ
หมายรวมตั้งแตการแสดงออกซึ่งความตองการของชุมชนไปจนกระทั่งถึงการแสดงออกซึ่งสิทธิ
ศักดิ์ศรี ภูมิปญญาของชุมชนดวย
3. เพื่อพัฒนาความเปนตัวเองของบุคคล (Development of the individual’s self)ในหนวยที่
เล็กลงมากกวาชุมชน การสื่อสารชุมชนจะทําหนาที่คลายๆ เปนเวทีแหงการศึกษาเรียนรูท่ชี วยให
ศักยภาพของปจเจกบุคคลไดพัฒนาสรางสรรคอยางเต็มที่
2.4 เปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นและดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชา
ชน (Need-oriented) ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะประการสําคัญของกระบวนทัศนการพัฒนา
แนวใหมแทนการพัฒนาที่แตเดิมเคยตอบสนองความตองการของรัฐเปนหลัก
2.5 หนาที่ของการสื่อสาร Windahl et al (1992) ระบุวา หนาที่ของการสื่อสารชุมชนนาจะ
ประกอบดวย
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: หนาที่ในการแสดงออก (Expressive Function) คือทั้งบุคคลและกลุมสามารถแสดง
ความเปนตัวของตัวเองออกมาเพื่อที่จะสรางเอกลักษณของตนเองได
: หนาที่ทางสังคม (Social Function) คือการเขามามีสวนรวมในการสื่อสารเพื่อจะสราง
ความรูสึกรวมเปนชุมชนเดียวกัน
: หนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร (Information Function) อันเปนหนาที่พื้นฐานของการสื่อ
สารโดยทั่วไปหากทวาในการสื่อสารชุมชนนั้นทิศทางการไหลของขาวสารตองเปนไปอยางรอบ
ดาน ดังนั้นผูเขารวมกระบวนการสื่อสารทุกคนจึงไดแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูเพื่อยกระดับ
ความเขาใจและความรูในเรื่องการสื่อสารและทักษะการถายทอดไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับกิจ
กรรมการพัฒนาชุมชน
: หนาที่ในการควบคุมการปฏิบัติการ (Control Activation Function) การสื่อสารจะเปน
ชองทางนําไปสูการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของบุคคลและชุมชนได เนื่องจาก
การสื่อสารชุมชนมีลักษณะเปนการสื่อสารแบบสองทางที่มีขั้นตอนของปฏิกิริยาปอนกลับ
(Feedback)
นอกเหนือจากคุณลักษณะที่กลาวมาแลวนี้ Berrigan F.J.(1979) ไดเพิ่มเติมคุณสมบัติ
บางประการที่การสื่อสารชุมชนนาจะมี คือ
2.6 สื่อของชุมชนเนนการปรับปรุงสื่อใหเหมาะสมสําหรับประโยชนการใชงานของชุม
ชน ไมวาชุมชนจะตั้งวัตถุประสงคการใชเอาไวเชนใดก็ตาม
2.7 สื่อชุมชนตองเปนสื่อที่คนในชุมชนสามารถเขาถึง (Access) ไดตลอดเวลา เพื่อ
นําไปใชเพื่อหาขาวสาร เพื่อความรูหรือเพื่อความบันเทิง
2.8 สื่อชุมชนเปนสื่อที่ชุมชนตองเขามามีสวนรวม (Participates) ในหลายๆ บทบาท
ไมวาจะเปนผูวางแผนการใชสื่อ ผูผลิต ผูแสดง ฯลฯ
2.9 สื่อชุมชนตองเปนสื่อที่แสดงออกของชุมชน มิใชเปนสื่อเพื่อชุมชน ซึ่งหมายความ
วา ตัวตนของชุมชนที่จะแสดงออกไปนั้นตองมาจากการกําหนดของชุมชนเอง มิใชเปนผูอื่นมาทํา
ใหชุมชน
2.10 สื่อชุมชนจะปรับเปลี่ยนลักษณะของการเปนเครื่องมือถายทอดขาวสารจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มาเปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนขาวสารและทัศนะของคนทุกคน

17

ในกรณีของไทยมีนักวิชาการไทยไดรวบรวมคุณลักษณะที่สําคัญๆที่ครอบคลุมองค
ประกอบยอยของการสื่อสารทั้ง 4 ลักษณะ คือ S-M-C-R วาควรมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ
1) ระดับความยาก-งายของสื่อ ตองเหมาะสมกับระดับและความสามารถในการรับสารของ
ชาวบาน โดยเฉพาะในกรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ ตองคํานึงความสามารถในการอานของชาวบาน
2) ประเภทของเนื้อหาของสื่อ ตองเปนเรื่องที่เนนหนักลงไปในปญหาเรงดวนหรือปญหาใน
ชีวิตประจําวันของคนในสังคมนั้นๆ
3) กลุมเปาหมาย สื่อแตละชนิดควรจัดทําขึ้นสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
4) วิธีการนําเสนอ สื่อควรนําเสนอสิ่งที่เปนปญหาหรือสภาพที่กอใหเกิดปญหา แลวเสนอแนะ
หรือกระตุนใหผูรับสารชวยกันคิดแกไขปญหาดังกลาว
5) ความเกี่ยวพันของเนื้อหา เนื้อหาของสื่อควรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประสบการณและชีวิต
ความเปนอยูของชาวบาน
6) บทบาทของสื่อ สื่อจะตองมีสวนชวยผลักดันใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ
และมีการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง
7) ความนาสนใจ สื่อตองมีลักษณะงายๆ แตนาสนใจ และดึงดูดความสนใจโดยอาศัยภาพและ
เสียงเปนตัวดึงดูดความนาสนใจ
8) ความเกี่ยวของกับผูรับ สื่อควรจะมีสวนที่ชวยใหผูรับสารสามารถประเมินตนเองได ตัวอยาง
เชน หลังจากที่นําเสนอปญหาและสาเหตุของปญหาแลว อาจจะมีสวนของเนื้อหาที่ตั้งคําถาม
วา ผูรับสารเปนสวนใดของสาเหตุของปญหาเปนตน
จุมพล รอดคําดี (2542) ไดสรุปแนวคิดของวิทยุชุมชนจะมีหลักการดังนี้
1. ตองเกิดขึ้นจากความตองการของชุมชน โดยถือหลักวาคนสวนใหญ แสดงความคิด
ความตองการรวมกัน
2. วิทยุชุมชนตองไดรับการยอมรับของกลุมตางๆ ในชุมชน
3. วิทยุชุมชนยอมไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชน
4. วิทยุชุมชนตองยึดถือแนวทางการเสนอรายการและขาวสารของชุมชนเปนหลัก ภาย
ใตแนวคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งแวดลอมและเหตุการณ
ในทองถิ่นเปนหัวใจของการนําเสนอขาวสารและรายการ
5. วิทยุชุมชนจะตองเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนรวมคิด รวมวางแผนรวมจัดรายการ
และสามารถเขาไปบริหาร จัดการ หรือเปนผูปฏิบัติในสถานีได ยูเนสโกไดเนนวา
“Participatory radio means a radio station that self-managed by those
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participating in it” นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสื่อวิทยุชุมชนใหเปนไปตาม
แนวคิดและความตองการของประชาชนในชุมชน
โดยยึดหลักกระบวนการทาง
ประชาธิปไตย
6. วิทยุชุมชนเปนสถานีวิทยุที่มีรัศมีการออกอากาศครอบคลุมเฉพาะพื้นที่เทานั้น
(มีลักษณะเปน narrowcasting ไมใช broadcasting) กําลังสง 1 กิโลวัตต
7. วิทยุชุมชนเปนสื่อมวลชนตามแนวคิดประชาธิปไตย (Democratic Media)
เพื่อประชาชน โดยประชาชน ของประชาชน
การสื่อสารเพื่อชุมชนจึงเปนตัวแสดงใหเห็นถึงพลังอํานาจ และความสําคัญของปจเจก
บุคคลขั้นพื้นฐาน กอนที่จะนําไปสูการพัฒนาในระดับประเทศจึงตองสรางรากฐานทางความคิด
โดยเริ่มศึกษามาตั้งแตวัฒนธรรม สังคมของทองถิ่น และสิ่งที่แสดงถึงความเปนตัวตนที่แทจริงของ
กลุมกอน ทั้งยังเปนแนวทางในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่คนในชุมชนสามารถลุกขึ้น
มาแสดงพลังอํานาจที่มาจากพลังเงียบในสังคมแบบเดิมๆ ใหไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีการสื่อ
สารไดดวยตนเอง
ผูวิจัยจะใชทฤษฏีการสื่อสารเพื่อชุมชนมาเปนกรอบในการศึกษาถึงการสื่อสารภายในชุม
ชนจังหวัดนาน ที่มีลักษณะทางดานวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม สังคมทองถิ่น เปนเอกลักษณเฉพาะ
ถิ่น เพื่อชี้ใหเห็นถึงปจจัยแวดลอมที่มีสวนในการกําหนดใหเกิดเนื้อหาในรายการวิทยุเพื่อชุมชน
โดยคนในชุมชนไดเขามามีบทบาทในการสื่อสารผานสื่อวิทยุเพื่อแสดงออกถึงความเปนตัวตนที่แท
จริงของชุมชน เปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมเรียนรู และแสดงทัศนะรวมกันในปญหาหรือ
ขอขัดแยงและเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อสรางความรูสึกรวมเปนชุมชนเดียวกันและ
เปนไปตามเปาหมายการสื่อสารเพื่อชุมชนหรือไม
3. ทฤษฎีการสื่อสารแบบมีสวนรวม(Participatory Communication Theory)
ทฤษฎีการสื่อสารแบบมีสวนรวม เชื่อวาชาวบานเปนผูที่รูปญหา และเลือกปฏิบัติการใดๆ
ก็ตามที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปญหาของการวิจัยจึงเริ่มจากชาวบานไมใชจากสมมติ
ฐานของผูวิจัย ทั้งสองฝายตางมีบทบาทเทาเทียมกันในการรวมกําหนดปญหาและเลือกแนวทาง
ปฎิบัติการ การวิจัยนี้จะเปนการผสมผสานระหวางความรูเชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีของนักวิจัย
กระบวนการสื่อสารแบบมีสวนรวม (Participatory Communication) องคการ UNESCO
ไดใหความหมายไวเมื่อป 1977 ในการประชุมที่กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวียวา การสื่อสารใน
แนวนี้ไดเนนหลักการที่สําคัญ 3 ประการคือ (Berrigan 1979 อางถึงใน Jan Servaes 1996 : 18
และอางถึงใน จุมพล รอดคําดี 2542)
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1) การเขาถึงสื่อ (Access) หมายถึง การเขาถึงสื่อที่ใหบริการแกชุมชน สื่อยอมเปด
โอกาสใหประชาชนเลือกรายการหรือเขาไปจัดทําในสิ่งที่จะเปนประโยชนแกตัวเองไดตราบเทาทีไ่ ม
ขัด กับกฎหมาย นอกจากนี้ยังเปนชองทางที่จะทําใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอ
รายการหรือแสดงความตองการการเปลี่ยนแปลงรายการ รวมทั้งการเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนได
แมแตคณะผูผลิตรายการ หรือผูควบคุมการทํางานของสื่อนั้นก็สามารถเปลี่ยนได
กาญจนา แกวเทพ (2543 : 144) ไดกลาวเกี่ยวกับ”การเขาถึง” (Accessibility) เพิ่ม
เติมไววา อาจจะแยกแยะออกไดเปนหลายมิติ ที่เปนอุปสรรคตอการเขาถึงสื่อ คือ
1. การเขาถึงในดานกายภาพ (Physical accessibility) เชน ชาวบานไมมีโอกาสไดพบปะ
กับเจาหนาที่ เพราะระยะทางหางไกล หรือไมมีโอกาสไดรับเอกสารสิ่งพิมพซึ่งแจกไปไมถึง
2. การเขาถึงในดานเศรษฐกิจ (Economic accessibility) สื่อตองมีคาใชจาย เชน หนังสือ
พิมพที่แมจะเขาไปถึงหมูบาน แตชาวบานไมมีเงินจะไปซื้อหามาอานได
3. การเขาถึงทางวัฒนธรรม-สังคม (Social-Culture accessibility) ไดแก เครื่องกีดขวาง
ดานวัฒนธรรม-สังคมที่ปดกั้นโอกาสในการเขาถึงตัวอยางที่เห็นไดชัดที่สุดคือ ชองวางทางภาษา
ชองวางทางวัฒนธรรม
2) การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การมีสวนรวมในทุกระดับในระบบการสื่อ
สารไมวาจะเปนเรื่องการวางแผนการสื่อสารภายในชุมชน ตั้งแตเริ่มคิดไปจนกระทั่งการผลิต การ
จัดการ การใชสื่อในชุมชนตางๆ ประชาชนในชุมชนจะตองมีสวนรวมหรือมีโอกาสเขารวมไดทุกขั้น
ตอน
3) การจัดการดวยตนเอง (Self-management) การมีสวนรวมที่สําคัญยิ่งกวาสิ่งใดก็
คือการมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยตนเองตามวิถีทางกระบวนการประชาธิปไตย และการตัดสิน
ใจนั้นประชาชนในชุมชนมีอํานาจตัดสินใจตั้งแตเริ่มคิด วางแผน ไปจนกระทั่งการกําหนดนโยบาย
การบริหารและการลงมือผลิตสื่อดวยตนเอง ยูเนสโกยอมรับการจัดการดวยตนเองจะตองกระทํา
อยางคอยเปนคอยไป สวนการเขาถึงสื่อ และการมีสวนรวมในการสื่อสาร มีความเปนไปไดมาก
และสามารถทําไดงายกวา
นักวิชาการผูนําเสนอแนวคิดใหมๆของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจะชูประเด็น 2 ประเด็นที่
เปนหลักการสําคัญและมีความโยงใยกัน คือแนวคิดเรื่อง “การมีสวนรวม” และ “การเขาถึง”
(Accessibility) สําหรับประเด็นแรกนั้นนักคิดบางทานไดถือเปนหลักการสําคัญอยางมากจนขนาน
นามการสื่อสารแบบใหมวา “การสื่อสารแบบมีสวนรวม” (Participatory communication) ใน
สวนที่เกี่ยวกับการสื่อสารชุมชนนั้นอาจกลาวไดวา การสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งที่
สําคัญของการสื่อสารชุมชนในที่นี้ เราจึงจะพิจารณาแนวคิดนี้โดยละเอียด ดังนี้
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1) ที่มาของแนวคิดเรื่อง “การมีสวนรวม”
จากประวัติศาสตรการมีชีวิตสาธารณะในโลกตะวันตกที่มักถอยหลังไปเริ่มตนในยุคสมัย
ของกรีก ในครั้งกระนั้น ผูที่เปน “พลเมือง” (citizen) ของรัฐกรีกสามารถที่จะไปมีสวนรวมแบบ
โดยตรง (Direct participation) ในเรื่องการตัดสินประเด็นสาธารณะไดทุกเรื่อง (Public issues)
ดวยการเปดอภิปรายชี้แจงใหขอมูลและตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนที่เรียกวารูปแบบ
“ประชาธิปไตย” อยางไรก็ตาม เมื่อสังคมสมัยใหมมีขนาดใหญขึ้น รูปแบบประชาธิปไตยแบบโดย
ตรงนั้นจึงเปนไปไมได
ดังนั้นจึงเกิดรูปแบบของ
“ประชาธิปไตยแบบผานตัวแทน”(
Representation Democracy) โดยที่คนสวนใหญจะทําการเลือก “ตัวแทน”ของตนไปดําเนินการ
ตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ
ในขั้นตอมาการใชประชาธิปไตยแบบผานตัวแทนไดกอใหเกิดปญหาตามมาหลาย
ประการ เชน เมื่อประชาชนไดคัดเลือกตัวแทนของตนไปเพียงครั้งเดียวแตผูแทนดังกลาวจะไปทํา
การตัดสินใจในทุกเรื่องแทนประชาชนภายในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ ที่ตกลงกันเอาไว (เชน 4 ป 5 ป
7 ป) แตในทางปฏิบัตแิ ลวบอยครั้งที่ผูแทนไมสามารถจะตัดสินใจแทนประชาชนไปไดหมดทุกเรื่อง
นอกจากนั้นประชาชนยังขาดกลไกในการควบคุมตัวแทนของตนเอง เชน ไมมีอํานาจบังคับใหผู
แทนตัดสินใจตามความตองการของประชาชน หรือผูแทนอยูหางไกลจากชุมชน และในทายที่สุด
เมื่อระบบการเมือง การปกครองพัฒนารูปแบบที่ซับซอนขึ้น เชน การตั้งพรรคการเมือง การตัดสิน
ใจของผูแทนก็ตองถูกผลักดันจากพลังแรงอื่นๆ (เชน นโยบายพรรค) แทนที่จะโนมไปตามความ
ประสงคของประชาชน
ดังนั้นในยุคสมัยปจจุบันจึงเริ่มเกิดคําถามตอการใชรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนแต
เพียงรูปแบบเดียววาเปนรูปแบบที่ใชงานไดอยางเหมาะสมหรือไมสําหรับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และคําตอบที่แนชัดแลวก็คือ ไมเหมาะสมและอาจจะไมเพียงพออยางแนนอน ดัง
นั้นจึงเริ่มเกิดขบวนการประชาธิปไตยแบบทางตรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เชน การเดินขบวนประทวง
ของประชาชนกลุมตางๆ การรวมตัวนัดหยุดงาน การยื่นจดหมายเปดผนึก ฯลฯ ในทามกลางรูป
แบบอันหลากหลายของประชาธิปไตยแบบทางตรงเชนนี้ การสื่อสารเปนชองทางที่สําคัญชองทาง
หนึ่งที่จะเอื้ออํานวยใหเกิดประชาธิปไตยแบบทางตรงควบคูไปกับประชาธิปไตยผานตัวแทน และ
การสื่อสารรูปแบบที่จะทําหนาที่ดังกลาวไดก็ตองเปนการสื่อสารแบบมีสวนรวมเชนกัน
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2) เปาหมายของการสื่อสารแบบมีสวนรวม
หากกลาวเฉพาะในระดับของชุมชนแลว เปาหมายของการสื่อสารแบบมีสวนรวมนาจะมี
ดังตอไปนี้
(2.1) เพื่อกระตุนใหชุมชนมองเห็นคุณคาของตนเอง เชน การนําเอาภูมิปญญาของชาว
บานมาเผยแพรในวงกวาง
(2.2) เพื่อสรางความมั่นใจใหกับชาวบานที่เขามามีสวนรวม และเพื่อใหเห็นคุณคาความ
คิดและความเชื่อของเขา ตัวอยางเชน เมื่อมีการนําเอาแนวคิดเรื่อง เศรษฐกิจแบบพอเพียงมาเผย
แพรในวงกวาง และคนทั่วไปใหการยอมรับผานการแสดงทัศนะผานสื่อ (เปน Feedback) ก็จะทํา
ใหชุมชนมีความมั่นใจในคุณคาของตนเอง
(2.3) เพื่อพิสูจนความเชื่อของชุมชนที่คิดวาตนเองไมสามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่ซับ
ซอนได การเขามารวมฝกฝนอบรมการผลิตสื่อจะพิสูจนใหชาวบานเห็นวา พวกเขาสามารถจะใช
เทคโนโลยีสมัยใหมไดหากมีโอกาส
(2.4) เพื่อสรางทักษะในการสรางสื่อใหกับชุมชน เพื่อเปนชองทางที่ชุมชนจะสงขาวสาร
ออกไปจากจุดยืน มุมมองและทัศนะของตนเอง
(2.5) เพื่อใหชุมชนไดแสดงความรูสึกปญหา วิธีการวิเคราะหปญหารวมทั้งวิธีการแก
ปญหาจากทัศนะของชุมชน
(2.6) ผลจากการสื่อสารของชุมชนที่อาจจะเกิดจากการริเริ่มของบางสวนของชุมชน หรือ
จากชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จะชวยยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบใหกับทั้งชุมชนหรือชุมชน
อื่นๆ เพื่อรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เราตองยอมรับวา ผลจากการใชกระบวนทัศนการ
พัฒนาแบบบนลงลางนั้น ไมเพียงแตจะไมไดผลตามที่คาดหวังเอาไวเทานั้น หากทวายังทิ้งรองรอย
แหงความสูญเสียในเชิงภูมิปญญาและวัฒนธรรมเอาไวดวย กลาวคือ ชาวบานจะเกิดวัฒนธรรม
แหงการพึ่งพา การรอคอยความชวยเหลือจากภายนอก และไมเชื่อมั่นวาตนเองจะแกไขปญหา
ตางๆไดดวยความสามารถของตนเอง
(2.7) เนื่องจากเนื้อหาของการสื่อสารชุมชนนั้น จะเนนเรื่องราวที่มีสาระประโยชนตอชีวิต
ของชุมชนเอง ดังนั้นสื่อประเภทนี้จึงชวยเพิ่มสัดสวนของการสรางสื่อที่มีสาระใหแกชุมชน ใหมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพื่อถวงดุลกับการสื่อสารที่มุงเนนแตความบันเทิงและการหลีกหนีปญหา
(Escapist) ที่สื่อจากภายนอกอัดฉีดเขาไปในชุมชน
3) การมีสวนรวมในองคประกอบของการสื่อสาร
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จากตนกําเนิดแนวคิดการพัฒนาเรื่องการมีสวนรวมนั้น ในระยะแรกๆที่มีการนําแนวคิดนี้
มา รณรงคใชในทางปฏิบัติ เนื่องจากการรับรูและความเขาใจรวมตอแนวคิดดังกลาวยังไมชัดเจน
จึงเกิดการปฏิบัติที่แตกตางกันและถึงกับมีการปฏิบัติที่เบี่ยงเบนออกไปจากเปาหมายเดิม เชน มี
การรณรงควา ในการทําโครงการพัฒนาชนบทนั้น ตองใหชาวบานมีสวนรวมดวยการนําเงินทอง
และแรงงานเขามามีสวนรวม แตในขั้นตอนอื่นๆ ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดการ การดําเนิน
งาน การแบงผลประโยชนที่เกิดขึ้นยังอยูในอํานาจของเจาหนาที่รัฐเหมือนเดิม
สําหรับเรื่องการมีสวนรวมในการสื่อสารก็อาจจะมีปญหาเชนเดียวกันกลาวคือมีระดับ
ตางๆที่แตกตางกันไปของการเขามามีสวนรวมของการสื่อสารปจจัยที่เขามามีสวนกําหนดระดับ
ความมากนอยของการมีสวนรวมนั้น จะเกี่ยวของกับองคประกอบของการสื่อสาร ดังนี้
(3.1) เปาหมายของการสื่อสาร ไดกําหนดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับใด เชนใน
ระดับเขามารวมแสดง ระดับเปนผูรับสารที่คอยปอนปฏิกิริยายอนกลับ (feedback) ระดับวาง
นโยบาย
(3.2) ลักษณะสองทางและ Interactivity ของการสื่อสาร ยิ่งการสื่อสารที่เอื้ออํานวยให
มีลักษณะตอบโตกันอยูตลอดเวลามากขึ้นเทาใด โอกาสที่ชุมชนจะเขามามีสวนรวมก็ยิ่งจะมีมาก
ขึ้นเทานั้น
(3.3) ใครคือผูสงสาร ในชุมชนเองโอกาสที่คนสวนใหญจะไดเขามาเปนผูสงสารมีมาก
นอยและทั่วถึงหรือไม หรือเมื่อเปรียบเทียบระหวางนักสื่อสารมวลชนอาชีพ เจาหนาที่รัฐ และชาว
บาน สัดสวนที่จะไดเปนผูสงสารเปนอยางไรบาง (ตัวอยางในกรณีของสื่อมวลชนก็เชน บรรดาราย
การ News & Talks นั้น ตัวแทนชุมชนไดมีโอกาสเปนผูสงสารหรือเปลา)
(3.4) ประเภทของเนื้อหาสาร เปนเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับสภาพความเปนจริงของชุมชน
หรือเปลา ตัวอยางเชน ปจจุบันนี้แมในโทรทัศนจะมีรายการประเภทวิเคราะหขาวและสถานการณ
ปจจุบัน แตทวาเนื้อหาทั้งหมดยังคงเปน “วาระแหงชาติ” เปนสวนใหญ โอกาสที่ประเด็นทองถิ่น
วิธีการนําเสนอเนื้อหาหากมีลักษณะของการ
จะไดเขาไปเปนเนื้อหาในสื่อมวลชนยังมีอยูนอย
สนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน
(dialogue)
แสวงหาความรวมมือจากหลายฝาย
(Collaboration) และกอใหเกิดการตัดสินใจโดยกลุม (Group decision-making) ก็จะยิ่งทําใหการ
มีสวนรวมมีโอกาสมากขึ้น
(3.5) ประเภทของชองทาง / สื่อ โดยหลักการทั่วไปแลว สื่อขนาดเล็ก เชน สื่อเฉพาะ
กิจจะเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมไดมากกวาสื่อมวลชน สื่อที่ชาวบานคุนเคยเชนสื่อประเพณี ก็
จะเอื้ออํานวยใหชาวบานเขารวมไดงายกวาสื่อสมัยใหมที่แปลกหนา อยางไรก็ตามก็มิไดหมาย
ความถึงการปดโอกาสโดยสิ้นเชิงสําหรับสื่อสมัยใหมหรือสื่อที่มีขนาดใหญเชนสื่อมวลชน เพียงแต
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มีขอพึงตระหนักถึงความยากงายในการเขามีสวนรวมของสื่อประเภทตางๆ และการคนคิดสราง
สรรกิจกรรมและชองทางแบบใหมที่จะอํานวยความสะดวกในการเขามีสวนรวมของประชาชน
(3.6) ผูรับสารและการมีปฏิกิริยาปอนกลับ (Feedback) สําหรับการสื่อสารแบบมีสวน
รวมนั้นจะมีความเชื่อพื้นฐานที่เกี่ยวของกับผูรับสารที่แตกตางไปจากการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
กระแสหลักโดยสิ้นเชิง กลาวคือ กระบวนทัศนใหมนี้จะเชื่อวา ผูรับสารนั้นมิใชผูที่วางเปลาและไมรู
อะไรเลย เกี่ยวกับเนื้อหาสารที่จะสื่อไป หากแตความรูที่ผูรับสารมีนั้น อาจจะเปนความรูคนละชุดที่
แตกตางจากที่ผูสงคาดคิดเอาไว ตัวอยางเชน แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ในหมู
ประชาชนก็มีแนวคิดเชนนี้อยูแตอาจจะแตกตางไปจากแนวคิดเรื่อง “ความจําเปนขั้นพื้นฐาน”
ของกระทรวงสาธารณสุข และนอกจากผูรับสารจะมีความรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสารแลว วิธีการรับ
สารของประชาชนก็มิไดเปนอยาง passive หากทวาเปนไปอยาง active และประชาชนผูรับสารมัก
จะมีปฏิกิรยิ าปอนกลับ (feedback) ทั้งแบบที่เปนทางการหรือไมเปนทางการประจักษพยานที่เห็น
ไดอยางชัดเจนในกรณีที่เนี้อหาสื่อนั้นมีความผูกพันใกลชิดกับประชาชน เชนการพูดคุยหลังจากดู
ละครโทรทัศนแลว ดังนั้นไมวาชุมชนจะเขามามีสวนรวมกับการสื่อสารในระดับใดก็ตาม การจัด
ชองทางสําหรับปฏิกิริยาปอนกลับก็เปนปจจัยที่จําเปนอยางขาดไมไดของการสื่อสารแบบมีสวน
รวม
4) ระดับการมีสวนรวม
เนื่องจากการมีสวนรวมในการสื่อสารของชุมชนนั้นกระทําไดในหลายระดับ และไดมีนักวิชา
การหลายทานจัดแบงระดับการมีสวนรวมเอาไวหลายๆแบบ ในที่นี้ จะขอจัดแบงระดับการมีสวน
รวมของชุมชนเอาไว 3 ระดับ โดยเรียงลําดับจากระดับที่นอยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดดังนี้
(ก) การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร / ผูใชสาร (Audience/Receiver/Users)
(ข) การมีสวนรวมในฐานะผูสง / ผูผลิต / ผูรวมผลิต (Sender/Producer/Co-producer)
(ค) การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy Maker / Planner)
การมีสวนรวมในแตละระดับนี้จะเรียกรองประเภทของกิจกรรมและเงื่อนไขตางๆ แตกตาง
กันดังที่จะกลาวถึงในรายละเอียด ดังนี้
ก. การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร / ผูใชสาร
เปนขั้นตอนของการมีสวนรวมในระดับลางที่สุด กลาวคือ ในกระบวนการสื่อสารตั้งแตตน
ยังอยูในการกําหนดของผูสงสาร ไมวาจะเปนการเลือกประเด็นเนื้อหา การเลือกวิธีการนําเสนอ ไป
จนกระทั่งการเลือกชองทางสื่อที่จะใชเผยแพร และผูรับสารก็ยังคงมีฐานะเปนเพียงผูรับสารแต
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เพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม สิ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปสําหรับฐานะของผูรับสารในการสื่อสาร
ชุมชนแบบมีสวนรวมก็คือ
(1) ตองมีการขยายแนวคิดของผูรับสารใหตระหนักถึงสิทธิที่จะรูของตน (Right to know /
Right to be inform) และนอกจากนั้น สิทธินี้ยังขยายไปถึงสิทธิที่จะบอกเลาขอมูลขาวสารของตน
ตอสาธารณะดวย (Right to inform)
(2) จะตองสรางหลักประกันในการมีสวนรวมของผูรับสารทั้งในชวงขาเขา (Input) และ
ชวงขาออก (output) เชนในชวงนําเขาขอมูล จะตองมีการสํารวจวามีชองทางขาวสารอะไรบาง
สําหรับชุมชน โอกาสในการเขาถึงเปนอยางไร เนื้อหาของขาวสารนั้นเกี่ยวของกับชุมชนหรือเปลา
และมีรูปแบบการนําเสนอในลักษณะอยางไร ในชวงของการสงขอมูลออกจากชุมชนก็เชนกัน
(3) ปจจัยสําคัญของการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร ก็คือ ชองทางขาวสาร (Channel)
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางชวงเวลาที่เปนชวงระยะเวลาสําคัญของชุมชน ตัวอยางเชน เมื่อมีกรณี
รัฐมนตรีสัญจรหรือการทําประชาพิจารณในตางจังหวัดและมีการถายทอดรายการดังกลาวผานสื่อ
มวลชน จะตองมีการสํารวจวา มีชองทางอะไรบางที่ประชาชนในบริเวณดังกลาวจะไดรับ-สงขาว
สารอยางทั่วถึง ในกรณีเชนนี้ มาตรการการเพิ่มชองทางการสื่อสาร (Addition of Channel ) เปน
สิ่งจําเปน
ข. การมีสวนรวมในฐานะผูสง / ผูผลิต / ผูรวมผลิต
เปนขั้นตอนของการมีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้นมาและจําเปนตองสรางเงื่อนไขใหมๆ เพิ่ม
เติมหรือตองมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกาที่มีอยู การเขามามีสวนรวมในฐานะผูผลิตหรือ
ผูรวมผลิตนั้น ยังแบงออกไดเปนหลายขั้นตอนตามหลักแนวคิดของการผลิตสื่อ คือ
(1) ขั้นกอนการผลิต (Pre-production Stage) อันไดแกขั้นตอนการเตรียมการกอนการ
ผลิตสื่อ กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะประกอบดวยการเลือกประเด็นหัวขอ การเลือกแงมุมที่จะนําเสนอ
การรวบรวมขอเท็จจริงที่จะนํามาใชเปนวัตถุดิบ การเขียนบทแบบตางๆการคัดเลือกฉากและตัว
แสดง
(2) ขั้นการผลิต (Production Stage) ไดแกขั้นตอนของการลงมือผลิต เชน การเขาหอง
จัดรายการในกรณีของวิทยุ การลงมือถายทําในกรณีของวีดีโอ โทรทัศน ภาพยนตร
(3) ขั้นหลังการผลิต (Post-production Stage) ไดแกขั้นตอนหลังการถายทําเสร็จแลว ก็
ตองมีการตัดตอ การอัดเสียงประกอบ การเพิ่มเติมดานเทคนิคตางๆ
ชุมชนอาจจะเขามามีสวนรวมในการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งแตละขั้นตอนอาจจะ
ตองมีการสรางเงื่อนไขใหม เชน หากตองการใหชาวบานเขามามีสวนรวมในขั้นตอนการผลิต ก็จํา
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เปนตองมีการอบรมใหชาวบานเรียนรูการใชอุปกรณเสียกอน อยางไรก็ตาม จะเปนการดีอยางยิ่งที่
จะเปดโอกาสใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมใหมากที่สุดในลักษณะการรวมคิด รวมวางแผน รวม
ดําเนินการระหวางนักสื่อมวลชนกับชุมชน แมวาชาวบานอาจจะไมมีเวลาที่จะมาเรียนรูการใช
อุปกรณเครื่องมือไดอยางชํานาญจนถึงขั้นการลงมือผลิตไดดวยตัวเองก็ตาม อันที่จริงการใชเครื่อง
มือนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นของการมีสวนรวม ซึ่งชาวบานอาจจะไมจําเปนตองลงมือใชเครื่อง
มือเอง แตก็สามารถจะเขารวมไดอยางเต็มที่ เชนในขั้นตอนกอนการผลิต การใหชาวบานเปนคน
เลือกประเด็น/วิธีการที่จะนําเสนอ เลือกหาสถานที่ที่จะใชเปนฉากการถายทํา และหลังจากที่ถาย
ทําออกมาแลว ก็นํามาฉายใหชาวบานชมกอนเพื่อแสดงความคิดเห็นพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกัน
สําหรับในขั้นตอนหลังการผลิตนั้น ก็นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะการตัดตอเทป
เสียงหรือเทปโทรทัศนนั้นมีความสําคัญในการถายทอดความหมายออกไป ในขั้นตอนนี้ อาจจะใช
รูปแบบการทํางานตัดตอรวมกันระหวางนักสื่อมวลชนกับชาวบาน หรือหลังจากที่นักสื่อมวลชนตัด
ตอเสร็จเรียบรอยแลว ก็นําไปใหชาวบานดูเพื่อรับฟงความคิดเห็นแลวนํามาปรับปรุงแกไข
นอกเหนือจากความจําเปนในการสรางเงื่อนไขใหมๆ เชน การฝกอบรมดานการใชเครื่อง
มือการผลิตแกชาวบานแลว การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับการผลิตนี้ยังตองมี
การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเงื่อนไขเกาๆบางประการอีกดวย เชน การปฏิรูปองคกรสื่อมวลชนและวิธี
การทํางานของนักสื่อมวลชน
Berrigan (1979) ตั้งขอสังเกตวาโครงสรางและวิธีการทํางานขององคกรสื่อมวลชนนั้นจะ
มีลักษณะเปนลําดับขั้น (hierarchical) คนที่อยูขางบนมีอํานาจตัดสินใจ ในขณะที่คนระดับกลาง
และระดับลางผูเปนคนลงมือทํางานจะตองคอยฟงคําตัดสินใจจากขางบน โครงสรางและวิธีการ
ทํางานเชนนี้ขัดแยงโดยสิ้นเชิงกับรูปแบบการสื่อสารแบบมีสวนรวมที่กลาวมาและหากจะมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางและวิธีการทํางาน พวกที่อยูขางบนก็คงไมคอยพอใจอยางแนนอน เพราะเทา
กับเปนการบั่นทอนอํานาจของตนไปโดยปริยาย นอกจากนั้น แมแตในหมูระดับคนทํางานเองก็
อาจจะมีผลประโยชนสวนตัวบางประการแอบแฝงซอนอยู อาจจะมีผลประโยชนตอบแทนบาง
ประการ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนสื่อใหหันกลับมาตอบสนองความตองการของชุมชนอาจจะขัดแยง
กับผลประโยชนที่เคยมีเคยไดของกลุมผูทํางาน
นอกเหนือจากประเด็นความขัดแยงเรื่องอํานาจและผลประโยชนแลว ยังอาจเกิดความขัด
แยงในเรื่องเกณฑมาตรฐานทางวิชาชีพ ตามปกตินักสื่อมวลชนมักจะทํางานอยางมีเสรีภาพและใช
หลักสุนทรียะเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานและโดยสวนใหญแลวมักจะมีความภาคภูมิใจใน
ความเปนอิสระความเปนกลาง รวมทั้งมีความเคยชินกับวิธีการทํางานดังกลาว แตเมื่อมีการปรับ
เปลี่ยนมาทํางานสื่อสารแบบมีสวนรวม บรรทัดฐานดังกลาวก็จะเปลี่ยนแปลงไป การทํางานรวม
กับชุมชนอาจทําใหนักสื่อมวลชนรูสึกขาดความเปนอิสระ รวมทั้งไมคอยจะเปนกลางและตามปกติ

26

ชาวบานมักจะสนใจเรื่องเนื้อหาสาระมากกวารูปแบบการนําเสนอหรือเทคโนโลยี ซึ่งตรงกันขาม
กับมาตรฐานของนักสื่อสารมวลชน ปญหาทั้งหมดนี้ เรียกรองใหนักสื่อมวลชนจําเปนตองปรับ
เปลี่ยนตนเองใหมีวิธีการทํางานแบบใหม โดยการปลอยวางความเคยชินทางวิชาชีพ เชน การที่
เคยใช approach การสื่อสารเพื่อเปาหมายการโนมนาวชักชวน (Persuasion) มาเปนการเปดรับ
คําปฏิกิริยาปอนกลับหรือกระตุนใหมีการพูดคุยตอไปอยางไมปดประเด็นงายๆ
ค. การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย
การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบายนั้น ถือวาเปนรูปแบบสูงสุดของการ
มีสวนรวมและสังเกตเห็นวา ยิ่งระดับของการมีสวนรวมสูงขึ้นมากเทาใด สัดสวนของชุมชนที่จะเขา
มามีสวนรวมไดก็จะเล็กลงกลาวคือ ในระดับของผูรับสาร คนในชุมชนทุกคนสามารถมีสวนรวมได
แตเมื่อขึ้นมาถึงขั้นการผลิต ก็อาจจะมีคนบางกลุมในชุมชนเทานั้นที่จะเขามามีสวนรวม จนกระทั่ง
ถึงขั้นตอนสุดทายคือ ระดับการวางแผนและนโยบายนี้ ก็คงมีตัวแทนบางคนเทานั้นจากชุมชนที่จะ
เขามาดําเนินกิจกรรมในระดับนี้
การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผน และกําหนดนโยบายการใชสื่อของชุมชนนั้น หมายถึง
การวางแผนและนโยบายดําเนินการใชสื่อที่รวมเอาชุมชนเขามาอยูในโครงการสรางการสื่อสาร
ของชุมชน กลาวในระดับกวาง อาจจะหมายความถึงการวางแผนและกําหนดนโยบายของการสื่อ
สารทุกประเภทที่มีอยูในชุมชน ไมวาจะเปนสื่อประเภทใด เชน สื่อมวลชน (วิทยุ หนังสือพิมพหมู
บาน) สื่อเฉพาะกิจ (วีดีโอ โปสเตอร หอกระจายขาว เสียงตามสาย) สื่อประเพณี รวมทั้งสื่อบุคคล
การวางแผนนั้นจะเปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางสื่อแตละประเภทเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูง
สุดในการใช ตัวอยางเชน เมื่อมีการฟงรายการวิทยุที่เสนอสารคดีเรื่องการปรับปรุงดินดวยวิธีการ
ชีวภาพ หนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการสื่อสารของชุมชนก็อาจจะติดตอขอเทปดังกลาวมาออก
อากาศซ้ําผานหอกระจายขาว เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงใหแกชาวบาน หรืออาจจะสงตอใหโรง
เรียนจัดทําออกมาเปนโปสเตอรเพื่อใหเปนสื่อที่คงทนถาวร
เหมาะสําหรับการศึกษามากขึ้น
เปนตน
สวนในระดับที่แคบลงมาอาจจะหมายถึงการมีสวนรวมในการกําหนดแผนและนโยบาย
ของสื่อบางประเภทที่จะเขามาในชุมชนตัวอยางที่กําลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทย คือการทําวิทยุชุม
ชนที่ในโครงสรางของการดําเนินงานจะมีตัวแทนชาวบานเขาไปอยูในทุกขั้นตอน คือ ทั้งระดับคณะ
กรรมการบริหารวิทยุ ทั้งระดับการผลิต กลาวคือเปนการรับผิดชอบรวมกัน ชุมชนเองก็ตองรับผิด
ชอบการดําเนินงานของสื่อ ซึ่งรวมทั้งดานงบประมาณ อุปกรณ บุคลากร สวนสื่อนั้นก็ตองตอบ
สนองความตองการของชุมชน
Jan Servaes ไดเขียนเอาไววา การสื่อสารแบบมีสวนรวมนี้นอกจากจะมีแนวทางการ
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ศึกษาในลักษณะที่กลาวไวขางตนแลว คือเรื่องการเขาถึงสื่อ (access) การมีสวนรวม
(participation) และการจัดการดวยตัวเอง (self-management) แลวยังมีอีกกระบวนการหนึ่ง คือ
กระบวนการสื่อสารในลักษณะสนทนาโตตอบกัน (dialogical communication) ซึ่งเปนแนวทาง
การสื่อสารแบบมีสวนรวมที่ใหความสําคัญกับการสื่อสารแบบประชาธิปไตย คือการสนทนาโต
ตอบกันระหวางบุคคลที่อยูในสังคมตองดําเนินไปภายใตความเทาเทียมกัน (Jan Servaes 1996
:17-18)
การศึกษาการสื่อสารแบบมีสวนรวมไดยึดถือแนวคิดการสรางความเขาใจการยอมรับ
ความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของประชาชน การยอมรับอยูบนพื้นฐานของความหลากหลาย (Diversity)
ความไมเปนเพียงหนึ่งหรือความมีมากกวาหนึ่ง (Plurality) ซึ่งหมายความวามนุษยยอมมีความ
แตกตางกันในดานความเชื่อในสิ่งตางๆ การยอมรับการมีความหลากหลายทางความคิด การใช
ชีวิตความเปนอยูของแตละบุคคล หรือกลุมบุคคลยอมไมเหมือนกัน การยอมรับวาทุกคนบนโลกมี
หลายเผาพันธ หลายเชื้อชาติไมจําเปนตองใหมีเพียงเผาพันธุเดียว เชื้อชาติเดียว หรือมีประเพณี
เดียว วัฒนธรรมเดียวเทานั้น เพราะฉะนั้นการสื่อสารแบบมีสวนรวมยอมตองอยูบนพื้นฐานการ
ยอมรับในสิ่งเหลานี้
สุภางค จันทวานิช (2540) กลาววา การวิจัยแบบมีสวนรวม เปนวิธีการเรียนรูจากประสบ
การณโดยอาศัยการมีสวนรวมอยางแข็งขันจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการวิจัย นับตั้งแต
การระบุปญหาการดําเนินการ การติดตามผล จนถึงขั้นประเมินผล สวนใหญแลวมักเปนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการพัฒนาดานใดดานหนึ่ง หรือสถานการณอันใดอันหนึ่งแลวรวมในกระบวนการตัดสิน
ใจและการดําเนินการจนสิ้นสุดการวิจัย ขอมูลที่ไดจากการวิจัยทุกขั้นตอนเปนสิ่งที่ชุมชนหรือชาว
บานรวมรับรู และใชประโยชน ชาวบานเปนผูรวมกําหนดปญหาของชุมชน และลูทางแกไขปญหา
ชาวบานเปนผูตัดสินใจและยืนยันเจตนารมณที่จะแกไขปญหาเหลานั้น กระบวนการวิจัยดําเนินไป
ในลักษณะการแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางชาวบานกับผูวิจัย เพื่อใหขอสรุปเปนขั้นๆ ชาวบานจะ
คอยๆพัฒนาศักยภาพในการแกไขปญหาของชุมชน และคอยๆเรียนรูดวยตนเอง วิธีวิจยั แบบมี
สวนรวมนี้ขอมูลที่ไดจะมีความชัดเจน สะทอนความคิดอานของชาวบานตลอดจนนิสัยใจคอความ
ตองการและแบบแผนการดําเนินชีวิตของเขา
ผูวิจัยจะใชทฤษฎีนี้เปนแนวทางในการศึกษาการสื่อสารแบบมีสวนรวมโดยการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการคนหาความตองการรวมกันเพื่อกําหนดรูป
แบบและเนื้อหารวมทั้งวิธีการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน เพื่อใหครอบคลุมตามหลักการสื่อ
สารแบบมีสวนรวมคือ การใหประชาชนเขาถึงสื่อไดโดยการเลือกรูปแบบและเนื้อหารายการที่เปน
ประโยชนตอตนเองและรวมแสดงความคิดเห็นตอรายการ หรือแสดงความตองการการเปลี่ยน
แปลงรายการได และตองการใหประชาชนมีสวนรวมในทุกระดับของรายการวิทยุเพื่อชุมชน การ

28

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจึงเปนวิธีที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมตัง้ แตเริม่ ตน
คือการรวมกันกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ ไปจนถึงการจัดการดวยตนเองดวยการคนหา
ความตองการรวมกันเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานวิทยุเพื่อชุมชน เพราะประชาชนจะเปนผูที่รูเรื่อง
ราวของชุมชนตนเองดีกวานักวิจัยที่มาจากภายนอกชุมชน และรวมกันกอใหเกิดเปนวิทยุเพื่อชุม
ชนที่สมบูรณขึ้น
4. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Democratic-Participant Media Theory)
McQuail (1987) (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ 2543 : 108-109) กลาวถึงจุดกําเนิดของ
ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบเปนการมีสวนรวมเกิดมาจากการยอมรับหลักการบางประการที่เคยมีอยู
ในทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อแบบเดิม จุดเนนที่สําคัญของทฤษฎีประชาธิปไตยแบบการมีสวนรวม
ของสื่อนี้ก็คือ
1. การเนนการสื่อสารในแนวนอน (horizontal) มากกวาการสื่อสารแบบแนวตั้ง (vertical)
โดยเฉพาะการสื่อสารจากบนลงลาง
2. หลักการของทฤษฎีนี้พยายามที่จะตอตานปรากฎการณ 2 ดาน ดานหนึ่งคือการที่สื่อมี
เอกชนเปนเจาของมีลักษณะผูกขาด (monopolization) และมีการนําไปใชเพื่อผลประโยชนทาง
ธุรกิจมากเกินไป (commercialization)ในอีกดานหนึ่ง ก็พยายามตอตานการใชอํานาจของขาราช
การแบบรวมศูนยอํานาจดวย
ชวงเวลาที่ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบเนนการมีสวนรวมเกิดขึ้นในยุคที่สื่อกระจายเสียง เชน
วิทยุและโทรทัศนไดเกิดขึ้นแลว แตเนื่องจากองคกรที่ทํางานดานสื่อกระจายเสียงนั้น มักจะวางตัว
อยูเหนือประชาชน (elitist) ทําตัวเปนผูที่รูดีกวา (paternalist) วางตัวใกลชิดกับศูนยอํานาจ
ทํางานไปตามกระแสกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจมากกวาจะอยูกับหลักการ
ทฤษฎีนี้เนนความตองการและความคาดหวังของกลุมผูรับสารทุกๆกลุม ไมเนนการสื่อ
สารที่รูปแบบรวมศูนย มีราคาแพง ตองใชมืออาชีพเทานั้น เปนกลางและถูกควบคุมโดยรัฐ โดยหัน
กลับมาหาความตองการผลประโยชน และนําเสนอความหลากหลายดานการสื่อสารโดยเสนอหลัก
การเรื่องสิทธิที่จะไดรับขาวสารที่ตองการ สิทธิที่จะตอบโต สิทธิที่จะใชชองทางการสื่อสารเพื่อสราง
สรรคความสัมพันธในชุมชน กลุมผลประโยชนและวัฒนธรรมยอยตางๆ การสื่อสารที่มีขนาดเล็ก
และมีการแลกเปลี่ยนระหวางผูสงสารกับผูรับสาร เปนตน สถาบันสื่อมวลชนจะตองเขารวมกับ
ชีวิตของประชาชนมากกวาจะหมกมุนอยูกับปญหาเรื่องการควบคุมผูรับสาร โดยเฉพาะสื่อใหมๆ
เชน สื่อกระจายเสียงจะตองเปดโอกาสใหผูรับสารไดเขามาเปนผูสงสารใหมากกวาที่เปนอยู
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McQuail (1987) ไดประมวลหนาที่สําคัญๆ ของสื่อมวลชนตามทฤษฎีประชาธิปไตยแบบ
มีสวนรวมไวดังนี้
1.พลเมืองทุกคนและชนกลุมนอยทุกกลุมมีสิทธิที่จะเขาถึงสื่อมวลชนและมีสิทธิที่จะใชสื่อ
เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง
2.องคกรของสื่อและเนื้อหาสื่อจะตองไมถูกควบคุมจากหนวยงานของรัฐ
3.สื่อจะตองมีอยูเพื่อประชาชนมิใชเพื่อตัวองคกรเอง มิใชเพื่อนักวิชาชีพ หรือบรรดาลูกคา
(ภาคธุรกิจ) ของสื่อ
4.กลุม องคกร และชุมชนควรจะเปนเจาของสื่อไดเอง
5.สื่อขนาดเล็กที่มีลักษณะ Interactive และเปดโอกาสใหผูรับมีสวนรวมยอมดีกวาสื่อ
ขนาดใหญที่ดําเนินการโดยนักสื่อมวลชนมืออาชีพและการสื่อสารแบบทางเดียว
6.การสื่อสารนั้นมีความสําคัญมากเกินกวาที่จะปลอยใหอยูในมือของพวกนักวิชาชีพสื่อ
มวลชนเทานั้น
ผูวิจัยใชทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมาเปนกรอบในการทําการศึกษาวาประชาชน
ควรไดรับจากสื่อวิทยุทองถิ่น เพื่อแสดงออกถึงความตองการรวมกันของคนในชุมชนที่ตองการให
สื่อวิทยุเปนสื่อที่ประชาชนสามารถนํามาเปนสื่อกลางในการสงขาวสาร แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกัน
และกัน และยังแสดงถึงสิทธิที่ประชาชนสามารถกําหนดความตองการรวมกันและสื่อสารผานไป
ยังหนวยงานรัฐที่เปนเจาของสื่ออยู ไดรับทราบถึงความตองการของคนในชุมชน ซึ่งไดเปลี่ยน
แปลงจากการสื่อสารเดิมที่มีลักษณะจากบนลงลางเปนการสื่อสารแบบลางสูบน คือการที่ตัวแทน
จากภาคประชาชนสามารถสงขอมูลขาวสารไปยังภาครัฐไดตามแนวทางประชาธิปไตย เพื่อชี้ให
เห็นความตองการและนํามาสูการแกปญหารวมกันในทุกๆฝาย
5. แนวคิด ผนึกกําลังภายในชุมชน (Community Empowerment)
แนวคิดผนึกกําลังภายในชุมชน (Community Empowerment)นักทฤษฎีวิพากษชาวยุโรป
เชน Bourdieu (1990), Foucault (1980), และ Habermas(1989) ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับพลัง
อํานาจเอาไววาเกิดมาจากความขัดแยงทางดานผลประโยชน การแกปญหาก็คือการหยุดการแพร
กระจายของสื่อ ดวยการกระจายอํานาจออกไปไมใหอยูแคคนเพียงกลุมเดียว และการเปลี่ยน
แปลงโครงสราง (structural changes) ดวยการแสดงพลังของผูไมมีอํานาจใหเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และพัฒนาดวยการออกสิทธิและเสียง
การผนึกกําลังภายในชุมชนเปนความตองการและความสามารถในระดับปจเจกบุคคลที่
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เคยถูกกดขี่ทางสังคม การถูกถอดถอนในทางวัฒนธรรม เพราะที่ผานมาการพัฒนาโดยทั่วไปผูที่มี
อํานาจในบานเมืองจะเปนผูกําหนดอนาคตของชาติบานเมือง พรอมทั้งกําหนดสังคมดวย Korten
(1986) ชี้ใหเห็นวาการพัฒนาสังคม หรือชุมชนดวยตัวของมันเองจะดีตองมีการสรางฐานอํานาจ
ทางสังคมที่ดีกอน (K.Sadanandan Nair and Shirley A.White (1994) :162-163)
ถาหากคนในชุมชนสามารถผนึกกําลังกันเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยางที่ชุมชนมีความ
ตองการรวมกัน ก็จะทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะมันเกิดจากการคิดรวมกัน ไม
ไดเกิดมาจากผูมีอํานาจเพียงฝายเดียว
การผนึกกําลังภายในชุมชนจะตองมีผูเชี่ยวชาญ ผูนําชุมชน หรือนักพัฒนาไปชี้นําใหคน
ในชุมชนลุกขึ้นมาแกปญหารวมกันและกลุมผูนําความคิดเหลานี้จะเปนผูที่คนหาคําตอบใหไมใชผู
ที่บงการหรือเลือกประเด็นในการทํางานรวมกัน แตเนนไปที่การแลกเปลี่ยนมากกวาการเชิญชวน
จึงใชการสนทนาในลักษณะ face-to-face interaction ซึ่งการสนทนาในลักษณะนี้เปนลักษณะ
หนึ่งของการสื่อสารแบบมีสวนรวมเพื่อใหนักพัฒนาเขาไปสรางความสัมพันธอันดี ความไวเนื้อเชื่อ
ใจใหกับคนในชุมชนกอน แลวจึงประชุมมอบหมายหนาที่กัน ติดตามผลระหวางดําเนินงานทั้งสอง
ฝายจะตองใชความอดทนรวมกัน (Nair and White, 1987)
empower หมายถึง การใหอํานาจแกประชาชน กระบวนการที่ประชาชนมีศักยภาพที่จะ
ควบคุมการตัดสินใจที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของพวกเขา การเสริมพลังจะทําใหสามารถนิยามตน
เองและสรางเอกลักษณของตนเองได การเสริมพลังก็อาจจะเกิดแบบไมตั้งใจ หรือตั้งใจก็ได การ
สื่อสารมีความสําคัญทั้งการ disempower และ empower พลังจะเกิดจากการมีความรูในการตัด
สินใจที่สงผลกระทบตอชีวิตของเขา และขอมูลความรูสึกวาพวกเขาสามารถทําอะไรกับการตัดสิน
ใจเหลานี้ทําอะไรกับการตัดสินใจเหลานั้นได อํานาจของประชาชนจะตองมีการแสดงออกถึงความ
รูสึก การพูดคุย และการแลกเปลี่ยนประสบการณตอไปนี้เปนวิธีที่จะนําไปสูการ empower ใน
บริบทของการสื่อสารโลก
จากการศึกษาของ Cees J.Hamelink กลาวถึงการ empower ใหกับประชาชนวาจะตอง
มีการเปดโอกาสใหเขาถึงในหลายๆสวน ไมวาจะเปนการเขาถึง ดานกฎหมาย ดานการศึกษาและ
อื่นๆ เชน การเขาถึงกฎหมาย (The Regulatory Approach) หมายถึงการบัญญัติกฎหมาย การ
ควบคุม ปกครองตนเอง จะตองใหโอกาสกับประชาชนในการหาทางแกไขการถูกละเมิดความเปน
สวนตัว ใหโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการใหโอกาสชนกลุมนอยที่จะแสดงความคิด
เห็น หรือมีภาษาถิ่นในกระแสของสื่อมวลชน อยางเชน กฎหมาย 10 ประเด็นของ “The
European Convention on Human Right and Fundamental Freedoms” (อนุสัญญาวาดวย
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของยุโรป) สวนที่สําคัญของอนุสัญญานี้คือ “มนุษยทุกคนมี
สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น สิทธินี้ครอบคลุมถึงเสรีภาพในการยึดถือความคิด และไดรับขอมูล
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แนวคิดโดยปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจรัฐ และไมมีเสนแบงพรมแดน” (Cees J.
Hamelink 1994 : 142 อางถึงใน สุภิญญา กลางณรงค 2543 : 246)
แนวคิดผนึกกําลังภายในชุมชนจะเปนกรอบแนวคิดใหผูวิจัยศึกษาวา
คนในชุมชน
สามารถผนึกกําลังดวยการที่คนในชุมชนมีสวนรวมกับผูวิจัยและเจาหนาที่ของสถานีซึ่งถือเปนเจา
หนาที่รัฐที่มีความเชี่ยวชาญทางดานสื่อวิทยุชี้นําใหคนในชุมชนผนึกกําลังรวมกันในการคนหา
ความตองการและแลกเปลี่ยนประเด็นปญหา พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน ใหความรู
และชี้ใหประชาชนเห็นความสําคัญในเรื่องการเขาถึงสื่อวิทยุของภาคประชาชน เพื่อเปนพื้นฐาน
เบื้องตนอันจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใหกับรายการวิทยุเพื่อชุมชน และเพื่อให
รายการวิทยุเพื่อชุมชนมีเอกลักษณเฉพาะชุมชนนั้นๆ ที่มาจากการผนึกกําลังทํางานรวมกันของทุก
ฝาย
6. แนวคิดรูปแบบ และเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงทองถิ่น เปนการจัดรายการ
วิทยุที่มุงเสนอสิ่งที่เปนความรู ขอมูลขาวสารแกประชาชนในทองถิ่น เพื่อดึงดูดความสนใจของผู
ฟงในทองถิ่นดวยรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาที่แตกตางไปตามความเหมาะสมในแตละทองถิ่น
นภาภรณ อัจฉริยะกุล (2531 : 401-431) กลาววา การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง มี
ดวยกันสองความหมายคือ ความหมายอยางแคบก็คือ การจัดตารางรายการของสถานีวิทยุ
กระจายเสียงใหออกอากาศในชวงเวลาใด ระยะเวลานานเทาใด สวนความหมายอยางกวาง การ
จัดรายการ หมายถึง การวางแผนเตรียมการของบุคคลที่เกี่ยวของพิจารณาวาจะกําหนดใหเปน
รายการที่มีรูปแบบและเนื้อหาอยางไร คือเปนขั้นตอนของการผลิตรายการ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงทั่วไปนั้น ยึดหลักการทําหนาที่เหมือนกับ
สื่อมวลชนประเภทอื่น คือ สื่อมวลชนจะตองใหขาวสาร ความรู ความบันเทิง และบริการสาธารณะ
แกประชาชน เมื่อคํานึงถึงสิทธิ ความเสมอภาค และอิสรภาพของประชาชนการจัดรายการทาง
วิทยุกระจายเสียง จึงจําเปนตองจัดบริการในฐานะที่เปนสื่อมวลชน ตามสิทธิที่ประชาชนควรจะได
อยางเสมอภาค โดยประชาชนมีอิสรภาพอยางเต็มที่ในการเปนผูรับ โดยลักษณะดังกลาว ทําให
การแบงประเภทรายการทางวิทยุกระจายเสียงจึงแบงไดเปนประเภทใหญๆ ได 4 ประเภท คือ
1. ประเภทขาว
2. ประเภทความรู
3. ประเภทความบันเทิง
4. ประเภทบริการสาธารณะ
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การแบงประเภทรายการวิทยุกระจายเสียงนั้น มิไดมีกฏเกณฑตายตัว เชน แบงตาม
ลักษณะของกลุมผูฟง ก็อาจแบงประเภทของรายการออกไดเปนกลุมเด็ก กลุมวัยรุน กลุมสตรี
กลุมผูสูงอายุ กลุมเกษตรกร เปนตน บางสถานีแบงประเภทตามการประกอบอาชีพหรือตามเนื้อ
หาเปนหลัก เชน ประเภทรายการเพื่อเกษตรกร หรือรายการทางการเกษตร รายการเพื่อสุขภาพ
อนามัย สาธารณสุข รายการทางศาสนา รายการเพื่อแมบาน การแบงประเภทรายการตาม
ลักษณะของกลุมผูฟงหรือแบงตามอาชีพนี้ อาจทําใหไมครอบคลุมไดทั่วถึงผูฟงทุกกลุม เพราะใน
โลกนี้มีกลุมอาชีพเกิดขึ้นมากมาย วันหนึ่งๆจะเสนอรายการครอบคลุมผูฟงไดทุกกลุมนั้นคงเปนไป
ไมได ดังนั้นจึงคัดเอาเฉพาะผูฟงเปาหมายที่เปนสวนใหญ (majority) เทานั้น จึงเกิดมีปญหาวารัฐ
ละเลยกลุมผูฟงที่เปนชนกลุมนอย ซึ่งก็ควรจะมีสิทธิเสมอภาคทัดเทียมกัน การจัดประเภทตาม
กลุมผูฟงจึงสรางความลําบากใหแกผูจัดรายการเสมอ วิธีที่เปนกลางที่สุดในการแบงประเภทของ
รายการวิทยุกระจายเสียงจึงมักนิยมยึดตามหนาที่ของสื่อมวลชนเปนหลัก และโดยที่ตระหนักวา
วิทยุกระจายเสียงถือเปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง จึงนาจะแบงประเภทของรายการตามหนาที่ที่ดี
ของสื่อมวลชน นั่นคือแบงเปน 4 ประเภทใหญๆ ดังกลาวขางตน แตการจะจัดอัตราสวนของราย
การใหเนนหนักไปทางประเภทใดนั้น
ขึ้นอยูกับปจจัยสภาพแวดลอมและความตองการซึ่งไม
เหมือนกัน
นอกจากนี้ นภาภรณ อัจฉริยะกุล (2531) ยังไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ รูปแบบในการนํา
เสนอของรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อใหผูฟงพนจากความจําเจซ้ําซากทําใหเกิดความหลาก
หลาย (variety) ขึ้น ทั้งนี้เพื่อดึงดูดความสนใจของผูฟงใหมากที่สุด รูปแบบรายการวิทยุกระจาย
เสียงอาจแบงไดดังตอไปนี้ คือ
1.รูปแบบรายการพูดคุยกับผูฟง (Straight Talk Programme)
เปนการพูดคุยกับผูฟงโดยตรง คือ รายการที่มีผูพูดเพียงคนเดียวพูดใหผูฟงฟงโดยตรงไม
ใชเปนการพูดคุยกับคนอื่นใหผูฟงฟง
2. รูปแบบรายการสนทนา (Conversational Programme)
หากแตเปนการ
เปนรายการทํานองพูดคุยแตการพูดคุยไมไดพูดคุยโดยตรงกับผูฟง
สนทนากันระหวางผูรวมรายการ ตั้งแต 2 คนขึ้นไป ผูดําเนินรายการอาจรวมสนทนาออกความคิด
เห็นหรือใหขอมูลดวยได นอกจากนั้นยังทําหนาที่เชื่อมโยงการสนทนาและอธิบายเพิ่มเติมใหผูฟง
เขาใจดีขึ้น ตลอดจนสรุปเนื้อหาสําคัญที่ไดสนทนากันแตละเรื่องดวย
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3. รูปแบบรายการสัมภาษณ (Interview Programme)
เปนการพูดคุยกันระหวางบุคคล 2 ฝาย ฝายหนึ่งเปนผูตั้งคําถาม ซักถามเรื่องราว ปญหา
ขอของใจใหผูฟงฟง อีกฝายเปนผูตอบ เรื่องที่ควรสัมภาษณในรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
พัฒนา ไดแก เรื่องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน สุขภาพอนามัย การเกษตร การสงเสริม
อาชีพ หรือเปนการสัมภาษณบุคคลตัวอยางของทองถิ่นนั้นๆ รายการสัมภาษณแตกตางจากราย
การสนทนาตรงที่ผูสัมภาษณเปนผูตั้งคําถามไดอยางเดียวแตไมมีหนาที่ตอบคําถามนั้นเสียเอง ไม
เหมือนกับผูดําเนินการสนทนาซึ่งอาจรวมสนทนาดวยในบางโอกาส สิ่งที่ผูสัมภาษณจะทําไดนอก
จากนั้นคือ สรุปใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเพิ่มเติมใหเขาใจไดดีขึ้นเทานั้น
4. รูปแบบรายการอภิปราย (Discussion Programme)
เปนการพูดคุยออกความคิดเห็นกันในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง แตผูมารวมอภิปรายนั้นตาง
ความคิดเห็นตางทัศนะกัน จึงมารวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นจะเปนไป
ทีละคน อยางมีระเบียบโดยมีผูดําเนินการอภิปรายเปนผูควบคุมใหรายการเปนไปตามแนว ผู
ดําเนินการจะไมรวมอภิปรายดวยเปนเพียงสรุปความคิดเห็นของผูรวมอภิปรายเทานั้น
5. รูปแบบรายการสารคดี (Documentary หรือ Feature Programme)
เปนรายการที่ใหเนื้อหาสาระในหัวขอใดหัวขอหนึ่งแตมีรายละเอียดหลายแงมุม มีวิธีการ
นําเสนอไดหลายลักษณะ โดยมุงที่จะเสนอประเด็นสาระเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว
โดยทั่วไปแลวรายการสารคดีมี 2 ประเภท คือ รายการสารคดีแบบ Documentary หมายถึงราย
การที่เปนจริงทั้งหมด มีหลักฐานเปนเอกสารสนับสนุน คนควาอางอิงได อีกประเภทหนึ่งเปนราย
การสารคดี Feature หมายถึง รายการที่มุงเสนอเนื้อหาบนพื้นฐานของความเปนจริง แตไมทั้งหมด
ไมจําเปนตองมีเอกสารมายืนยัน
6. รูปแบบรายการนิตยสารทางอากาศ (Magazine Programme)
เปนรายการที่ประกอบดวยเรื่องยอยๆ ตางๆ กัน แตละเรื่องมีรูปแบบแตกตางกันรวมอยูใน
รายการเดียวกัน มีวัตถุประสงคเพื่อใหทั้งบันเทิงและความรู แตจะเนนหนักเรื่องบันเทิงมากกวา
เอกภาพของรายการอยูที่การเชื่อมโยงเรื่องตางๆ ใหสอดคลองกลมกลืนกัน ทั้งๆที่เปนคนละเรื่อง
กัน โดยใชคําพูดเชื่อมโยง หรือเพลงเชื่อมโยงตามความเหมาะสม ทําใหรายการมีหลายรูปแบบ
รวมกันอยูในรายการเดียวกัน
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7. รูปแบบรายการขาว (News Programme)
เปนรายการที่จัดทําขึ้นเพื่อรายงานเหตุการณสําคัญๆที่เกิดขึ้น โดยมีผูอานขาวโดยไมมี
เสียงประกอบ รายการขาวแยกยอยไดหลายประเภท เชน ขาวตางประเทศ ขาวในประเทศ ขาว
ทองถิ่น ขาวการเมือง ขาวกีฬา ขาวเศรษฐกิจ เปนตน
8. รูปแบบรายการบรรยายเหตุการณ (Commentary)
เปนการรายงานเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นจริง หรือกําลังดําเนินอยูในสถานที่จริง โดยผู
บรรยายถายทอดเหตุการณหรือเลาเหตุการณนั้นใหฟง
9. รูปแบบรายการตอบปญหา (Quiz Programme)
เชิญผูตอบมารวมรายการโดยตอบปญหาในหองสงในลักษณะแขงขันกัน หรือเปดโอกาส
ใหผูฟงไดมีโอกาสรวมรายการโดยถามปญหาแลวเปดโอกาสใหผูฟงตอบปญหากลับมาทาง
โทรศัพท ทําใหรูผลสะทอนกลับไดทันที
10. รูปแบบรายการเพลง (Music Programme)
เปนรายการที่มีความสําคัญและไดรับความสนใจมาก แตการจัดรายการเพลงควรยึด
ความมีเอกภาพ คือ เลือกจัดเฉพาะเพลงประเภทใดประเภทหนึ่ง และยึดความหลากหลาย คือ
ความหลากหลายในแตละเพลงซึ่งมีอยูเชน มีเสียงรองทั้งหญิง และชาย มีทั้งทํานองชาและเร็ว
11. รูปแบบรายการละครวิทยุ (Radio Drama หรือ Radio Play)
มีวัตถุประสงคเพื่อความบันเทิงเปนสําคัญ แตบางครั้งอาจสอดแทรกเนื้อหาที่เปนความรู
ไวดวย ละครเปนการแสดงบทบาทที่สมมติขึ้น โดยใชศิลปะหลายอยางผสมกัน เชน ศิลปะการใช
เสียงการใชภาษา ทั้งนี้เพื่อใหผูฟงเกิดความเขาใจและเกิดอารมณ ความรูสึกคลอยตาม
12. รูปแบบรายการปกิณกะ (Variety)
เปนรายการที่ประสมรายการหลายรูปแบบรวมอยูในรายการเดียวกัน แตไมใชการประสม
แบบนิตยสารทางอากาศ เพราะไมมีการเชื่อมโยงตอเนื่อง แตเปนเพียงการเสนอเนื้อหา และรูป
แบบหลายๆรูปแบบมาผสมปนเปกัน มีแตความหลากหลาย ไมมีความเปนเอกภาพ เนนความ
บันเทิง
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ดร.ปรมะ สตะเวทิน (2541: 55-68) กลาวถึง องคประกอบในกระบวนการการสื่อสารมวล
ชนก็คือ สาร สารก็คือเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อมวลชนหรือเรียกวา เนื้อหาของสื่อมวลชน เนื้อหาที่
สําคัญๆ ของสื่อมวลชน ไดแก
1. เนื้อหาขาว ไดแก ขอมูลขาวสารความเปนจริงเกี่ยวของกับเรื่องตางๆมากมายหลาย
ชนิดซึ่งมีความหลากหลาย (variety) เพื่อตอบสนองความตองการดานขาวของผูฟงใหกวางที่สุด
เพราะผูฟงมีความแตกตางกันในดานประชากร เชน อายุ อาชีพ รายได การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ
เพศ และมีความสนใจไมเหมือนกัน ขาวในสื่อมวลชนจึงถูกจําแนกออกเปนชนิดตางๆ ไดแก ขาว
ในประเทศ และขาวตางประเทศ ขาวทองถิ่น และแยกประเด็นออกตามเนื้อหาไดแก ขาวการเมือง
ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม ขาวสตรี ขาวบันเทิง ขาวการศึกษา ขาวเกษตร ขาวสาธารณสุข ขาวกีฬา
ขาวบริการสาธารณะ ขาวภัยธรรมชาติ ขาวอาชญากรรม
2. เนื้อหาที่ใหความรูและความคิดเห็น แบงออกไดเปนประเภทตางๆดังนี้
2.1 เนื้อหาที่เกี่ยวกับความสนใจของมนุษย (Human Interest) เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
อารมณของผูฟง กระตุนใหเกิดความรูสึกยินดี เห็นอกเห็นใจ ชอบ ไมชอบ เปนเรื่องความทุกขยาก
ความสุข สถิติใหม ควันหลงของเหตุการณ เชน กีฬา อุบัติเหตุ กิจกรรม
2.2 เนื้อหาเกี่ยวกับบุคลิกของบุคคล (Personality Sketches) หรือเกี่ยวกับเรื่องราวของ
บุคคล (Profiles)
เนื้อหาที่เกี่ยวกับบุคลิกของตัวบุคคล คือ เสนอนําเนื้อหาในลักษณะบุคคลนั้นพูดอยางไร
เคลื่อนไหวอยางไร คิดอยางไร บุคคลผูนั้นเกี่ยวของกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นอยางไร
สวนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคล คือ ลักษณะของประวัติความเปนมาของบุคคลที่
นาสนใจ ความหวังของบุคคลนั้น ปญหาของเขา ขอบกพรอง และความทุกขยาก และเหตุผลวาทํา
ไมในตอนทายที่สุดเขาจึงผานพนอุปสรรคไปได
2.3 เนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณสวนตัว (Personal Experiences) ของบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการกระทํา และอารมณ
2.4 เนื้อหาที่ใหขาวสาร (Informatives) และเนื้อหาที่บอกวิธีทํา (How-to-Do-It)
เนื้อหาที่ใหขาวสารเพื่อบอกเลาถึงการกระทําหรือกระบวนการใดซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจทั่วไปของผู
ฟง สวนเนื้อหาที่บอกวิธีทํา หรือวิธีปฏิบัติ เปนเรื่องราวที่ใหความรูโดยตรงแกผูฟง เปนการเสนอ
แนะหรือสอนใหผูฟงทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เสนอได เชน วิธีทําเครื่องจักสาน วิธีปลูกตนไม วิธกี ารเลี้ยง
ปลา
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3. เนื้อหาเพื่อใหความบันเทิง จุดประสงคหลักของเนื้อหาที่ใหความบันเทิงก็เพื่อดึงดูด
ความสนใจและความรูสึกรวมของประชาชน ดังนั้นเนื้อหาดานความบันเทิงจึงมุงใหความสุขความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ความพอใจ ชวยใหผูฟงหนีจากความเบื่อหนาย ความกดดันในชีวิตประจํา
วัน ชวยใหมีโอกาสไดพักผอน คลายเครียด และลืมปญหาที่กําลังเผชิญ
4. เนื้อหาโฆษณา เนื้อหาโฆษณาเปนเนื้อหาเพื่อชักจูงใจ โนมนาวใจ หรือมีอิทธิพลตอผู
รับสาร แบงออกเปน 3 รูปแบบ ดวยกัน คือ
4.1 การเปนผูอุปถัมถรายการ (Sponsorships) คือ ผูโฆษณาเปนผูรับผิดชอบดานการเงิน
ทั้งหมดในการผลิตรายการและคาเชาเวลาของสถานี
4.2 การรวมสนับสนุนรายการ (Participations) คือ เปนการโฆษณาที่ผูโฆษณาซื้อเวลา
เพื่อโฆษณาสินคาในรายการตางๆ
4.3 การโฆษณาคั่นรายการ (Spot Announcements) เปนการโฆษณาคั่นระหวางรายการ
เพื่อนําเสนอรายการในชวงตอไป
จากแนวคิดการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ดังไดกลาวขางตนนั้น เปนลักษณะการจัด
แบงประเภทรายการที่ทั่วโลกยึดปฏิบัติตามบรรษัทวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศอังกฤษแต
ลักษณะรูปแบบและเนื้อหาในรายการวิทยุชุมชนที่เปนสากลยังไมมีรูปแบบรายการที่ชัดเจน ทั้งนี้
จากตัวอยางการจัดรายการวิทยุชุมชนในตางประเทศพบวา รายการวิทยุชุมชนมักจะมีแนวคิดใน
การริเริ่มจัดรายการเพื่อชนกลุมนอยซึ่งวิทยุกระจายเสียงทั่วไปยังไมสามารถเขาถึงได เชน ชนกลุม
นอยอะบอริจินในออสเตรเลีย เนื้อหาก็จะเปนเรื่องราวความสนใจเฉพาะกลุม แตหลักการจัดวิทยุ
ชุมชนจะเนนที่ตวั รายการที่ไมมุงแสวงหากําไร และสงกระจายเสียงกําลังต่ําครอบคลุมเฉพาะพื้นที่
เทานั้น ยังไมมีรูปแบบและเนื้อหาตายตัวที่ยึดเปนหลักสากลชัดเจน
ทั้งนี้รูปแบบและเนื้อหาการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนในตางประเทศมีลักษณะรูปแบบและ
เนื้อหารายการที่แตกตางกันไป ยกตัวอยางไดดังนี้
วิทยุชุมชนในอินเดีย
ป ค.ศ. 1984 อินเดียไดจัดตั้งสถานีวิทยุทองถิ่นที่เมือง Nagercoil ใชเครื่องสง 1 กิโลวัตต
มีรปู แบบในการนําเสนอโดยการบันทึกเสียงชาวบานทั้งในเขตเมืองและชนบทแลวนํามาออก
อากาศในรายการโดยเจาหนาที่ของสถานีเปนผูดําเนินรายการ หรือบันทึกเสียงคําถามจากคนใน
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หมูบานนํามาเปดในรายการแลวนําผูเชี่ยวชาญมาตอบคําถามนั้น
เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ วัฒนธรรม และการเรียนรูหนังสือ

เนื้อหารายการสวนใหญเปน

วิทยุชุมชนของชนเผาอะบอริจินในออสเตรเลีย
วิทยุชุมชนในออสเตรเลียไมเกี่ยวของกับระบบกระจายเสียงสาธารณะทั่วๆไป สิ่งสําคัญใน
การดําเนินรายการ คือ นําเสนอเนื้อหาเพื่อใหขอมูลขาวสารและการแสดงวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของ
ชุมชนอะบอริจิน ดําเนินรายการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอะบอริจิน โดยเปดเพลงพื้นเมืองอะบอ
ริจินซึ่งเปนลักษณะการเลานิทานตามแบบวัฒนธรรมอะบอริจินในรายการดวย
สถานี 6NR เปนผูไดรับอนุญาตดําเนินการจัดรายการในพื้นที่ตอนใต โดยมีอาสาสมัคร
จากชุมชน 450 คน เขามารวมจัดทํารายการกับสถานี ผูผลิตรายการ 5 คนจะตองรับผิดชอบการ
จัดรายการสําหรับชุมชนเผาอะบอริจิน 4 ชั่วโมงตอสัปดาห และเมื่อไดดําเนินรายการตอไปปรากฏ
วาจํานวนอาสาสมัครจากกลุมเชื้อชาติตางๆเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคนเหลานี้จะไดรับการฝกอบรมการจัด
รายการและดําเนินรายการไดเอง
วิทยุชุมชนในปากีสถาน
รูปแบบรายการของวิทยุชุมชนในปากีสถานเปนรายการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชาติ และนําสื่อวิทยุมาชวยในการพัฒนาชนบทซึ่งประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการ
เกษตรถึง 71 เปอรเซ็นต โดย Pakistan Broadcasting Corporation (PBC) ไดใหตัวแทนจาก 15
หมูบานซึ่งเปนพื้นที่ตั้งของสถานี โดยตัวแทนเหลานั้นคัดเลือกมาหมูบานละ 2 คน จากเจาหนาที่ที่
ดูแลหนวยงานดานการเกษตรของทองถิ่น 1 คน และจากหนวยงานดานการปศุสัตว 1 คนมารวม
อบรมกับ (PBC) ดานการผลิตรายการโดยใหตัวแทนเหลานั้นเขาไปพูดคุยกับเกษตรกรเพื่อคนหา
ความตองการเกี่ยวกับเนื้อหาที่คนในชุมชนตองการ นํามาเปนแนวทางในการเสนอเนื้อหาในราย
การ รวมทั้งนําจดหมายที่ไดรับจากเกษตรกรและผูฟงตางจังหวัดมาพิจารณาในการผลิตรายการ
ดวย
แตหลังจากดําเนินการไดระยะหนึ่งพบวา ขอมูลที่รวบรวมมาไดจากหมูบานเหลานั้นไดมา
โดยผูผลิตรายการมืออาชีพ และจากเจาหนาที่ของรัฐดานการเกษตรและปศุสัตว จึงทําใหตัวแทน
เหลานั้นเขียนบทวิทยุนําเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับการสนทนาดวยภาษาทองถิ่นเรื่องปญหาการ
เลี้ยงสัตวของเกษตรกรซึ่งเปนเรื่องหนัก แตจัดรายการดวยเสียงที่แสดงความตื่นเตนเราใจ ตลก
ขบขัน ตามแนวทางการจัดวิทยุกระจายเสียงทั่วไปที่ไดรับการอบรมมาเพื่อไมใหจําเจและนาฟง มี
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ความหลากหลาย จึงทําใหรายการวิทยุชุมชนในปากีสถานไมประสบความสําเร็จถึงแมจะเปนเรื่อง
ราวในชุมชนแตก็ไมไดผลิตโดยคนในชุมชนเอง
จากตัวอยางการทดลองจัดรายการวิทยุชุมชนในตางประเทศ พบวาเปนการดําเนินการ
ภายใตความตองการของชุมชนทองถิ่นเปนหลัก การดําเนินการแตกตางกันไปตามวัตถุประสงค
ของรายการวิทยุชุมชนของแตละประเทศ ยังไมมีรูปแบบที่เปนสากลชัดเจน แตมีหลักการเกี่ยวกับ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนที่จัดทําขึ้นของประเทศอังกฤษ (Simon Partridge 1982 อางถึงใน สุรินทร
แปลงประสพโชค) ป 1979 กลุมสื่อสารชุมชน (Community Communication Group) ของอังกฤษ
ไดยกรางกฎหมายของการกระจายเสียงชุมชนขึ้น โดยมีสาระสําคัญ 10 ขอ ดังนี้
1.สนองตอบชุมชนทองถิ่น หรือความสนใจของชุมชนเปนหลัก
2.รูปแบบของการไมแสวงหากําไร
3.มีการบริหารนโยบายรายการที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเปนตัวแทนจากกลุม
ตางๆในชุมชนรวมกับพนักงานการกระจายเสียงซึ่งเปนลูกจางหรืออาสาสมัคร
4.ใหบริการขาวสาร การศึกษา และความบันเทิง รวมทั้งทําใหเกิดการสื่อสาร 2 ทางสําหรับ
ความคิดเห็นที่ขัดแยง
5.ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงตางๆ
ซึ่งรวมทั้งเงินยืมจากทองถิ่นจากสปอต
โฆษณาที่กําหนดไวอยางชัดเจนในชวงเวลาที่จํากัดและเงินกองทุนทั้งจากสวนกลางและทองถิ่น
6.ยอมรับใหพนักงานกระจายเสียงที่จางไวรวมในสหภาพมีความคลองตัวในการทํางานและ
อนุญาตใหใชอาสาสมัครในที่ที่เหมาะสม
7.พยายามกระทําใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสการจางงานสําหรับผูหญิงและกลุมเชื้อชาติ
หรือชนกลุมนอยในสังคม
8.ตองเตรียมใหประชาชนไดรูถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝกอบรมในการผลิตและการสง
ขาวสาร
9.เนื้อหารายการที่สง กระจายเสียงตองเปนเนื้อหาหลักจากสิ่งที่มีอยูในทองถิ่น
10.มีนโยบายรายการที่กระตุนใหเกิดการพัฒนาการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย
ตอตานปญหาชาตินิยม เพศนิยม และทัศนคติที่แตกแยกอื่น ๆ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชกรอบแนวคิดเรื่องรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนใน
การพิจารณาลักษณะของวิทยุชุมชนในจังหวัดนานวาเปนไปตามหลักการวิทยุชุมชนหรือไม
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่อง
การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ
“วิทยุเพื่อชุมชน” ของจังหวัดนาน โดยผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของระหวางป 2533 –
ปจจุบัน ไวดังนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานรายการวิทยุ
สุรินทร แปลงประสพโชค (2533) ศึกษาเรื่อง “การทดลองจัดวิทยุกระจายเสียงชุมชน
สําหรับชุม ชนชนบทในเขตชานเมื องจังหวัดจัน ทบุ รี” โดยทํ าการทดลอง การสังเกต และการ
ทดสอบกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองจัดรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชนสําหรับผูฟงใน
พื้นที่โดยรอบสถานีทดลองคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี พบวา คณะ
กรรมการซึ่งเป นผูนําชุมชนในพื้น ที่ท ดลองที่ถูกแตงตั้งขึ้น สามารถปฏิบัติ ห นาที่บริห ารวิท ยุ
กระจายเสียงชุมชน เปนสื่อกลางสะทอนปญหา และความตองการของชุมชนใหกับรายการไดเปน
อยางดี หลังการทดลองผูฟงนิยมฟงรายการจากสถานีทดลองมากขึ้น โดยความนิยมจะมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 และความพึงพอใจจะแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 นอกจากนั้นวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่จัดขึ้นยังสามารถใชเปนรูป
แบบของการจัดสื่อเพื่อการพัฒนาได
งานวิจัยชิ้นนี้ไดทําการศึกษากอนที่จะมีการรางพระราชบัญญัติกฏหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ขึ้น ผลการวิจัยพบวาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงโดยประชา
ชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานในรูปคณะกรรมการที่ถูกแตงตั้งสามารถดําเนินงานใหราย
การไดรับความนิยม มีผูฟงเพิ่มขึ้นและตองการใหมีรายการวิทยุชุมชนตอไป แตดวยโครงสรางการ
บริห ารงานที่ ป ระชาชนเข า มามี ส ว นรว มในคณะกรรมการที่ ถู ก แต ง ตั้ ง จึ ง ทํ า ให มี ป ญ หาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานเกิดขึ้นเมื่อประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานราย
การวิทยุเพื่อชุมชน
น้ํามนต พรหมเปยม (2541) ศึกษาเรื่อง “เศรษฐศาสตรการเมืองของวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟ.เอ็ม.ในกรุงเทพมหานคร ชวงป 2530-2539” พบวา สถานีวิทยุระบบเอฟ.เอ็ม.ในเขต
กรุงเทพมหานครทุกสถานีเปนของหนวยราชการมาแตแรกเริ่ม มีการใหเอกชนเขามารวมดําเนิน
กิจการในลักษณะการใหสิทธิเชาเวลาหรือการเปดประมูลใหสัมปทานในบางสถานี แตรัฐก็ยังคง
เปนเจาของกรรมสิทธิ์สถานีวิทยุอยู ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมสื่อวิทยุกระจายเสียงมี
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การแขงขันกันสูงระหวางผูประกอบการรายใหญ สงผลใหเกิดการกระจุกตัวและผูกขาดการดําเนิน
กิจการโดยกลุมธุรกิจสื่อมวลชนเพียงไมกี่กลุม
งานวิจัยชิ้นนี้ ชี้ใหเห็นวา กลุมทุนยังคงมีบทบาทที่สําคัญในสื่อวิทยุกระจายเสียงอยาง
แยกไมออกตราบใดที่ ความสัมพันธของรัฐในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบการเมืองซึ่งยัง
คงเปนผูเล็งเห็นผลประโยชนตอคลื่นวิทยุอยู และงานวิจัยชิ้นนี้ยังเปนการเนนย้ํา แนวคิด ทฤษฎี
เรื่องเศรษฐศาสตรการเมืองวา ใครเปนผูควบคุมสื่อ โครงสรางเกี่ยวกับการเปนเจาของสื่อจะมีผลอ
ยางไรในการที่จะมากําหนดรูปแบบ และเนื้อหา ยังคงเปนแบบบนลงลางอยูหรือเปลา ถึงแมวาจะ
ผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชนขึ้นมาแตก็ยังแอบแฝง ซึ่งผลประโยชนของกลุมผูนําชุมชนอยูดวยหรือ
เปลา
วีรพงษ พลนิกรกิจ (2542) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยเชิงโครงสรางของสถานีวิทยุทองถิ่นใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุ” พบวา ปจจัยโครงสรางการ
เปนเจาของ ระบบการควบคุม และระบบตลาด เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหา
รายการวิทยุทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสถานีที่รัฐเปนเจาของจะมีรูปแบบรายการ
สวนใหญเปนรายการพูดคุย และรายการขาว สวนเนื้อหาเปนขอมูลขาวสารและความเปนจริง ใน
ขณะที่สถานีที่มีโครงสรางเปนระบบทวิภาค คือ รัฐหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ แตใหบุคคลภาย
นอกบริหาร จะมีรูปแบบและเนื้อหารายการเปนโฆษณาสินคาและบริการ เพราะจะมีแหลงรายได
จากการโฆษณาสินคาและบริการที่มุงแสวงผลประโยชนทางธุรกิจ และยังพบวา ไมวาสถานีวิทยุ
ทองถิ่นจะมีโครงสรางในลักษณะใดก็ตาม รูปแบบและเนื้อหารายการก็มีการกระจุกตัว ขาดความ
สมดุล และไมมีความเปนทองถิ่น
งานวิจัยชิ้นนี้ แสดงใหเห็นวา ปจจัยเชิงโครงสรางการเปนเจาของ ระบบการควบคุม
ระบบตลาด และปจจัยดานอื่นๆ มีผลในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุทองถิ่นทั้ง
สิ้น แตการวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเพียงสถานีวิทยุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทานั้น จึงเปนแนวทางใน
การศึกษาตอไปวาในจังหวัดนาน ซึ่งเปนจังหวัดที่ตั้งอยูในภูมิภาคที่แตกตางกันออกไปจะมีเหตุ
ปจจัยใดบางที่มีสวนในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหาบาง และมีความเปนทองถิ่นมากนอยเพียง
ใด และมีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 40 อยางไรตอไปในอนาคต
ประภาภร ดลกิจ (2544) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหการจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน
“สรางสรรคจันทบุรี” พบวา รายการสรางสรรคจันทบุรีเปนรายการที่อยูภายใตโครงสรางของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี โดยมีโครงสรางจําแนกเปน 3 ระยะ คือ
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1. ระยะทดลอง ดําเนินงานโดย คณะกรรมการบริหารที่เปนตัวแทนชาวบาน คณะ
กรรมการที่ปรึกษา และชางเทคนิคของสถานี
2. ระยะดําเนินงานจริงชวงแรก ดําเนินงานโดย คณะกรรมการบริหารที่เปนตัวแทนภาครัฐ
คณะกรรมการที่ปรึกษา และฝายรายการของสถานี
3. ระยะดําเนินงานจริงชวงสุดทาย ดําเนินงานโดย ตัวแทนภาครัฐ 2 คน และชางเทคนิค
ของสถานี
ผลการวิจัยพบวา หลังจากดําเนินรายการไปได 5 ป รายการไดยุติลงดวยเหตุปจจัยจาก
นโยบายสถานีที่ไมสนับสนุนการดําเนินงานโดยการลดเวลาลงเรื่อยๆ และเจาหนาที่สถานีไมเปนพี่
เลี้ยงในการดําเนินรายการ ปจจัยดานงบประมาณที่สถานีไมมีให ปจจัยดานบุคคลที่เขามาเปน
คณะกรรมการบริหารไมมีความรูดานวิทยุ และไมเขารวมในการประชุม รวมทั้งไมหาตัวแทนเขา
มามีสวนรวมในคณะกรรมการอยางตอเนื่อง จึงเปนแนวทางใหกับรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัด
นานวามีปจจัยใดบางที่เกี่ยวของกับการดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชน
พิชญา รัตนพล (2540) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวังผลประโยชน
และความนาเชื่อถือ ของรายการสถานีวิทยุเพื่อสังคมและชุมชน : ศึกษากรณีสถานีวิทยุชุมชน”
พบวา คุณลักษณะทางดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการสื่อสาร รวมทั้งระดับความคาดหวังผลประโยชนตอตนเอง และตอสังคม
จากสถานีวิทยุชุมชน ระดับความนาเชื่อถือดานผูดําเนินรายการและขอมูลขาวสารในสายตาของ
สมาชิกลวนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสื่อสารทั้งสิ้น
งานวิจัยชิ้นนี้ ชี้ใหเห็นวา การรวมตัวเปนกลุมสมาชิกของชุมชนก็เพราะสมาชิกมีความ
คาดหวังผลประโยชน และความเชื่อถือจากสถานีวิทยุเพื่อสังคมและชุมชน เพราะฉะนั้นถาหากคน
ในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินรายการ กําหนดเนื้อหา เองจะยิ่งทําใหสถานีวิทยุเพื่อชุม
ชนมีสวนในการกําหนดพฤติกรรมการสื่อสารของคนในชุมชนดวย การรวมตัวกันเปนสมาชิกของ
สถานีวิทยุเพื่อสังคมจะทําใหมีการสื่อสารผานคลื่นวิทยุเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหสังคม
พัฒนา และเปนชองทางในการพึ่งพาอาศัยกัน งานวิจัยชิ้นนี้จะเปนแนวทางในการนําผลไปศึกษา
ถึงขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตรายการของสถานีวิทยุชุมชน (City Radio)
ตลอดจนสถานีอื่นที่มีลักษณะเดียวกันใหมีขอมูลประกอบการจัดรายการใหตรงตามความตองการ
ของผูรับฟงรายการ และเหมาะสมกับคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรของคนในชุมชน
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นาฎยา เสวกแกว (2541) ไดศึกษาเรื่อง “บทบาทของวิทยุทองถิ่นในจังหวัดชลบุรีตอ
การอนุรักษสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” พบวา บทบาทที่วิทยุทองถิ่นกําลังกระทํา
มากที่สุดในปจจุบัน ไดแก การนําเสนอขาวสาร การสรางจิตสํานึก การใหแนวทางปฏิบัติ การให
ความรู สวนบทบาทที่กระทํานอย ไดแก การเสนอแนวคิดในการแกปญหา การเปนเวทีใหประชา
ชนแสดงความคิดเห็นยอนกลับ และบทบาทที่ไมไดกระทําเลย คือ การเปนแกนนําในการปฏิบัติ
และการเฝาระวัง สําหรับความคาดหวังของผูรับสารในทองถิ่น ตองการใหวิทยุทองถิ่นแสดงบท
บาทที่กําลังกระทําอยู คือ การสรางจิตสํานึก และการใหความรูใหมากขึ้น การวิเคราะหปจจัยที่สง
ผลตอการแสดงบทบาทของวิทยุทองถิ่นมีปจจัยภายใน ไดแก นโยบายองคกร ทัศนคติของนักจัด
รายการ จํานวนและความถนัดของบุคลากร และงบประมาณ สวนปจจัยภายนอก ไดแก แหลง
ขาว/แหลงขอมูล และผูสนับสนุนรายการ ซึ่งผูสงสารมีทัศนะวา ปจจัยดานงบประมาณเปนปจจัย
ที่สําคัญที่สุด
งานวิจัยชิ้นนี้ ชี้ใหเห็นวา ในฐานะผูสงสารนั้น การจะจัดทํารายการวิทยุทองถิ่น จะตองมี
เหตุปจจัยหลายประการที่จะทําใหเห็นวา บทบาทหนาที่ที่ผูสงสารพึงกระทํามีอะไรบาง เพื่อเปน
แนวทางในการที่จะจัดทํารายการวิทยุใหเกิดประโยชนตอคนในทองถิ่นมากที่สุด และเหตุปจจัยใด
บางที่จะมีสวนในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหาตอการจัดรายการวิทยุเพื่อทองถิ่น ไมวาจะเปน
เหตุปจจัยภายนอก หรือปจจัยภายใน เพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อทอง
ถิ่น งานวิจัยชิ้นนี้ยังแสดงใหเห็นวาวิทยุกระจายเสียงในปจจุบันยังไมไดเสนอแนวคิดในการแก
ปญหาใหกับทองถิ่นเทาที่ควร และยังไมเปนเวทีสาธารณะใหประชาชนแสดงความคิดเห็นยอน
กลับ (feedback)
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2544) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสาร การมีสวนรวม และความพึง
พอใจของประชาชนในวิทยุชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดระยอง” พบวา การดําเนินงาน
รายการวิทยุเพื่อชุมชนของทั้งสองจังหวัดมีผูอํานวยการ สวท.และเจาหนาที่ฝายผลิตรายการ รวม
ทั้งประชาชนไดรวมกันจัดตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงชุมชน
และมีคณะ
อนุกรรมการผลิตรายการอีกชุดหนึ่งซึ่งเปนความรวมมือระหวางฝายรัฐและฝายประชาชน โดยรัฐ
ใหความชวยเหลือในดานอุปกรณ
สวนประชาชนพยายามผลิตรายการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน รูปแบบเนื้อหาที่นําเสนอเปนขาวสารในทองถิ่น บริการดานสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดลอม ขาวสารเกี่ยวกับการกินอยู เกษตรกรรม สาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรมพื้น
บาน โดยใชภาษาถิ่น มีรายการสัมภาษณ พยายามใหผูฟงมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ดวยการโทรศัพทหรือสงจดหมายเขามา
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นอกจากการดําเนินงานที่กลาวขางตนแลว ความตองการของประชาชนเรื่องรูปแบบและ
เนื้อหารายการวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีและระยองที่ไดผลการวิจัยจากการสัมภาษณกลุมผู
นําชาวบานยังนํามาเปนแนวทางในการเปรียบเทียบกับความตองการของประชาชนในจังหวัดนาน
ไดวาเรื่องการจัดรายการ ควรมีการจัดรายการโดยคนหลากหลายอาชีพ เชน กลุมเยาวชน กลุมแม
บาน กลุมพระ รายการควรเปนเรื่องทํามาหากิน การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม การประชาสัมพันธสิน
คาหรือเทศกาลในชุมชนของตน รายการควรเปนเรื่องทํามาหากิน การอนุรักษวัฒนธรรม การทาย
ปญหาชิงรางวัล มีเพลงคั่นรายการ เวลาที่เหมาะสมคือเชาตรูและชวงเย็น คือกอนไปทํางานและ
หลังงานเลิก รูปแบบรายการควรมีความหลากหลาย เชน การเสนอขาว การสนทนากับผูฟง ละคร
การสื่อขาวนอกสถานที่
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
รุจิรา สุภาษา (2542) ศึกษาเรื่อง “การสรางสื่อแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความรูเรื่องสิ่ง
แวดลอมขององคกรพัฒนาเอกชน” พบวา ประชาชนเขารวมในการสรางสื่อ 3 ระดับดวยกันคือ
ระดับผูรับสาร, ระดับผูผลิต และระดับผูวางแผน ระดับผูรับสารจะมีการเขารวมในรูปแบบของการ
แสดงความคิดเห็นมากที่สุด สวนการเขารวมระดับผูผลิต มีการเขารวมในขั้นตอนกอนการผลิต
มากที่สุดในบทบาทของการเปนผูใหขอมูลและการชวยกําหนดประเด็นในการนําเสนอ ในสวนของ
ขั้นตอนการผลิต ประชาชนไดเขารวมเปนนักแสดงหรือเปนผูใชสื่อ และในสวนของขั้นตอนหลังการ
ผลิต ประชาชนมีสวนรวมเฉพาะการประเมินผลและการชวยนําสื่อไปเผยแพรเทานั้น ผลการวิจัยนี้
สรุปไดวา ยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงขึ้น โอกาสในการเขารวมของประชาชนยิ่งนอย
งานวิจัยชิ้นนี้ เปนการพิสูจนวาการมีสวนรวมยิ่งสูง โอกาสในการเขารวมยิ่งนอยนั้นจริง
หรือไม อยางไร และเปนงานวิจัยที่ชี้ใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนในสื่อตางๆนําไปสูการ
พัฒนาไดอยางไรในองคกรอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาชุมชน
จิระวรรณ ตันกุรานันท (2542) ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมและบทบาทผูนําชุมชนชาว
ไทยภูเขาในการจัดการวิทยุชุมชนจังหวัดแมฮองสอน” พบวา ผูนําชุมชนมีบทบาทมากในดานการ
ใหความรูในการวางแผนจัดการวิทยุชุมชน และผูนําชุมชนชาวไทยภูเขาแสดงความเห็นวาปญหา
เรื่องคาใชจายในการจัดการเปนปญหาอันดับหนึ่ง ตามดวยปญหากฎหมาย ปญหาความมั่นคง
ปลอดภัย ปญหาความรูความชํานาญ และยังพบวาสมาชิกชุมชนสวนใหญไมเคยรูเรื่องการจัด
การวิทยุชุมชนมากอน แตถาใหเขามีสวนรวมในการจัดการวิทยุชุมชน ก็สนใจที่จะเปนผูดําเนิน
รายการ โดยเห็นวาควรจะมีคาตอบแทนใหดวย
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งานวิจัยชิ้นนี้ แสดงใหเห็นวา ยังมีประชาชนอีกจํานวนหนึ่งยังไมรูเรื่องการจัดการวิทยุชุม
ชน ปญหาในการมีสวนรวมอาจมาจากสาเหตุของความหางไกล หรือการที่พื้นที่ในชนบทบาง
จังหวัดยังไมไดอยูในรัศมีการสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง ผูนําชุมชนจะมีสวนในการกระตุนให
สมาชิกในชุมชนไดรับทราบขอมูลเหลานี้ไดอยางไร เพื่อนําไปศึกษาดูวาปจจัยภายนอก เชน เสน
ทางคมนาคมที่สะดวก ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน ภาวะเศรษฐกิจของชุมชน จะมีผลอยางไรตอ
คนในชุมชนในการจัดการวิทยุชุมชน
งานวิจัยในตางประเทศ
M.J.R. David (1993 : 23-36) ไดทําการศึกษาโดยการประเมินผลปจจัยแวดลอมของการ
จัดรายการวิทยุชุมชนในเอเชีย พบวาประเทศในเอเชียสวนใหญมีระบบการกระจายเสียงตามแบบ
ตะวันตก โดยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดดังนี้
1. ระบบการกระจายเสียงมีการควบคุมดูแลแบบรวมศูนย มีรัฐบาลควบคุมโดยอยูภายใต
กรม กระทรวงในความรับผิดชอบของรัฐมนตรี
2. ระบบการกระจายเสียงแบบรวมศูนยแตมีความเปนอิสระ หรือ กึ่งอิสระ เปนลักษณะ
องคกรหนึ่ง ไดรับการจัดตั้งจากรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบ
3. ระบบที่เปนอิสระ ควบคุมตนเอง อาจจะมีบริษัท หางรานเปนเจาของและดําเนินงาน
เพื่อหวังผลกําไร
ประเทศในเอเชียสวนใหญจะควบคุมระบบวิทยุดวยขอ 1 และ 2 เปนสวนใหญ และเปน
องคกรที่นําเสนอแตเรื่องราวของรัฐบาลที่นําไปสูประชาชนผูไมมีสวนในการตัดสินใจ
หรือมี
ปฏิกิริยาตอบกลับมาได
เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากหลังสงครามโลกครั้งที่ ทําใหเกิดประเทศในโลกที่สามที่
ตองการใหชุมชนทองถิ่นไดมีการพัฒนาตัวเองจึงใชการสื่อสารเขาไปพัฒนาคนในระดับรากหญา
M.J.R David ไดกําหนดกรอบแนวคิดของสื่อวิทยุที่มีสวนในการเขาไปพัฒนาคนทองถิ่น
ไวตามประเด็นตางๆ ดังนี้
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แนวคิดและปรัชญาระบบการสื่อสารในชุมชน
World Associaiton of Community Radio Broadcaster ไดนิยามความหมายของวิทยุ
ชุมชนไววา
“วิทยุชุมชนเปนรายการเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น เพื่อนําไปสูการพัฒนา
เพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนาและเปลี่ยนแปลงสังคม
วิทยุชุมชนยังเปนการสื่อสารแบบ
ประชาธิปไตยที่ใหทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของวิทยุเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงความแตก
ตางของรูปแบบการดําเนินชีวิตตามบริบททางสังคม”
ทั้งนี้ M.J.R David ยังใหขอมูลเพิ่มเติมวา วิทยุชุมชนเปนการสงกระจายเสียงคลื่นสั้นเพื่อ
ครอบคลุมกลุมผูฟงเฉพาะพื้นที่เทานั้นเพื่อเพิ่มโอกาสและความเปนไปไดในการเขาถึงสื่อ การมี
สวนรวมและการบริหารจัดการของประชาชน
รูปแบบรายการวิทยุชุมชนจะแตกตางจากวิทยุกระจายเสียงทั่วไปที่ วิทยุชุมชนเนนใหผูฟง
มีสวนรวม รวมแสดงความคิดเห็นและประสบการณที่คนในทองถิ่นใหความสนใจ โดยแบงประเภท
รายการของวิทยุชุมชนตามการนําเสนอของเรื่องดังนี้
1. เปนเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นของปญหาตางๆในชุมชน เชน การขายขาวเปลือกในชวงฤดู
เพาะปลูก
2. เปนเรื่องราวที่นาเอาอยาง หรือเรื่องนายกยอง เชน เกษตรกรตัวอยางมีวิธีการปลูกพืช
อยางไรใหไดผลดี
3. การอธิบายบริบททางสังคม สภาพแวดลอมที่เปนตัวอยางที่เกิดขึ้นในชุมชน
4. วัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อแสดงเอกลักษณของชุมชน
5. การแกไขปญหา ที่เกิดขึ้นในชุมชน เชนปญหาของชาวนา
รูปแบบรายการวิทยุชุมชน
รูปแบบรายการของเอเชียมีมากมายหลายรูปแบบ แตที่เปนหลักการทั่วไปมี 2 ประเภท
คือ
1. เปนรูปแบบรายการที่ผูผลิตรายการจะตองออกไปทํารายการนอกสถานที่และผลิตราย
การโดยใชสถานีในทองถิ่นนั้นจัดรายการและทํากิจกรรมรวมกับชุมชนและถายทอดออกมายัง
เครือขายแมของระบบวิทยุของประเทศ รูปแบบนี้มีอยูในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ปาปวนิวกินี
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2. วิทยุชุมชนที่อยูในพื้นที่นั้นๆ มีสถานีวิทยุอยูในพื้นที่มีผูฟงในระยะใกลเคียงสถานีเปน
รูปแบบรายการเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของชีวิตทองถิ่นมี
คลื่นเปนของตัวเอง บริหารงบประมาณเองดวยตนทุนต่ํา ทําขึ้นเองเฉพาะชุมชนเล็กๆ
ปญหาและขอจํากัดของวิทยุชุมชน
การกอตั้งวิทยุชุมชนขึ้นมามีการเผชิญปญหามากมายแยกไดเปนปญหาทางการเมือง
นโยบาย การบริหาร ความชํานาญ และงบประมาณ
ขอจํากัดทางการเมือง
รัฐบาลโดยสวนใหญ รูสึกวาเปนผูที่มีหนาที่ควบคุมระบบการสื่อสารเพราะมันหมายถึง
ความมั่นคงในตําแหนง รายการวิทยุชุมชนหัวใจหลักเลยคือการเขาถึงสื่อ การมีสวนรวมและการ
บริหารจัดการดวยตนเอง จึงทําใหรายการวิทยุสามารถผนึกกําลังภายในชุมชนใหลุกขึ้นมามีปากมี
เสียงตอบโตนโยบายของรัฐบาลหรือสิ่งที่ไมถูกตองได ผูนําทางการเมืองจึงไมตองการใหเกิดการ
วิจารณทางการเมืองที่สงผลกระทบตอตําแหนงในรัฐบาลของพวกเขาได
ขอจํากัดทางดานนโยบาย
โดยสวนมากวิทยุชุมชนจะอยูภายใตการดูแลของระบบการสื่อสารใหญของประเทศจึงทํา
ใหการบริหารมาจากสวนกลางในลักษณะรวมศูนย วิทยุชุมชนจึงยังไมสามารถเกิดขึ้นไดหากการ
บริหารจากสวนกลางไมกําหนดนโยบายลงไปสูชุมชนทองถิ่น นโยบายของรัฐบาลอาจจะไมอยูใน
หลักการของวิทยุทองถิ่นนั้นทั้งยังกอใหเกิดการขัดแยงขึ้นไดอีกดวย Librero ยังกลาววาวิทยุชุมชน
มีความเสี่ยงถาหากจะนํามาตั้งยังทองถิ่นและเปนไปไดยาก
ขอจํากัดเรื่องความชํานาญ
ขอจํากัดของนักจัดรายการก็เปนปญหาหนึ่งของรายการวิทยุชุมชนที่เจาหนาที่กระจาย
เสียงโดยสวนใหญมีความชํานาญในการจัดรายการเพื่อคนกลุมใหญ จึงทําใหเลือกนําเสนอรูป
แบบรายการตามที่ตัวเองถนัด ถาหากใหประชาชนเขาไปรวมจัดรายการดวยนักจัดรายการเดิมจะ
ทําใหตัวเองรูสึกสูญเสียการควบคุม ไมมีอิสระ เพราะตองเปลี่ยนแปลงการทํางานเพื่อใหเปนไป
ตามหลักการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
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ในดานของชางเทคนิคก็จะรูสึกไมสะดวกสบายที่ตองมาใชอุปกรณตนทุนต่ํา จึงทําใหราย
การวิทยุชุมชนจะตองเกิดจากความรวมมือของหลายๆฝาย หลายสถาบันถาหากหนวยงานที่ดูแล
การสื่อสารไมใหความรวมมือ วิทยุชุมชนก็จะไมเกิดขึ้น
ขอจํากัดเรื่องงบประมาณ
ในประเทศที่ยากจนระบบการสื่อสารก็จะไมไดรับการดูแลใหมีประสิทธิภาพ เพราะไมมี
เงินสนับสนุน วิทยุชุมชนจึงไมเนนการใชเครื่องมือสื่อสารที่มีราคาแพง ใชอาสาสมัครในชุมชน
เสนอใหใชคลื่นฟรี และหางบประมาณจากหนวยงานอื่นและประสานความรวมมือกับองคกรในชุม
ชน
จากตัวอยางการประเมินผลงานการดําเนินงานวิทยุชุมชนในเอเชียของ M.J.R David ซึ่ง
ไดทําการศึกษาเอาไวเปนแนวทางเบื้องตนเพื่อทําการทดลองจัดรายการวิทยุชุมชน Mahaweli ใน
ประเทศศรีลังกา รวมกับองคกร Unesco และ สถาบัน DANIDA ออกอากาศตั้งแตป 1981
จุดประสงคหลักของโครงการก็เพื่อเปนการเตรียมชองทางเพื่อเปนการกระตุนใหผูฟงใน
ชนบทของ Mahaweli เขามามีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการบริหารในชุมชนโดย
สมาชิกในชุมชนเอง การทดลองประสบความสําเร็จและขยายโครงการออกไปอีกหลายสวน เพื่อให
วิทยุชุมชนเปนชองทางในการพัฒนาชนบทในประเทศศรีลังกา SLBC เห็นวาวิทยุสามารถเขาไป
เปนสื่อในการพัฒนาประเทศได และเปนเครื่องแสดงมุมมองของประชาชนได
จากการศึกษาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจะนํามาเปนกรอบในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานรายการวิทยุชุมชนของจังหวัดนานวามีปจจัยอะไรที่ทําใหรายการวิทยุชุมชนมีขอจํากัด
และลักษณะการจัดรายการเปนลักษณะตามที่ M.J.R David ไดทําการศึกษาไวหรือไม
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โครงสรางการเปนเจาของ

คณะกรรมการบริหาร

วิทยุเพื่อชุมชน โดยชุมชน
ของชุมชน

วิธีดําเนินงานการบริหารจัดการดวยตนเอง
(Self-management)

รูปแบบ

เนื้อหา

การมีสวนรวม
Participation

สมาชิกในชุมชน

คนนอกชุมชน
empowerment
(ผูเชี่ยวชาญ ผูนํา
นักวิจัย)

กรอบการวิเคราะห (CONCEPTUAL FRAMEWORK)

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ “วิทยุเพื่อชุม
ชน”จังหวัดนาน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาการมี
สวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนของประชาชนชาวจังหวัดนาน ผู
วิจัยจะศึกษาในประเด็นตางๆ ไดแก ลักษณะรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน ลักษณะ
โครงสรางการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน ความตองการรวมกันของคนในชุมชนที่มีตอรูป
แบบและเนื้อหา และวิธีการดําเนินงานของรายการวิทยุเพื่อชุมชน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การวิเคราะหเนื้อหา (Textual analysis) โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ได
แก เอกสารลําดับการประชุมของชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนาน ผังรายการ สคริปตรายการ และ
เอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาเรื่องรูปแบบและเนื้อหาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน
2. การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) ผูที่เกี่ยวของกับโครงสรางการเปนเจา
ของ เจาหนาที่ที่มีอํานาจในระดับตางๆของสถานี เพื่อศึกษาเรื่องโครงสรางสถานี และการดําเนิน
งานของสถานีและรายการวิทยุเพื่อชุมชน รวมทั้งสัมภาษณผูดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชนเพื่อคน
หาการมีสวนรวมในรายการและปจจัยที่มีสวนในการกําหนดเนื้อหาที่ออกอากาศอยูในปจจุบัน
3. การสังเกตการณภาคสนาม (Field observation) ผูวิจัยสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม
ในสถานีและหองสง เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชน และศึกษาชุมชนตางๆ เพื่อ
ใหทราบวิถีชีวิต สังคม ในแตละชุมชนรวมทั้งปจจัยภายนอกอื่นๆที่มีสวนในการกําหนดรูปแบบ
และเนื้อหารายการ
4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research = PAR)
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชนตัวอยาง 3 หมูบาน เพื่อคนหาความ
ตองการรวมกันของแตละชุมชนในการมีสวนรวมกําหนดรูปแบบและเนื้อหารวมทั้งวิธีการดําเนิน
งานรายการวิทยุเพื่อชุมชน
หนวยของการวิเคราะห (Units of analysis)
หนวยของการวิเคราะหสําหรับงานวิจัยนี้แบงเปน 4 ประเภทดังนี้ คือ
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1. การวิเคราะหเปนรายบุคคลไดแก ผูอํานวยการและเจาหนาที่สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จังหวัดนาน และผูดําเนินรายการหรือสมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
2. รูปแบบและเนื้อหาในรายการที่ออกอากาศอยูในปจจุบัน
3. กลุมผลประโยชนตางๆในชุมชน
4. ชุมชน
ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรสําหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ
“วิทยุเพื่อชุมชน”จังหวัดนาน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะทําการศึกษา ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
1. ขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบและเนื้อหาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน
เอกสาร (Documentary) ผูวิจัยเลือกศึกษาเนื้อหาในรายการวิทยุเพื่อชุมชนคนเมืองนาน ซึ่ง
ออกอากาศตั้งแตเวลา 13.00-15.00 น. ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวัดนาน ทางคลื่น FM 94.75 MHz เริ่มออกอากาศตั้งแตวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.
2543 โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร สคริปตรายการและการจดบันทึกของผูดําเนิน
รายการเทาที่มีปรากฏอยู ตั้งแตวันที่16 มีนาคม พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2544
จํานวน 41 ตอน ดังนี้
1. กลุมผลิตถั่วเหลืองชุมชนตําบลถืมตอง ออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2544
2. กลุม แมบานบานน้ําไคร อําเภอทาวังผา ออกอากาศวันที่ 14 มิถุนายน 2544
3. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานนาหนุน อําเภอทาวังผา ออกอากาศวันที่ 15 มิถุนายน
2544
4. การดูแลสุขภาพในวันเขาพรรษา ออกอากาศวันที่ 3 กรกฏาคม 2544
5. กลุมแมบานทําเครื่องจักสาน ตําบลปวชัย ออกอากาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2544
6. การออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาล ออกอากาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2544
7. เวทีสัญจร วันระพีบิดาแหงกฏหมายไทย หนาศาลจังหวัด ออกอากาศวันที่ 7 สิงหาคม
2544
8. ปญหาน้ําทวมบานทาลี่ อําเภอเมือง ออกอากาศวันที่ 21 สิงหาคม 2544
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9. ประเพณีตานกวยสลากและแขงเรือประเพณี ออกอากาศวันที่ 28 สิงหาคม 2544
10. เวทีสัญจร การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนหมูบาน
ละ 1 ลานบาทของอําเภอปว ออกอากาศวันที่ 6 กันยายน 2544
11. ความสําเร็จของกองทุนหมูบานบานนาทอเดน ตําบลถืมตอง ออกอากาศวันที่ 7 กันยายน
2544
12. กลุมอนุรักษดนตรีไทยเยาวชนตําบลเมืองจัง ออกอากาศวันที่ 18 กันยายน 2544
13. หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑอําเภอแมจริม ออกอากาศวันที่ 20 กันยายน 2544
14. นักกีฬาเปตองผูสูงอายุบานอรัญญาวาส ออกอากาศวันที่ 25 กันยายน 2544
15. กลุมเลี้ยงจิ้งหรีด อําเภอแมจริม ออกอากาศวันที่ 27 กันยายน 2544
16. ปญหาเอดสในกลุมชาวเขาของสมาคมสรางสรรคและพัฒนามงในประเทศไทย
ออกอากาศวันที่ 1ตุลาคม 2544
17. กลุมแมบานทําสินคาหัตถกรรม ออกอากาศวันที่ 9 ตุลาคม 2544
18. กลุมทอผานานบานไฝงาม อําเภอเวียงสา ออกอากาศวันที่ 12 ตุลาคม 2544
19. เรียนรูภาษาคําเมือง ประเพณีเมืองนาน คาว จอย ซอ เมืองนาน ออกอากาศวันที่ 15
ตุลาคม 2544
20. การดูแลสุขภาพจิตของครอบครัว จากโรงพยาบาลนาน ออกอากาศที่ 16 ตุลาคม 2544
21. กลุมเครื่องเงินตําบลปากลาง อําเภอปว ออกอากาศวันที่ 17 ตุลาคม 2544
22. ตานฉลากยี่เปง ออกอากาศวันที่ 22 ตุลาคม 2544
23. งานประเพณีลอยกระทง ออกอากาศวันที่ 23 ตุลาคม 2544
24. สํานักงานเกษตรแนะวิธีปลูกและดูแลลําไย ออกอากาศวันที่ 25 ตุลาคม 2544
25. เวทีสัญจร งานวันเกษตรกร โรงเรียนชาวนา บานทุงฆอง อ.ทาวังผา ออกอากาศวันที่ 30
ตุลาคม 2544
26. การแปรรูปผลิตผลการเกษตรกลุมแมบานบานกอก ออกอากาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2544
27. สัปดาหเบาหวาน ออกอากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2544
28. ปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติธรรม ออกอากาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544
29. กฏหมายค้ําประกัน ขอตอสูและสิทธิของกฏหมาย ออกอากาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2544
30. เครือขายกลุมหอพักนักเรียนชาวเขาอําเภอแมจริม ออกอากาศวันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน
2544
31. การกีฬาตานยาเสพติดของเทศบาลเมืองนาน ออกอากาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544
32. คําชี้แจงเรื่องพรบ.สุราเถื่อนโดยสรรพสามิตจังหวัด ออกอากาศวันที่ 28 พฤศจิกายน
2544
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33. กองทุนหมูบานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ออกอากาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544
34. กลุมทอผากี่กระตุกบานหนองเตา ออกอากาศวันที่ 11 ธันวาคม 2544
35. ประวัติพระเจาทองทิพยวัดสวนตาล ออกอากาศวันที่ 12 ธันวาคม 2544
36. ประเพณีพื้นบานเมืองนานบานเฮา ออกอากาศวันที่ 14 ธันวาคม 2544
37. อนุรักษคําเมืองโดยพระครูโอภาส ตําบลน้ําแกน ออกอากาศวันที่ 21 ธันวาคม 2544
38. ประชาสัมพันธงานนุงผานาน ออกอากาศวันที่ 25 ธันวาคม 2544
39. ปนจักรยานเพื่อสุขภาพ ชมรมจักรยานเมืองนาน ออกอากาศวันที่ 26 ธันวาคม 2544
40. เจาหนาที่แรงงานแนะวิธีการไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง ออกอากาศวันที่ 27
ธันวาคม 2544
41. กลุมแมบานบานน้ําครกเกา แปรรูปอาหารจากเนื้อปลา ออกอากาศวันที่ 29 ธันวาคม
2544
2. ขอมูลที่เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารจัดการ วิธีการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน
ผูใหขอมูลหลัก (Key informants)
(1) คุณฉัตรชัย เสนีวงศ ณ อยุธยา
(2) คุณรติพร บุญคง
(3) นายแพทยชาตรี เจริญศิริ
(4) คุณสํารวย ผัดผล
(5) คุณบานจิตร สายรอคํา
(6) คุณเพียรพิศ ยะวิญชาญ
(7) คุณอภิชัย แซเลา
(8) คุณสงา สมจิตร
(9) คุณวุฒิไกร กุลกัลชัย
(10) คุณลวน อุปนันท

ผูอํานวยการสวท.นานและประธานชมรมวิทยุ
ชุมชนคนเมืองนาน
เจาหนาที่ฝายรายการสวท.นาน
และเลขานุการชมรม
หัวหนาประชาคมจังหวัดนาน
และรองประธานชมรมวิทยุเพื่อชุมชน
เลขานุการมูลนิธิฮักเมืองนาน
ผูดําเนินรายการมูลนิธิฮักเมืองนาน
ผูดําเนินรายการมูลนิธิฮักเมืองนาน
และผูชวยเหรัญญิกชมรมวิทยุชุมชน
ผูดําเนินรายการ ตัวแทนชุมชนชาวเขา
อําเภอทาวังผา
ผูดําเนินรายการ ตัวแทนชุมชนบานสวนตาล
ผูดําเนินรายการ ตัวแทนชุมชนจากต.น้ําเกี๋ยน
ผูดําเนินรายการ ตัวแทนชุมชนบานถืมตอง
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3. ขอมูลที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของคนในชุมชน
ผูวิจัยเลือกศึกษาชุมชน 3 ชุมชน เนื่องมาจากเหตุผล ประการแรก คือ เปนชุมชนที่อยูในรัศมีที่
สามารถรับคลื่นวิทยุของ FM 94.75 MHz ไดชัดเจน ประการที่สอง คือ จากการศึกษาชุมชนตางๆ
ในจังหวัดนาน แตละชุมชนมีความแตกตางกันไปไมวาจะเปนเรื่องความโดดเดนทางดานวัฒน
ธรรม การประกอบอาชีพ กิจกรรมในชุมชน แตเมื่อเขาไปศึกษาและไดสอบถามกับผูนําชุมชนใน
แตละหมูบานวา ชุมชนใดในจังหวัดนานที่เปนที่รูจักในทุกๆดานของจังหวัดนาน ก็ไดคําตอบใน
ลักษณะคลายคลึงกันวา
1. ชุมชนตําบลน้ําเกี๋ยน เปนที่รูจักของชาวจังหวัดนานในเรื่องของความเปนชุมชนเขมแข็ง
ดานการตอตานยาเสพติด เปนชุมชนที่มีผูนําเขมแข็งเด็ดขาด ชาวบานมีความสามัคคีและพรอมใจ
กันในการตอตานยาเสพติดดวยการใชวิธีตอตานทางสังคม เชน ถาพบวาบานใด หรือบุคคลใด
เกี่ยวของกับเรื่องยาเสพติด บานนั้น บุคคลนั้นก็จะถูกตัดออกจากกิจกรรมทุกอยางของหมูบาน
เชน ไมใหรวมทํากิจกรรมทางศาสนาในวัด บุตรหลานไปโรงเรียนก็จะไมไดรับอาหารกลางวัน
2. ชุมชนตําบลเมืองจัง เปนที่รูจักเพราะเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งในดานการรวมกลุมกัน
ทํากิจกรรม แกปญหาภายในชุมชนกันเองมาเปนเวลานาน และชาวบานเกือบทุกคนมีสวนเกี่ยว
ของกับการพัฒนาหมูบาน และเปนสมาชิกกลุมเหลานี้อยูดวยเกือบทั้งหมด แมกระทั่งเยาวชนใน
หมูบานก็มีการรวมตัวเปนกลุมเยาวชนอนุรักษศิลปะดนตรี กลุมเยาวชนตานยาเสพติด และอีก
หลายๆกลุม โดยมีพระสงฆ นักพัฒนา ที่เปนผูนําที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของประชาชนชาวจังหวัด
นาน
3. ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง มีความเดนชัดในลักษณะการประกอบอาชีพที่มีความแตกตาง
จากชุมชนอื่นเพราะเปนสถานที่ตั้งของหนวยงานราชการของจังหวัด จึงทําใหประชาชนที่อาศัยอยู
มีอาชีพรับราชการ คาขาย ประกอบธุรกิจสวนตัว แตกตางจากชุมชนอื่นที่ประชาชนมีอาชีพทาง
การเกษตรเปนสวนใหญ ทั้งนี้ทั้งสามชุมชนที่ถูกเลือกมาเปนกลุมตัวอยางในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติ
การอยางมีสวนรวมนี้ก็เพื่อใหเห็นความแตกตางในหลายๆดาน เพื่อชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่สงผลตอ
การกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน ที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของแตละชุมชน

55

ผูวิจัยจึงเลือกชุมชนทั้ง 3 ชุมชนมาทําการศึกษาเพื่อเปนตัวแทนในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การอยางมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนของคนในชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนตําบลน้ําเกี๋ยน กิ่งอําเภอภูเพียงแชแหง จัดการประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ
2545 ตั้งแตเวลา 14.00-17.00 น. ที่ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน มีผูเขารวม
ประชุมทั้งสิ้น 29 คน เปนชาย 17 คน หญิง 12 คน อายุระหวาง 13 – 65 ป อาชีพ เกษตรกร 22
คน นักเรียน 1 คน รับจาง 4 คน และคาขาย 2 คน
2. ชุมชนตําบลเมืองจัง กิ่งอําเภอภูเพียงแชแหง จัดการประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545
ตั้งแตเวลา 9.00-12.00 น. ที่ศาลาวัดทุงเม็ง มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 59 คน เปนชาย 34 คน หญิง
25 คน อายุระหวาง 14 - 71 ป อาชีพนักเรียน 33 คน เกษตรกร 21 คน รับจาง 3 คน แมบาน 2 คน
3. ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง อําเภอเมือง จัดการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2545 ตั้งแต
เวลา 14.00-17.00 น. ที่ศาลาวัดอรัญญาวาส มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 28 คน เปนชาย 10 คน
หญิง 18 คน อายุระหวาง 13 - 79 ป อาชีพประกอบอาชีพสวนตัว 11 คน คาขาย 4 คน รับจาง 8
คน แมบาน 4 คน และนักเรียน 1 คน
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยจะทําการวิจัยภาคตัดขวาง (crosssectional study) ในระหวางเดือนตุลาคม 2544
ถึง เดือนมีนาคม 2545
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาจากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัยเก็บรวมรวมเอกสารเกี่ยวกับการ
รายงานการประชุมของชมรมวิทยุชุมชน ผังรายการของสถานี รูปแบบและเนื้อหาของรายการที่ได
จากการศึกษาscript และสมุดจดบันทึกประจําวันของผูดําเนินรายการ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฏีที่
เกี่ยวของเพื่อใชในการวิเคราะห
2. การใชเทปบันทึก (Tape Recording) รายการที่ออกอากาศในชวงที่เก็บขอมูล รวมทั้ง

56

ในระหวางที่ทําการประชุมเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมกับสมาชิกในชุมชนและระหวางสัมภาษณใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้
2.1 ความเปนมาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน
2.2 โครงสรางการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน
2.3 ลักษณะรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน
2.4 การมีสวนรวมของคนในชุมชนในรายการวิทยุเพื่อชุมชน
2.5 ขั้นตอนการผลิตรายการ
2.6 ปจจัยที่มีสวนในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ
3.ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากการสังเกตการณภาคสนามแบบไมมีสวนรวมพรอมทั้งจด
บันทึกขอมูลในหลายๆเหตุการณดังตอไปนี้
3.1 สังเกตการณที่สถานีและในหองสงระหวางการจัดรายการและออกอากาศรายการ
วิทยุชุมชนคนเมืองนานระหวางวันที่ 26 ถึง 29 พฤศจิกายน 2544 เพื่อศึกษาการเขาถึงสื่อของผูฟง
การมีสวนรวมในการผลิตรายการ ลักษณะรูปแบบเนื้อหาในรายการ ขั้นตอนการผลิตรายการ และ
ศึกษาปจจัยภายในสถานีที่มีสวนในการกําหนดเนื้อหารายการ
3.2 ผูวิจัยไดใชเวลาที่ทําการวิจัยอาศัยอยูกับครอบครัวของน.อ.วิจิตร และคุณสุมาลี ปาล
มงคล ซึ่งเปนประธานชมรมประชาสงเคราะหจังหวัดนาน และหัวหนาชมรมผูสูงอายุบานชางค้ํา
เพื่อใหทราบถึงสภาพการสื่อสาร วิถีการดําเนินชีวิต แบบแผนพฤติกรรมของคนในจังหวัดนาน ทั้ง
ดานศาสนาประเพณีและความเปนอยู เพื่อศึกษาปจจัยภายนอกที่กําหนดเนื้อหารายการ
3.3 ผูวิจัยไดมีสวนในการเขารวมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของมูลนิธิฮักเมืองนาน ที่
จัดขึ้นที่วัดอรัญญาวาส ในประเด็นตางๆ เชน เรื่องการแกปญหาผูติดเชื้อเอดส เรื่องการรักษาสุข
ภาพ เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ เพื่อศึกษาถึงอิทธิพล เหตุปจจัย การรวมกลุมกันดําเนินการ
หรือจัดการปญหาตางๆ ของชาวจังหวัดนานวามีปจจัยอะไรทําใหเกิดวิถีชีวิตเชนนั้น
4. การบันทึกเทปและการจดบันทึกพรอมทั้งรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ไดจากการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ในชุมชนตัวอยางทั้ง 3 หมูบาน โดยมีขั้นตอนการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
ดังตอไปนี้
4.1 ใหผูรวมประชุมแนะนําตัวทีละคน
4.2 ผูวิจัย และผูชวยวิจัย แนะนําตัวพรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคในการประชุมครั้งนี้
4.3 ใหผูเขารวมประชุมเขียนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ “วิทยุ” ลงในกระดาษที่แจกให
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4.4 นําคําตอบที่ไดมาอานทีละใบ และทําแผนที่ทางความคิดเกี่ยวกับความรูเดิมของชาว
บานเกี่ยวกับ “วิทยุ”
4.5 อธิบายสรุปแผนที่ทางความคิดเกี่ยวกับความเขาใจเกี่ยวกับ “วิทยุ” ของชาวบานโดย
ผูวิจัยและผูชวยวิจัย
4.6 ใหชาวบานแบงกลุมออกเปน 2 หรือ 3 กลุมในจํานวนเทาๆกัน แลวใหเลือกประธาน
และเลขาของกลุมเพื่อเปนผูดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
4.7 ตั้งคําถามเพื่อใหแตละกลุมระดมความคิดรวมกัน ดังนี้
- เนื้อหารายการวิทยุชุมชนที่ตองการฟงมีลักษณะเปนอยางไร
- รูปแบบรายการที่ตองการนําเสนอในรายการมีลักษณะอยางไร
- วิธีการดําเนินงานวิทยุชุมชน มีลักษณะเปนอยางไร
4.8 เมื่อทุกกลุมตอบคําถามทั้งหมดเสร็จแลว ก็ใหแตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอคําตอบ
ที่ไดแตละขอใหทุกคนฟง ในขณะเดียวกัน ผูวิจัยและผูชวยก็จะเขียนแผนที่ทางความคิดจากคํา
ตอบที่ไดมาของแตละกลุม โดยมี 3 หัวขอใหญ คือ เนื้อหา, รูปแบบ และวิธีการดําเนินงาน
4.9 หลังจากที่ทุกกลุมนําเสนอคําตอบที่ไดครบแลว ผูวิจัย, ผูชวยวิจัยและเจาหนาที่ของ
สวท.ก็จะใหความรูเกี่ยวกับหลักการวิทยุชุมชน และ กฏหมายมาตรา 40 วาชาวบานจะไดรับ
ประโยชนอยางไร และมีสวนรวมในวิทยุชุมชนไดอยางไง ดวยภาษางายๆ
4.10 เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมเกี่ยวกับหลักวิทยุชุมชนคราวๆ ผูวิจัยและผูชว ยก็จะนําแผนที่
ทางความคิดที่ไดจากคําตอบของทั้ง 3 กลุมโดยการสรุปรวมเปนรายการวิทยุชุมชนของชุมชนนั้นๆ
มาเสนอใหกับชาวบานฟง
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) ขอมูลจาก
เอกสาร (Document Research) การสังเกตการณภาคสนาม (Field Observation) การประชุม
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหและนําเสนอตามประเด็น ดังนี้
1. ที่มาของรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
- การรวมกลุมของชุมชนในจังหวัดนาน
- นโยบายจากกรมประชาสัมพันธ
2. รูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
3. เนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
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4. การมีสวนรวมของประชาชนในรายการวิทยุเพื่อชุมชน
5. ปจจัยเชิงโครงสรางในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ
6. ความตองการของคนในชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาและวิธีการดําเนินงาน
การตรวจสอบขอมูล
ผูวิจัยสามารถตรวจสอบขอมูลความเที่ยงตรงโดยใชวิธี การตรวจสอบในขณะสัมภาษณ
(face validity) จากผูใหสัมภาษณไดทันทีและดวยตัวผูวิจัยเอง ซึ่งเปนเกณฑที่ใชในการวัดความ
เที่ยงตรงภายในที่เกิดจากการที่ผูถูกสัมภาษณรูสึกคุนเคยกับผูวิจัยจนมีพฤติกรรม และการแสดง
ออกที่เปนธรรมชาติ (Phenomenological Validity) และ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอมูลได
จากการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน (expert validity) และเพื่อใหขอมูลมีความ
นาเชื่อถือ (Reliability) ผูวิจัยไดใชวิธีการตรวจสอบขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของนํามา
เปรียบเทียบจากบุคคลหลายๆคน (Cross-check) วามีความเหมือน หรือแตกตางกันอยางไร
การนําเสนอผลการวิเคราะห
ผูวิจัยจะใชวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive Analytical) ใน 4 ประเด็นดวยกัน
ไดแก
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนที่ 4
สวนที่ 5

โครงสรางของการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน
ลักษณะรูปแบบและเนื้อหาของรายการวิทยุชุมชนในจังหวัดนาน
การมีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชน
ปจจัยเชิงโครงสรางในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ
ความตองการรวมกันของคนในชุมชนที่มีตอรูปแบบ
เนื้อหาและวิธีดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน

บทที่ 4
รายการวิทยุเพื่อชุมชน ของจังหวัดนาน
การศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหา ”รายการวิทยุเพื่อชุมชน” ของ
จังหวัดนาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยเชิงโครงสรางที่ทําใหเกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชน และศึกษา
ปจจัยที่มีสวนในการกําหนดรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัด
นาน สําหรับในบทที่ 4 ผูวิจัยจะขอกลาวถึงที่มาของรายการวิทยุเพื่อชุมชนและปจจัยแวดลอมของชุม
ชนและปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน รวมทั้งศึกษาโครงสรางการบริหาร
งานของสถานีที่มีผลตอการดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชน และเสนอผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษา
ความตองการของชุมชนเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนเพื่อนํามาเปนแนวทางใน
อนาคตวาวิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัดนานควรมีลักษณะอยางไรที่ตรงตามความตองการของชุมชน การ
เสนอผลการศึกษาในบทนี้จึงแบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ที่มาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน ของจังหวัดนาน
สวนที่ 2 ปจจัยแวดลอมของชุมชนและปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน
สวนที่ 3 ความตองการรวมกันของชุมชนตอวิธีการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนในอนาคต
จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพไดผลการวิจัย ดังนี้
สวนที่ 1 ที่มาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน ของจังหวัดนาน
4.1 รายการวิทยุ จังหวัดนานระยะที่หนึ่ง (วิทยุทองถิ่น)
กอนที่จะมีรายการวิทยุเพื่อชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนานมีบท
บาทหนาที่เปนสถานีวิทยุทองถิ่น นําเสนอเรื่องราวของหนวยงานราชการในทองถิ่นโดยเริ่มดําเนินการ
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และสงกระจายเสียงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2516 ที่ตั้งสถานี ตั้งอยูเลขที่ 2 ถนนหนอคํา ตําบลใน
เวียง อําเภอเมือง จังหวัดนานดําเนินรายการกระจายเสียง 2 ระบบ คือ
1. ระบบ AM.1368 กิโลเฮิรตกําลังสง 25 กิโลวัตตถายทอดรายการจากสวท.กรุงเทพทั้งหมด
2. ระบบ FM. 94.75 เม็กกะเฮิรต กําลังสง 1 กิโลวัตต ผลิตรายการเองและถายทอดจาก
สวท.กรุงเทพ
การดําเนินรายการวิทยุในระยะนี้เปนการทําหนาที่สื่อของทองถิ่น และเปนสื่อของรัฐคือการนํา
เสนอรายการตามโครงสรางการดําเนินงานของสถานีที่ใหหนวยงานราชการตางๆ เขามาจัดรายการ
เพื่อประชาสัมพันธและแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหนวยงานของตัวเอง เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานปาไมจังหวัด ประชาสงเคราะหจังหวัด ตามนโยบายของกรม
ประชาสัมพันธ เนื้อหาในรายการมีลักษณะเปนการนําเสนอนโยบาย การทํางานตางๆที่รัฐดําเนินการ
เปนการใหขอมูลขาวสารจากหนวยงานราชการมาสูประชาชน
4.2 รายการวิทยุเพื่อชุมชนในระยะที่สอง (ป 2534-2536)
การเปลี่ยนแปลงรายการวิทยุของ สวท.นาน เริ่มเกิดขึ้นในชวงป 2534 โดยหนวยงานราชการ
ในทองถิ่น เชน สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชิญตัวแทนชุมชนเขามารวมสนทนาในรายการ โดยชาว
บานเปนผูบอกเลาเรื่องราวการทํากิจกรรม แจงปญหาของชุมชน สวนหนวยงานราชการเปนผูนําเสนอ
ทางแกปญหา และใหความรวมมือ สนับสนุนชุมชนในการทํากิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน เชน การ
อนุรักษปลา การอนุรกั ษปา การทําการเกษตร การปรับปรุงดินเพื่อการเพาะปลูก
การดําเนินรายการในระยะนี้เปนชวงเดียวกับที่ชาวบาน พระสงฆ องคกรพัฒนาเอกชน เริ่ม
รวบรวมเครือขายภายใตชื่อ “กลุมฮักเมืองนาน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
พัฒนาคนในชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองได ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลุม
ฮักเมืองนานจึงทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวางหนวยงานราชการ และชาวบานเพื่อกอใหเกิดการ
แกปญหารวมกันโดยใชการสื่อสารผานเวทีเสวนา และสื่อวิทยุเรียนรูรวมกันไปในหลายๆชุมชน
แสดงใหเห็นวาจากเดิมหนวยงานราชการที่ไดรับการจัดสรรเวลาจากทางสถานีวิทยุกระจาย
เสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนาน เล็งเห็นความสําคัญของกลุม ชุมชนในจังหวัดนานจึงไดเชิญตัวแทน
ชุมชนเขาไปเปนผูใหขอมูลในฐานะผูรวมรายการ เพราะเห็นวาแกนนําชุมชนมีศักยภาพในการผนึก
กําลังคนในชุมชนเพื่อแกปญหากันเองไดโดยการรวมกลุมเพื่อรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุม
ชนกอนที่จะพึ่งพาหนวยงานราชการในทองถิ่น
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4.2.1 รูปแบบและเนื้อหารายการในระยะที่สอง
รูปแบบรายการในระยะที่สองที่ชุมชนเขาไปรวมรายการกับหนวยงานราชการในทองถิ่น เปน
รายการสนทนาระหวางผูดําเนินรายการจากหนวยงานราชการ และเจาหนาที่ของกลุมฮักเมืองนาน
หรือตัวแทนชาวบานจากเครือขายมาเปนผูใหขอมูลที่เกี่ยวของกับงานของชุมชนตนเอง โดยมีเจาหนา
ที่ของสวท. เปนผูควบคุมเสียง และดูแลการผลิตทั้งหมด
เนื้อหาของรายการจะเปนเรื่องราวทางดานการเกษตร สิ่งแวดลอม เรื่องของกลุม เชน การ
อนุรักษปา อนุรักษน้ําและปลา อนุรักษสิ่งแวดลอม การเกษตรผสมผสาน อนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน
แจงขาวประชาสัมพันธเหตุการณที่เกิดขึ้นในชุมชน เชน หมายกําหนดการ สถานที่ในการจัดเวทีเสวนา
ในชุมชน เปนตน
จากรูปแบบและเนื้อหารายการในระยะนี้พบวาหนวยงานราชการเล็งเห็นวาการใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในรายการในฐานะผูใหขอมูลหรือผูรวมในรายการไดนั้น เนื่องมาจากเนื้อหาเปนเรื่อง
ของกิจกรรมในเครือขายกลุมฮักเมืองนานที่มีการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของและเปนประโยชนกับชุมชน
สามารถนําเสนอในรายการไดเพราะไมไดเปนเรื่องราวที่สงผลกระทบกับใคร หรือกับหนวยงานใด และ
ประชาชนก็ใหความสนใจเพราะเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทองถิ่นของตน
4.3 รายการวิทยุเพื่อชุมชนในระยะที่สาม (ป 2536-2538)
จากการรวมกลุมทํากิจกรรมของกลุมฮักเมืองนานที่คนในทองถิ่นสาขาอาชีพตางๆ มารวมกัน
ทํางานเพื่อชุมชนโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกอนภายในกลุมเล็กๆเฉพาะชุมชน จนเกิดเปน
การสรางเครือขาย โดยการนําแนวคิดของโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชนไปเผยแพรตอและเกิดการยอมรับ
แนวคิดและสามารถนําไปใชประโยชนไดจึงนําไปเผยแพรตอไปเปนลูกโซ เพราะการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ถายทอดความรูนั้นสามารถทําไดงายเพราะเปนคนในทองถิ่นเดียวกัน ภาษาเดียวกัน รูปญหาและ
ทํางานแกปญหารวมกันไดงาย เปนรูปแบบการทํางานโดยใชการพูดคุยกันแบบไมเปนทางการแตได
ผลดีในทางปฏิบัติ จากจุดสนใจรวมที่คลายกันในกิจกรรมที่เกี่ยวของกันไดกอใหเกิดการรวมกลุม เกิด
เปนพลังขับเคลื่อนของกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชนและขยายเปนเครือขายสมาชิกสรางกิจกรรม
ใหมๆขึ้นมาจึงทําใหแกนนําคนสําคัญๆของกลุมตองดําเนินการทํากิจกรรมในการเผยแพรแนวคิดอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหไดผลตามที่ตั้งเปาหมายเอาไววาจะตองสรางและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
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และการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม พัฒนาชีวิตคนในทองถิ่น รวมทั้งติดตามและประเมินผลกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง
จากเหตุผลในการดําเนินงานขับเคลื่อนชุมชนของกลุมฮักเมืองนาน จึงตองมีการเดินทางไปยัง
หมูบานตางๆ เพื่อประสานงานบอกกลาวเรื่องราวการรวมกลุมสรางเครือขายและชี้แจงวัตถุประสงค
การรวมกลุมอยางตอเนื่อง มีคําถามถึงการดําเนินงานของกลุมมากขึ้น กลุมตางๆที่รวมเปนเครือขาย
ฮักเมืองนานจึงตองการบอกกลาวเรื่องราวของชุมชนออกสูสาธารณะ มีการเชิญแกนนําของกลุมฮัก
เมืองนานไปพูดคุย เสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันในชุมชนตางๆ แตการติดตอประสานงาน
ดวยโทรศัพทยังไมสะดวกนัก สาธารณูปโภคยังเขาไปไมถึงยังหมูบานที่หางไกล รวมทั้งปญหาในการ
เดินทางในจังหวัดนานที่ภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูง จึงทําใหกลุมแกนนําเกิดปญหาในการเดินทาง
นอกจากปญหาดานการเดินทางติดตอประสานงานแลวกลุมฮักเมืองนานก็กําลังเปนที่จับตา
มองของหนวยงานราชการจากภายนอกทองถิ่นวาการดําเนินงานรวมกลุมชาวบาน เปนลักษณะเพื่อ
การเขามาแสวงหาผลประโยชนกับชาวบานหรือไม ดังคําสัมภาษณของ คุณบานจิตร สายรอคํา เจา
หนาที่มูลนิธิฮักเมืองนานวา
“มีหนังสือเขามาถามเยอะวา เราเปน NGO หรือเปลา เคากลัวเราจะมาหาผลประโยชน
ตองการเขามาตรวจสอบ แตฮักเมืองนานไมใช กลุมเราเปนเพียงชาวบานที่ไดมีโอกาสไปร่ําเรียน พอ
จะมีความรูบาง แลวก็กลับมาพัฒนาทองถิ่น บานเกิด รวมกับกลุมตางๆ เชนพระสงฆ และชาวบาน”
(คุณบานจิตร สายรอคํา, สัมภาษณ 8 กุมภาพันธ 2545)
ดวยเหตุผลขางตนทําใหเกิดแนวคิดรวมกันของกลุมฮักเมืองนานวาทางสถานีวิทยุกระจาย
เสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนานเปดโอกาสใหหนวยงานราชการเขาไปจัดทํารายการได และกลุมฮัก
เมืองนานก็เขาไปมีสวนรวมในฐานะผูรวมรายการหลายครั้งจนมีความสัมพันธอันดีกับเจาหนาที่รัฐ
กลุมฮักเมืองนานจึงมีจดหมายไปยัง สวท.นานเพื่อขอจัดทํารายการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาว
ของกลุมเครือขายฮักเมืองนานใหทราบกําหนดการการจัดกิจกรรมตางๆของแตละกลุมเปนการแลก
เปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน และเพื่อชี้แจงการดําเนินงานของกลุมฮักเมืองนานออกสูสาธารณะ
คุณสํารวย ผัดผล เลขาธิการมูลนิธิฮักเมืองนาน กลาวถึง สาเหตุที่ทําใหกลุมฮักเมืองนานเขาไปขอจัด
ทํารายการกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนานวา
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“ลักษณะงานของกลุมตองใชอาสาสมัคร เพื่อสื่อสารเรื่องของกิจกรรมการอนุรักษ ก็สื่อเรื่อง
เดิมไปเวทีโนนหมูบานนี้ ในจังหวัดนานมีหมูบานอยู 860 กวาหมูบาน พระครูหรือแกนนําชาวบานตอง
ไปเปนวิทยากรกันทุกวัน แตอาสาสมัครมีไมเพียงพอก็เลยเล็งเห็นวา พูดซะทีเดียวที่วิทยุไดฟงกัน
หลายที่ ชาวบานก็ไดฟงพรอมกัน ตัวแกนนําก็เดินทางนอยหนอย ชาวบานก็ไดเรียนรูไปพรอมกับเรา
ไดมากขึ้น” (คุณสํารวย ผัดผล, สัมภาษณ 27 พฤศจิกายน 2544)
หลังจากนั้น สวท.ไดอนุญาตใหตัวแทนของกลุมฮักเมืองนานเขามาจัดรายการ ในวันอังคาร
และ พฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 9.00-9.30 น.
ทั้งนี้การอนุญาตใหกลุมฮักเมืองนานเขามาจัดรายการไดนั้น คุณรติพร บุญคง เจาหนาที่ของ
สวท.นาน ไดใหเหตุผลวา
“กอนหนาที่ฮักเมืองนานจะเขามาจัดรายการชวงเวลานั้นเจาหนาที่ของสถานีจัดรายการเอง
เปนรายการเพลงบาง ขับซอบาง และเปนกิจกรรมอื่นที่สถานีถายทอด เชน การแขงเรือ พอฮักเมือง
นานขอเขามาทางสถานีก็ยกเวลาใหเพราะสถานีไมไดใหสัมปทานกับเอกชนมีเวลาใหอยูแลว”
(คุณรติพร บุญคง, สัมภาษณ 24 พฤศจิกายน 2544)
และคุณเพียรพิศ ยะวิญชาญ เจาหนาที่และผูดําเนินรายการของกลุมฮักเมืองนานไดกลาวถึง
เหตุผลในการเขามาจัดรายการกับ สวท.วา
“สถานีอื่นมีสัมปทานการใหเชาเวลาอยูแลว จึงไมเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมใน
รายการ แตสวท.ไมไดขายเวลาใหเอกชนเพราะเปนหนวยงานราชการจัดทํารายการเองจึงอนุญาตให
กลุมฮักเมืองนานเขามาทํารายการได” (คุณเพียรพิศ ยะวิญชาญ, สัมภาษณ 24 พฤศจิกายน 2544)
เครือขายของกลุมฮักเมืองนาน จึงเปนหนึ่งในหนวยงานที่เขามาใชคลื่นวิทยุ เพราะเห็นวาสื่อ
วิทยุสามารถเขามาเปนสื่อกลางใหกับชาวบานได ดังที่คุณสํารวย ผัดผล เลขาธิการมูลนิธิฮักเมืองนาน
ไดใหสัมภาษณ ไววา
“ฮักเมืองนานเขาไปในฐานะเหมือนหนวยงานราชการทุกหนวยที่มีอยูในพื้นที่เวลาจะเผย
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แพรงานอะไร สื่อสารกับคนสถานีก็จะเปดเวลาให แลวก็จัดเวลาให แตมูลนิธิไมใชหนวยงานราชการ
แตหลายงานของเราก็เขาไปเกี่ยวของกับราชการ ก็สามารถสงคนเขาไปจัดรายการได ในชวงป 253638 เราก็อยากจะเลาเรื่องของชุมชนของหมูบานใหสาธารณะรับทราบวาเราคิดอะไร ทําอะไรอยู
ตองการบอกกลาวใหประชาชนในเครือขายของเรารับทราบดวยวาบานนี้ทําแลวเปนยังไง บานโนนทํา
แลวเปนยังไง เปนเรื่องราว สาระที่เกิดขึ้นในชวงแรกของการเขาไปทํารายการของฮักเมืองนาน” (คุณ
สํารวย ผัดผล, สัมภาษณ 27 พฤศจิกายน 2544)
4.3.1 รูปแบบและเนื้อหารายการในระยะที่สาม
ทั้งนี้จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ คุณเพียรพิศ ยะวิญชาญ และคุณสํารวย ผัดผล เกี่ยว
กับรูปแบบและเนื้อหารายการในระยะที่สาม พบวา ที่มาของเนื้อหารายการมาจากเรื่องราวกิจกรรม
ของเครือขายกลุมฮักเมืองนาน และการกําหนดเนื้อหาของผูดําเนินรายการเอง
“กลุมฮักเมืองนานมีเครือขายองคกรอยูมากมายอยูแลว ก็เอาเครือขายปา เครือขายปลามา
ออกรายการ และเราก็พูดในรายการวาใครที่อยากจะเลาเรื่องราวอะไรก็เขามารวมในรายการไดแลว
ตอนนี้ ชาวบานฟงแลวก็โทรเขามาวาที่หมูบานเขาก็มีการทํางานแบบนี้เหมือนกันขอเขามารวมพูดคุย
เสนอแนะในรายการไดไหม” (คุณเพียรพิศ ยะวิญชาญ, สัมภาษณ 24 พฤศจิกายน 2544)
“การจัดรายการในระยะนี้เราเห็นความสําคัญของการใชสื่อวิทยุเพื่อบอกเลาเรื่องงานของชุม
ชน และอีกอยางกลุมเองมีการทํางานรวมกับเยาวชนโดยใหเยาวชนมารวมกันทําหนังสือหนอไผ เราก็
(คุณ
เอามานําเสนอในรายการบางทีก็เอาบทความจากหนังสือพิมพมาบอกเลาใหฟงในรายการ”
สํารวย ผัดผล, สัมภาษณ 27 พฤศจิกายน 2544)
แสดงใหเห็นวา การดําเนินรายการของกลุมฮักเมืองนานในระยะนี้ รูปแบบรายการเปนการ
สนทนาในรายการระหวางผูดําเนินรายการจากกลุมฮักเมืองนาน และตัวแทนชุมชนเพื่อนําเสนอเนื้อหา
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของแตละชุมชนในเรื่องราวที่กลุมฮักเมืองนานกําลังขับเคลื่อนใหเกิดการรวม
กลุมเปนเครือขายกวางขึ้น และเพื่อผนึกกําลังใหชุมชนมารวมกันแกปญหาที่แตละชุมชนกําลังเผชิญ
และปฏิบัติการแกไขอยู เพื่อทําใหเปนเรื่องราวของสาธารณะและสรางความรูสึกรวมเปนเครือขาย
เดียวกัน
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แตหลังจากที่กลุมฮักเมืองนานเขาไปจัดทํารายการเปนระยะเวลาประมาณ 2 ป ก็ตองหยุด
ดําเนินรายการไป ดวยเหตุผลดังนี้
1. ปญหาของกลุมฮักเมืองนาน ที่มีบุคลากรไมเพียงพอ ซึ่งสวนหนึ่งตองทํางานชุมชนออกพื้น
ที่และตองแบงเวลามาจัดรายการดวย อาสาสมัครที่สามารถดําเนินรายการ หรือพูดผานสื่อวิทยุไดมีไม
เพียงพอ จึงทําใหการดําเนินงานในลักษณะอาสาสมัครในการดําเนินรายการวิทยุไมเปนไปตามเปา
หมายที่ตั้งไว
2. ปญหาของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีกฏวาผูที่จะดําเนินรายการตองมีใบผูประกาศ แต
ผูดําเนินรายการของกลุมฮักเมืองนานจําเปนตองใชภาษาพื้นเมืองในการสนทนากับชาวบานที่มารวม
พูดคุยในรายการ จึงทําใหเปนปญหาและเงื่อนไขของการจัดรายการ การอยูภายใตการดูแลของ สวท.
เจาหนาที่ตองตรวจดูสคริปตรายการกอนออกอากาศ
บางครั้งกลุมฮักเมืองนานไมสามารถเขียน
สคริปตสงให สวท.ไดทัน และไมสามารถควบคุมประเด็นเนื้อหาที่วางไวไดเพราะชาวบานที่มารวมราย
การไมสามารถพูดไดตรงประเด็น และมีปญหาในการพูดผานสื่อ รวมทั้งไมคุนเคยกับหองสงของสถานี
เพราะเคยชินกับการพูดในชุมชน เชน ศาลาวัดในหมูบาน หรือเวทีใตถุนบาน
ดวยเหตุผล และปจจัยที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตนนี้ จึงทําใหกลุมฮักเมืองนานตองหยุดดําเนิน
รายการ กับทาง สวท.นานไป
4.4 รายการวิทยุเพื่อชุมชนในระยะที่สี่ (ป 2540-2543)
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2540 บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 40 มี
ผลบังคับใช กฏหมายกําหนดขอเกี่ยวของกับการจัดสรรคลื่นความถี่ โดยใหองคกรของรัฐเปนอิสระทํา
หนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ได โดยยึดถือผลประโยชนของประชาชนในระดับทองถิ่นทั้งในดานการศึกษา
วัฒนธรรม
กรมประชาสัมพันธซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดจึงมีนโยบายไปยังสถานีวิทยุทองถิ่นทั่ว
ประเทศใหจัดทํารายการที่มีเนื้อหาเพื่อชุมชนและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัด
การรายการได ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนาน ก็ไดรับนโยบายจากกรม
ประชาสัมพันธดวยเชนกัน จึงไดรวมกับนักจัดรายการของหนวยราชการ ทําหนังสือเชิญถึงบุคคล และ
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องคกรชุมชนตางๆที่มีอยูในจังหวัด ใหเขามารวมประชุมกําหนดแนวทางในการจัดรายการวิทยุเพื่อชุม
ชนขึ้น ดังที่คุณรติพร บุญคง ใหสัมภาษณถึงความเปนมาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน วา
“เริ่มแรกของรายการนั้นมักจะเปนตัวแทนของพวกระดับบนๆมาจัดรายการ ไมไดเปนชุมชน
ชาวบานที่เปนกลุม การรวมตัวมีมากอนมาตรา 40 แตวาไมไดเปนรูปเปนราง เปนการขอใชเวลามาก
กวา กลุมฮักเมืองนานใชเวลามาหลายป แตพอมีมาตรา 40 เราก็อยากจะทําอะไรที่เปนรูปเปนรางขึ้น
นาจะเปนคณะกรรมการ ที่เปนตัวแทนของประชาชนจากหลายสาขาอาชีพทาง สวท.เชิญแกนนําเขา
มารวมประชุม กลุมใด เชน องคกรชาวเขายังไมมีตัวแทนเขามาประชุม สวท. ก็สงจดหมายเชิญไป
เปนการรวมตัวกันกอน ยังไมมีคณะกรรมการ ไมมีตําแหนง คนที่เกงดานประสานงานก็ชวยแนะนําให
หรือในดานกฎหมายก็มีผูรูมาแนะนําตางคนตางถนัดดานไหนก็เอามารวมกัน แลกเปลี่ยนกัน มีการ
ทํางานกันแบบงายๆประมาณ 1 ป” (คุณรติพร บุญคง, สัมภาษณ 24 พฤศจิกายน 2544)
การดําเนินงานวิทยุเพื่อชุมชนระยะนี้เปนระยะเริ่มกอตัวของแนวคิดการจัดรายการวิทยุเพื่อชุม
ชน โดยทางสถานีเปนผูริเริ่มเชิญตัวแทนจากชุมชนตางๆเขามามีสวนรวมในรายการ ในระยะนี้เจาหนา
ที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนานเปนผูมีบทบาทมากทั้งเปนผูดําเนินรายการ
หลัก ควบคุมเสียงและชางเทคนิค การกําหนดประเด็นเนื้อหา การติดตอประสานงานโดย เชิญกลุม
องคกรชาวบานมาเปนผูรวมรายการในลักษณะรูปแบบรายการสนทนาและสัมภาษณ เนื้อหาในราย
การเปนเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชนของผูรวมรายการ เริ่มออกอากาศตั้งแตวันที่ 3 เมษายน
2543 ในวันอังคารและพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 13.00-15.00 น.
เมื่อเจาหนาที่สวท.ผูทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการและเชิญตัวแทนชุมชนมาเปนผูรวมรายการ
จัดรายการไปไดระยะหนึ่งพบวาผูรวมรายการบางคนมีทักษะในการพูดผานสื่อวิทยุไดดี จึงเชิญมาเปน
ผูดําเนินรายการรวม พรอมทั้งแนะนําวิธีการดําเนินรายการอยางถูกตองใหกับตัวแทนชุมชนที่มาทํา
หนาที่เปนผูดําเนินรายการรวมกับเจาหนาที่ สวท. จนกระทั่งไดผูดําเนินรายการที่มาจากตัวแทนชุมชน
จริงๆจํานวนหนึ่งมาทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการแทนเจาหนาที่ สวท.ได

66

4.5 รายการวิทยุเพื่อชุมชนในปจจุบัน (ป2543-ปจจุบัน)
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2543 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนาน
ไดเชิญตัวแทนชุมชน แกนนําชุมชน นักจัดรายการ ผูดําเนินรายการวิทยุชุมชน มาประชุมเพื่อรวมกัน
พิจารณาถึงแนวทางและเนื้อหาสาระในการจัดรายการวิทยุชุมชน ที่ประชุมมีการตกลงรวมกันถึงแนว
ทางการจัดรายการวิทยุชุมชนวา ขอใหผูดําเนินรายการมุงเนนเปนเวทีในการแลกเปลี่ยน รวมรู รวมคิด
รวมทํา รวมแกปญหาของชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ที่ประชุมเห็น
วาควรใหเจาหนาที่ของสถานีจัดทํารายการรวมกับตัวแทนชุมชน เนื่องจากเปนรายการสดผูดําเนินราย
การที่เปนตัวแทนของชุมชนยังไมมีความชํานาญ เจาหนาที่จึงอํานวยความสะดวกในการใชอุปกรณ
ตางๆ เชน การรับโทรศัพท การควบคุมเสียง
ที่ประชุมเห็นควรรวมกันวามีการจัดรายการวิทยุชุมชนมาเปนระยะพอสมควร รวมทั้งไดมีตวั
แทนชุมชนเขามารวมงานกับ สวท.นานจนเกิดความชํานาญบางแลว ควรที่จะจัดตั้งใหอยูในรูปคณะ
กรรมการเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารไดมากขึ้น
ดวย
4.5.1 คณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
หลังจากการประชุมในครั้งนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนานจึงไดมี
หนังสือเชิญไปยังชุมชนตางๆเพื่อสงตัวแทนมารวมประชุมกําหนดทิศทางรายการวิทยุชุมชนและ
ดําเนินการจัดตั้งในรูปคณะกรรมการ
การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2544 ที่ประชุมเห็นวาควรจัดเปนรูปองคกร หรือ
ชมรมขึ้นมาใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาไปสูการดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชนที่เนนใหประชาชนมีสวน
รวมในการดําเนินรายการ และการบริหารจัดการมากขึ้น ที่ประชุมเห็นวาควรมีการจัดตั้งเปนคณะ
กรรมการวิทยุชุมชนขึ้น โดยมีการกําหนดโครงสรางการบริหารออกเปน 5 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝาย
ประสานงานและสรรหาขอมูล ฝายวิชาการ ฝายรายการ และฝายเทคนิค ที่ประชุมไดมีการอภิปราย
กันถึงเรื่องสรรหาประธานชมรมโดยการเสนอชื่อผูที่เหมาะสมและใหมีผูรับรองในที่ประชุม จํานวน 5
ทาน และมีการลงคะแนนเสียงรวมกัน ผลการลงคะแนน ประธานชมรม คือนายฉัตรชัย เสนีวงศ ณ
อยุธยาผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนานซึ่งไดรับคะแนนเสียงมากที่สุด
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คณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนคนเมืองนานมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานของชมรม ซึ่ง
แบงออกเปน 5 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายประสานงานและสรรหาขอมูล ฝายวิชาการ ฝายรายการ และ
ฝายเทคนิค สมาชิกคณะกรรมการบริหารซึ่งมาจากตัวแทนชุมชน แกนนํา เจาหนาที่หนวยงานราชการ
เจาหนาที่สวท. นักจัดรายการของสถานี จะไดรับพิจารณาแตงตั้งเพื่อรับผิดชอบตามฝายตางๆ โดยมี
ระเบียบในการใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเลือกตั้งประธานชมรมโดยถือเสียงขางมาก
คณะ
กรรมการบริหารวิทยุชุมชนคนเมืองนานอยูในตําแหนง 2 ป
คณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนานประกอบไปดวยบุคคลทั้งสิ้น 28 คน ดังตา
รางตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
ตําแหนงคณะกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล
สถานภาพทางสังคม
ประธานชมรม
1.นายฉัตรชัย เสนีวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการ สวท.นาน
รองประธานคนที่ 1
2. นายแพทยชาตรี เจริญศิริ
โรงพยาบาลนาน
รองประธานคนที่ 2
3. นายราเชนท กาบคํา
วิทยาลัยสารพัดชางนาน
เลขานุการชมรม
4. นางรติพร บุญคง
เจาหนาที่ สวท.นาน
ผูชวยเลขานุการ
5. นางวิจิตรา โกสีย
เจาหนาที่ สวท.นาน
เหรัญญิก
6. นางสาวทักษิณา ธรรมสถิตย วิทยาลัยเทคนิคนาน
ผูชวยเหรัญญิกคนที่ 1
7. นางเพียรพิศ ยะวิญชาญ
มูลนิธิฮักเมืองนาน
ผูชวยเหรัญญิกคนที่ 2
8.นางสาวลาวัลย ธนะวงศ
มูลนิธิฮักเมืองนาน
หัวหนาฝายประสานงาน 9. นายโกศล ศิริรัตนพิริยะ
วัดอรัญญาวาส
ผูชวยฝายประสานงาน 1 10. จ.ส.อ.สันติชัย จารุบุตร
นักวิทยุสมัครเลนนาน
ผูชวยฝายประสานงาน 2 11. นางละไมย เมฆตั้ง
ชาวบานถืมตอง
นายทะเบียน
12. นายจําเนียร สารใจ
วิทยาลัยเทคนิคนาน
ผูชวยนายทะเบียน 1
13. นายลวน อุปนันท
เกษตรกรจากถืมตอง
ผูชวยนายทะเบียน 2
14. นายแกว ยวงแกว
เกษตรกร เทศบาลเมือง
ฝายวิชาการ
15. นายสํารวย ผัดผล
มูลนิธิฮักเมืองนาน
ผูชวยฝายวิชาการ 1
16. นายถนัด ใบยา
สาธารณสุขจังหวัดนาน
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ผูชวยฝายวิชาการ 2
ฝายรายการ
ผูชวยฝายรายการ 1
ผูชวยฝายรายการ 2
ผูชวยฝายรายการ 3
ผูชวยฝายรายการ 4
ฝายเทคนิค
ผูชวยฝายเทคนิค 1
ผูชวยฝายเทคนิค 2
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

17. นายศาสตรา สินันตา
18. นางสาวปทมา ธนามี
19.นางสาวทักษิณา ธรรมสถิตย
20. นางลักษณาพร ทัศนาวลัย
21. นายจําเนียร สารใจ
22. นางเพียรพิศ ยะวิญชาญ
23. นายสมเจตน ภูมิวัฒนะ
24. นายวิทูล อินตะจักร
25. นายประสาร ทิมทอง
26. พระครูพิทักษนันทคุณ
27.พระปลัดศิระจารณะธรรมโม
28. วาที่รอยตรีสมเดช อภิชยกุล
29. นายนานนที ธีระไพรพฤกษ
30. นายธนู ผลบุญ
31.นางสาวเยาวลักษณ อนุรักษ

ประชาคมนาน
สาธารณสุขนาน
วิทยาลัยเทคนิคนาน
ชาวบานสุมนเทวราช
วิทยาลัยเทคนิคนาน
มูลนิธิฮักเมืองนาน
เจาหนาที่ สวท.นาน
เจาหนาที่ สวท.นาน
เจาหนาที่ สวท.นาน
วัดอรัญญาวาส
วัดพระธาตุแชแหง
วิทยาลัยสารพัดชางนาน
นสพ. ไทยรัฐสาขานาน
ทนายความ
สาธารณสุขจังหวัดนาน

จากตารางที่ 1 แสดงรายชื่อและสถานภาพทางสังคมของคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุชุม
ชนคนเมืองนาน จากตําแหนงในคณะกรรมการทั้งหมด 31 ตําแหนง แตมีบุคคลที่รับผิดชอบหนาที่สอง
ตําแหนง อยู 3 คน คือ นางสาวทักษิณา ธรรมสถิตย นางเพียรพิศ ยะวิญชาญ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบอยู
ทั้งในฝายบริหาร และฝายรายการ สวนนายจําเนียร สารใจ รับผิดชอบนายทะเบียนและผูชวยฝายราย
การ จึงทําใหในคณะกรรมการชุดนี้ มีสมาชิกทั้งหมด 28 ทาน เพราะในระเบียบของชมรมวิทยุชุมชน
คนเมืองนานใหมีคณะกรรมการบริหารไดไมเกิน 30 คน
จากรายชื่อและตําแหนงในคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนานทั้งหมด 28 คน
สามารถแบงออกไดตามสถานภาพทางสังคมเปน 2 กลุมดวยกัน คือ ตัวแทนจากสมาชิกในชุมชน และ
ตัวแทนจากหนวยงานราชการ โดยในแตละกลุมมีบุคคลที่เขารวมการดําเนินงานวิทยุชุมชน และมีบท
บาทในการดําเนินงาน ดังนี้
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1) ตัวแทนจากสมาชิกในชุมชน
จากการศึกษาสถานภาพทางสังคมของคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนานทั้ง
28 คน พบวา มีตัวแทนจากสมาชิกในชุมชนทั้งสิ้น 13 คน ประกอบไปดวย พระสงฆ 2 รูป แมบาน 2
คน เจาหนาที่มูลนิธิฮักเมืองนาน 3 คน เกษตรกร 3 คน ทํางานชุมชนอีก 3 คน
จากการสัมภาษณ คุณลวน อุปนันท ผูชวยนายทะเบียนของคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุ
ชุมชนคนเมืองนาน และเปนเกษตรกรทําสวนสมโอจากตําบลถืมตอง พบวาตัวแทนสมาชิกในชุมชนซึ่ง
เขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุชุมชนชุดนี้ไดรับจดหมายเชิญ ใหเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริหารจาก สวท.
“เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2544 ผมไดรับเชิญมาพูดในรายการเรื่องงานของลูกเสือชาวบาน
เพราะผมเปนประธานลูกเสือชาวบานอยู ตอมาไมกี่วัน ทาง สวท.ก็มีจดหมายเชิญไปถึงผมวาใหเขา
มารวมประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ และคุณรติพรก็โทรหาผมวาใหมาเลยเพราะจะเริ่มประชุมแลว
ผมทํางานอยูที่ ธกส.ก็เลยรีบมาประชุมจึงเขามาเปนคณะกรรมการได” (คุณลวน อุปนันท, สัมภาษณ
29 พฤศจิกายน 2544)
กลุมฮักเมืองนานซึ่งมีสมาชิกเขารวมในคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนคนเมืองนานชุดนี้ดวย
3 คน คุณสํารวย ผัดผล ไดกลาวถึงการเขารวมเปนคณะกรรมการบริหารวา
“ไมเฉพาะหนวยเราเทานั้นที่ถูกเชิญเขาไปรวม แตองคกรชุมชนระดับหมูบานอื่นๆทั่วไปก็ถูก
เชิญเขาไปดวย ฮักเมืองนานเปนหนวยหนึ่งที่ถูกเชิญเขาไปปรึกษาหารือ ถูกเลือกเขาเปนกรรมการรวม
ตั้งแตเริ่มกอตั้ง รับผิดชอบเรื่องวิชาการ ชวยคิดผังรายการแตคิดรวมกับหนวยอื่นๆที่ถูกเลือกเขามา
เปนคณะกรรมการ” (คุณสํารวย ผัดผล, สัมภาษณ 27 พฤศจิกายน 2544)

70

2) ตัวแทนจากหนวยงานราชการ
คณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนานที่เปนตัวแทนจากหนวยงานราชการมีทั้ง
สิ้น 15 คน ประกอบดวย อาจารยจากวิทยาลัยสารพัดชางนาน 2 คน วิทยาลัยเทคนิคนาน 2 คน
ทนายความ 1 คน เจาหนาที่สาธารณสุข 3 คน โรงพยาบาลนาน 1 คน เจาหนาที่ สวท. 6 คน
นายฉัตรชัย เสนีวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการ สวท.นาน และประธานชมรม กลาววา
“การเลือกตัวแทนจากหนวยงานตางๆเราคํานึงถึงความจําเปนในเรื่องการประสานงาน ความ
รูความสามารถในการดําเนินรายการดวย คนเหลานี้เขามาเพื่อรวมกันกําหนดแนวคิดใหการจัดราย
การเปนไปตามแนวทางที่ชัดเจน และหลายคนก็เปนนักจัดรายการเดิมของสถานีอยูแลว ยอมตอง
สามารถชี้แนะใหกับชุมชนไดดีเราจึงเลือกและเชิญเขามาเปนคณะกรรมการ” (คุณฉัตรชัย เสนีวงศ ณ
อยุธยา, สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2544)
4.5.1.1 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
จากการศึกษาบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร พบวามีดวยกัน 3 บทบาท คือ หนาที่
ในการบริหารจัดการ การจัดหางบประมาณ การติดตอประสานงานกับแหลงขอมูล โดยแตละบทบาท
มีหนาที่รับผิดชอบตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1) การบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชน
จากการศึกษาจากเอกสารระเบียบชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนานและเอกสารรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2544 พบวา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ชมรมวิทยุเพื่อชุมชนคนเมืองนาน คือเปนผูกําหนดนโยบาย กรอบการทํางาน ของรายการวิทยุเพื่อชุม
ชนจังหวัดนาน ดังนั้นจึงไดมอบใหเจาหนาที่ของสถานีรวมเปนฝายรายการ ฝายเทคนิค ฝายขอมูล เขา
รวมเปนคณะกรรมการดวยเพื่อรวมงานในฐานะเปนพี่เลี้ยงผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดราย
การ
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โดยทั้งนี้ในที่ประชุมรวมกันกําหนดรูปแบบของการจัดรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน เปนรูป
แบบสนทนาโดยเชิญตัวแทนจากชุมชนตางๆเขารวมสนทนาในรายการ และจัดรายการนอกสถานีตาม
ที่ชุมชนรองขอมา โดยมีเนื้อหาในการนําเสนอดังนี้
1. ขาว เนนความสําคัญที่ขาวทองถิ่น ขาวบริการชุมชน
2. ความรู เนนความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน ดานการเกษตร
และสุขภาพอนามัย
3. ความคิดเห็น เปนศูนยกลางในการเสนอแนะแกไขปญหาของชาวบานและชี้แจงความเขา
ใจอันดีตอกัน
4. เพลง เนนเพลงลูกทุง เพลงพื้นบาน ดนตรีสด
ทั้งนี้จากบันทึกแนบทายระเบียบชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนาน พ.ศ. 2544 ยังไดกําหนดหนาที่
ของคณะกรรมการบริหารชมรมในสวนของฝายรายการไววา มีหนาที่วางแผนผลิตรายการ คิดคนรูป
แบบรายการ พัฒนาผูผลิตรายการ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานประจําวันของผูดําเนินรายการ
2) การจัดหางบประมาณ
การจัดหางบประมาณของคณะกรรมการดําเนินการไปแลว 2 โครงการคือ
1. ขอทุนสนับสนุนจาก สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.)
การรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพนั้นเปนการประสานงานกันระหวาง
สวท. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน และมูลนิธิฮักเมืองนานขอทุนสนับสนุน ไปยังสถาบันชุมชน
ทองถิ่นพัฒนา (LDI) และสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ โดยทั้งสองหนวยงานไดใหทุนสนับสนุนราย
การเปนจํานวนเงิน 40,000 บาท โดยจะตองจัดรายการตามวัตถุประสงคและตามเปาหมายของ สป
รส. และ สปรส. จะติดตามประเมินผลงานเปนระยะๆ มีการควบคุมการใชจายตามวงเงินที่ไดมา ซึ่ง
ทางคณะกรรมการบริหารไดกําหนดใหจัดรายการในวันอังคาร
และที่ประชุมยังไดกําหนดใหมีการ
ประชุมโตะกลมเพื่อคิดประเด็นเนื้อหา เตรียมการเชิญชุมชนลวงหนาทุกครั้งเพราะเปนรายการที่ยุง
ยากกวาการจัดรายการวิทยุชุมชนตามปกติ
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2. ขอทุนสนับสนุนจาก โครงการกองทุนเพื่อสังคม (SIF)
การพิจารณาขอทุนสนับสนุนจาก SIF เริ่มมีแนวคิดมาตั้งแตการประชุมครั้งแรกเมื่อ วันที่ 27
กรกฏาคม 2543 โดยมอบหมายให นายโกศล ศิริรัตนพิริยะ นายศาสตรา สินันตา และนางเพียรพิศ
ยะวิญชาญ ทําหนาที่เขียนโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน SIFเพื่อจัดการอบรมใหความรูการ
จัดรายการวิทยุรุนที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2544 และขอทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องสงเพื่อนําไว
ใชในการจัดรายการสัญจรนอกสถานที่ดวย
3) การเปนผูประสานงานกับแหลงขอมูล
ฝายประสานงานและสรรหาขอมูล มีหนาที่ประสานงานกับหนวยงาน องคกรและเครือขายหา
ขอมูลและตัวบุคคลเขามารวมรายการและสรางเครือขายวิทยุชุมชนคนเมืองนาน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารจะเปนผูที่ติดตอประสานงานระหวางผูดําเนินรายการและผูรวมรายการ เพราะในชวงการจัด
รายการแรกๆผูดําเนินรายการจากตัวแทนชุมชนยังไมรูจักการติดตอประสานงานกับผูรวมรายการจึง
มอบหนาที่ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูติดตอโดยการทําหนังสือเชิญภายใตชื่อคณะกรรมการบริหาร
ชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
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ภาพที่ 1 แสดงการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
4.5.2 สมาชิกชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
หลังจากที่ไดมีการตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนานขึ้น ฝายรายการและ
ฝายประสานงานและสรรหาขอมูล จึงไดมีแนวคิดวาควรเสนอขอทุนจาก โครงการกองทุนเพื่อสังคม
(SIF) เพื่อนํามาจัดอบรมการจัดรายการวิทยุชุมชน และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดรายการสัญจร
นอกสถานที่ โดยไดมีการจัดแบงหนาที่กันในคณะกรรมการบริหารเพื่อประสานงานเขียนโครงการขอ
ทุนสนับสนุนจากโครงการกองทุนเพื่อสังคมขึ้น
หลังจากไดทุนสนับสนุนจากโครงการกองทุนเพื่อสังคมแลว คณะกรรมการบริหารก็ไดดําเนิน
การจัดอบรมผูดําเนินรายการวิทยุชุมชนขึ้นเปนระยะเวลา 2 วัน ระหวางวันที่ 25-26 สิงหาคม 2544 ณ
หองประชุม สวท.นาน มีผูเขารับการอบรมจากตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนาน และผูที่สนใจ
จํานวน 57 คน โดยวัตถุประสงคในการอบรมครั้งนี้คือ เพื่อใหความรูดานการจัดรายการวิทยุชุมชน
และฝกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุชุมชน ตลอดจนคัดเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมจัดทํารายการกับทีม
งานวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
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เนื้อหาในการจัดอบรม คือ มีการเสวนา เรื่อง แนวคิดการจัดรายการวิทยุภาคประชาชน โดย
นายแพทยชาตรี เจริญศิริ จากโรงพยาบาลนาน และทีมประชาคมจังหวัดนาน และ นายสํารวย ผัดผล
เลขาธิการมูลนิธิฮักเมืองนาน โดยสรุปเนื้อหาบทบาทของวิทยุชุมชนในฐานะสื่อของชุมชนวาตองเปน
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง เสนอความคิดเห็นที่ทําใหคนในชุมชนมีความเขาใจตอสังคม สภาพแวดลอมใน
ระดับชุมชนและประเทศ เปนเวทีโตแยงแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นของชุมชน พัฒนาภูมิ
ปญญา ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สวนเนื้อหาในการฝกอบรบนักจัดรายการที่มาจากชุมชนตางๆ เปนเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการ
ทั่วๆไปเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุใหถูกตอง หลักการพูดออกอักขระใหถูกตอง อบรมการเขียนสคริปต
และวิธีการนําเสนอรายการวิทยุ หลังจากนั้นใหผูเขาอบรมแบงกลุมเปน 5 กลุม โดยใหฝกปฏิบัติการ
จัดรายการวิทยุตั้งแตการคิดรูปแบบในการนําเสนอ แลวใหสงตัวแทนมาเปนผูดําเนินรายการ ฝก
ปฏิบัติจัดทํารายการวิทยุชุมชน
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมแลว กลุมสมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนานทั้ง 5 กลุมไดแบงหนาที่
รับผิดชอบจัดรายการตั้งแตวันจันทร-วันศุกร ภายใตรายการชื่อวา “รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน”
สมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนาน มีการแตงตั้งประธาน คือ นางทองมัน บูรณศรี หัวหนาบานจากชุมชน
บานพระเกิด อําเภอเมือง และรองประธาน คือ นายพายัพ สัตยวงศ หัวหนาบานชุมชนสวนตาล
อําเภอเมือง และแบงหนาที่ โดยใหแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม และตัวแทนกลุมในการจัดทํารายการ
วิทยุชุมชนคนเมืองนานทั้ง 5 วัน จะมีการประชุมปรึกษาหารือถึงเนื้อหาที่จะนําเสนอในแตละสัปดาห
โดยสามารถจําแนกบทบาทหนาที่ของสมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.5.2.1 บทบาทหนาที่ของสมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
จากการศึกษาพบวา บทบาทหนาที่ของสมาชิกวิทยุชมุ ชนคนเมืองนานซึ่งเปนตัวแทนจากแต
ละชุมชนในจังหวัดนานมีดวยกัน 3 บทบาท คือ การเปนผูกําหนดเนื้อหารายการประจําวันและเปนผู
ผลิตรายการ การติดตอประสานงานกับแหลงขอมูล การประชาสัมพันธรายการ โดยแตละบทบาทมี
รายละเอียด ดังนี้
1) การเปนผูกําหนดเนื้อหารายการประจําวันและเปนผูผลิตรายการ
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สมาชิกชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนาน จํานวน 57 คนที่ไดรับการอบรมการจัดรายการวิทยุเพื่อ
ชุมชนซึ่งจัดขึ้นที่ หองประชุม สวท. ทั้งหมดนั้น มีหนาที่รับผิดชอบหลัก คือการกําหนดเนื้อหารายการ
ประจําวันและผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชน ตั้งแตวันจันทร ถึงวันศุกร ออกอากาศเวลา 13.00-15.00 น.
โดยมีการจัดแบงกลุมออกเปน 5 กลุม มีสมาชิกในแตละกลุม 8-9 คน แตละกลุมรับผิดชอบการจัดราย
การในแตละวัน โดยมีหัวหนากลุมเปนผูควบคุมดูแลทุกขั้นตอน สามารถจําแนกตามลักษณะการ
ทํางานไดเปนขั้นตอน ดังตอไปนี้
ก. ประชุมเตรียมการจัดรายการทุกสัปดาห
สมาชิกชมรมจะมีการประชุมกลุมยอยของแตละกลุมเพื่อดําเนินการการจัดรายการลวงหนา
ซึ่งทั้งหมดจะรวมกําหนดกันเองวาจัดการประชุมกันวันไหน หรือที่ใด สมาชิกภายในกลุมจะเปนผูรวม
กําหนดกันเอง
จากการสังเกตการณของผูวิจัยที่ไดมีโอกาสเขารวมประชุมกลุมยอยกับกลุมที่ 5 ซึ่งรับหนาที่
ในการจัดรายการทุกวันศุกร และกําหนดใหมีการจัดประชุมกันทุกวันพุธ ประเด็นของการจัดประชุมใน
แตละครั้ง คือ
1. สอบถามขอมูล เรื่องราวความพรอมของผูดําเนินรายการที่ไดรับมอบหมายหนาที่ไปแลว
และการติดตอผูรวมรายการที่จะมีกําหนดออกอากาศในวันศุกรที่จะถึงเปนยังไงบาง มีปญหาอะไร
หากเกิดปญหาก็รวมระดมความคิดกันชวยแกปญหาที่เกิดขึ้น
2. กําหนดบุคคล หรือหนวยงานที่จะเชิญมาเปนผูรวมรายการในครั้งตอไป ซึ่งอาจจะมีการติด
ตอกันมาแลวเปนการสวนตัวกับสมาชิกของชมรมวิทยุชุมชน เพราะการเชิญผูรวมรายการแตละครั้ง
ตองมีการประสานงานลวงหนา เพื่อใหผูรวมรายการไดเตรียมตัวในดานขอมูลบางประการ หรือถาเปน
หนวยงานราชการ ทางชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนานอาจจะตองทําหนังสือเชิญไปยังหนวยงานนั้นๆ
กอน และเหตุผลในการเลือกผูรวมรายการอีกประการหนึ่งก็คือ ทางกลุมจะเลือกจากเหตุการณที่เปนที่
สนใจของผูฟงในขณะนั้นมากที่สุด เชน ชวงเวลานั้นเปนชวงประเพณีแขงเรือ ก็จะเชิญผูที่มีความรูใน
เรื่องการแขงเรือมาสนทนา หรือ เปนชวงเทศกาลใดๆ กลุมก็จะเลือกผูรวมรายการใหเขากับเทศกาล
นั้นๆใหมากที่สุด
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3. รวมกันกําหนดประเด็นในการนําเสนอดวยการคิดรูปแบบคําถามเพื่อสัมภาษณผูรวมราย
การวาจะใหเปนไปในแนวทางใด ยกตัวอยางเชน ถาหากเชิญกลุมแมบานมาเปนผูรวมรายการ ก็ตอง
มากําหนดประเด็นเนื้อหารวมกันภายในสมาชิกของกลุมวาตองการใหความรูกับผูฟงในดานการผลิต
ผลิตภัณฑของกลุมแมบานนั้นๆ นําเสนอขั้นตอนการทํา หรือตองการนําเสนอเนื้อหาที่เปนลักษณะการ
ดําเนินการทางการตลาดเพื่อใหผลิตภัณฑของกลุมขายได
4. ศึกษาปญหาในการดําเนินรายการที่ออกอากาศไปแลว ซึ่งอาจจะมีการบอกเลาจากผูฟง
ผานมาทางสมาชิกคนอื่นๆถึงผลที่ไดรับหลังจากการจัดรายการไปแลวเปนอยางไร เพื่อนํามาแกไขให
รายการมีประสิทธิภาพตอไป
ทั้งนี้การกําหนดเนื้อหารายการที่เกิดมาจากการประชุมกลุมยอยนั้นก็สามารถนํามาแลก
เปลี่ยนระหวางกลุมอื่นๆไดดวย เชน กลุมที่ 5 รับหนาที่จัดรายการวันศุกร แตมีผูรวมรายการบางทาน
สามารถมารวมรายการไดวันพุธทางกลุม 5 ก็จะมอบหมายใหกลุม 3 ที่รับผิดชอบในวันพุธเปนผูเชิญ
มารวมรายการ และใหกลุมที่ 3 กําหนดเนื้อหารายการกันเอง
สวนวันอังคาร เนื้อหารายการไดถูกกําหนดใหเปนรายการเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งมูล
นิธิฮักเมืองนาน ไดทุนสนับสนุนจากสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (Local Development Foundation LDI) และสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) ใหการสนับสนุนงบประมาณบางสวนในการดําเนิน
งาน เพราะฉะนั้นเนื้อหารายการในวันอังคารจึงจําเปนตองเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของ และใหความรูดาน
สุขภาพกับผูฟงใหมากที่สุด ซึ่งทางสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพก็ไมไดมากําหนดเนื้อหารายการใน
วันอังคารเครงครัดนัก เพราะถือวาทุกเรื่องที่ผูดําเนินรายการนํามาเสนอในรายการลวนแตเชื่อมโยงกับ
สุขภาพไดทั้งสิ้นไมวาจะเปนทางกาย หรือใจ
ข. ตัวแทนกลุมเปนผูดําเนินรายการ
ในขั้นตอนของการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนที่สมาชิกในกลุมจะเปนผูเลือกผูที่จะเปนตัว
แทนของกลุมมาทําหนาที่ดําเนินรายการในแตละครั้ง หลังจากที่มีการประชุมกลุมยอยกําหนดประเด็น
เนื้อหาในรายการเรียบรอยแลว ก็จะเปนขั้นตอนของการดําเนินรายการในหองสง ตัวแทนกลุมผูทํา
หนาที่เปนผูดําเนินรายการมีตั้งแต 2-4 คน เพื่อทําหนาที่สัมภาษณผูรวมรายการและดําเนินรายการทั้ง
หมดในวันที่กลุมรับผิดชอบ
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2) การเปนผูประสานงานกับแหลงขอมูล
บทบาทหนาที่หนึ่งที่สมาชิกชมรมวิทยุชุมชนจะตองเปนผูติดตอประสานงานกับแหลงขอมูล
เองวาจะเชิญใครมาเปนผูรวมรายการในแตละครั้ง ซึ่งภายในกลุมมีการประชุมเพื่อกําหนดเนื้อหาราย
การตามลําดับความสําคัญของเหตุการณ หลังจากนั้นสมาชิกในกลุมจะเปนผูติดตอกับแหลงขอมูลเอง
โดยทุกคนสามารถทําหนาที่ติดตอประสานงานกับแหลงขอมูลไดขึ้นอยูกับความสัมพันธของแตละคน
กับแหลงขอมูล
3) การเปนผูประชาสัมพันธรายการ
การทําหนาที่เปนผูประชาสัมพันธรายการนั้น พบวาเนื่องจากสมาชิกชมรมวิทยุชุมชนคนเมือง
นานหลายคนทําหนาที่ประชาสัมพันธหมูบานดวย เมื่อมีการจัดงานใดขึ้นในหมูบาน สมาชิกชมรมวิทยุ
ชุมชนก็สามารถประชาสัมพันธงานรายการใหกับชาวบานไดทราบ พรอมทั้งแนะนําใหชาวบานที่รูจัก
มักคุนรับฟงรายการ และสงขาวสาร แสดงความคิดเห็นมาไดเปนการสวนตัวกับสมาชิกชมรมในขณะ
นั้นไดเลย
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ภาพที่ 2 แสดงการจัดรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานของสมาชิกชมรมวิทยุชุมชน
จากผลการศึกษาโครงสรางการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน ดังไดกลาวขาง
ตนนั้น สามารถแสดงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนานและ
สมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนาน ไดดังแผนภูมิตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 1 โครงสรางการบริหารจัดการของชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนาน

จากผลการศึกษาที่มาของการเกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชนคนเมืองนานทางสถานีวิทยุกระจาย
เสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนาน สรุปไดวาถึงแมจะมีชุมชนเขามาใชสถานีกอนที่จะมีกฎหมาย
มาตรา 40 บังคับใช แตชุมชนก็ไดหยุดดําเนินการไปเพราะปญหาเรื่องความชํานาญของผูดําเนินราย
การ และปญหาจากนโยบายสถานีที่ผูดําเนินรายการตองมีใบผูประกาศและมีการตรวจสอบสคริปต
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รายการกอนออกอากาศ จึงทําใหรูปแบบรายการที่มีลักษณะใหชุมชนเขารวมในรายการไดตองหยุด
ดําเนินการไป
ตอมารายการวิทยุเพื่อชุมชนไดเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อใหเปนไปตามมาตรา 40 และนโยบายของ
กรมประชาสัมพันธที่ใหสถานีวิทยุทองถิ่นดําเนินรายการที่มีเนื้อหาเพื่อชุมชนและเปดโอกาสใหประชา
ชนมีสวนรวมในการจัดทํารายการ จึงทําใหสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนานริเริ่ม
การจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนขึ้นโดยการเชิญประชาชนจากสาขาอาชีพตางๆ ไดแก ตัวแทนจาก
สมาชิกในชุมชน แกนนําชุมชน และตัวแทนจากหนวยงานราชการ ซึ่งประกอบไปดวยนักจัดรายการ
เจาหนาที่ สวท. อาจารย มารวมเปนคณะกรรมการบริหารเพื่อกําหนดนโยบายในการจัดรายการวิทยุ
เพื่อชุมชนขึ้น
แตหลักการของวิทยุชุมชนที่แทจริงนั้นตองมาจากความตองการของประชาชน โดยประชาชน
รวมกันผนึกกําลังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสื่อวิทยุได แตจากการเกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัด
นานในปจจุบันเปนการริเริ่มโดยหนวยงานราชการไมไดเกิดจากความตองการของประชาชนลุกขึ้นมา
ขอจัดตั้งรายการวิทยุเพื่อชุมชนขึ้นดวยตนเอง
สวนสมาชิกชมรมซึ่งมาจากตัวแทนชุมชนที่แทจริงก็เปนเพียงการดําเนินการของ สวท. เพื่อให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในรายการวิทยุไดในหลายๆบทบาทไมไดเปนการเขาถึงสื่อในฐานะผูฟง
เพียงเทานั้น สมาชิกชมรมวิทยุชุมชนในขณะนี้จึงเปนการเปลี่ยนแปลงของระบบวิทยุแบบเดิมดวยการ
เขามามีสวนรวมในรายการในฐานะของผูผลิตรายการหรือผูสงสารแทน แตในระยะของการเริ่มตนที่ตัว
แทนเหลานี้ยังไมมีความชํานาญในการจัดรายการเพียงพอ จึงจําเปนตองอยูภายใตการดูแลของเจา
หนาที่ สวท. ทั้งทางดานการตรวจสอบเนื้อหา การนําเสนอประเด็น ถึงแมประชาชนจะมีอิสระในการ
เลือกเนื้อหาและผูรวมรายการในการนําเสนอ แตก็ตองอยูภายใตกรอบนโยบายของคณะกรรมการ
บริหารที่มีเจาหนาที่หนวยงานราชการคอยดูแลไมใหเนื้อหานั้นพลาดพิงถึงใคร อันจะกอใหเกิดปญหา
และความเดือดรอนตามมา จนกวาจะมีกฏระเบียบในการจัดทํารายการวิทยุเพื่อชุมชนกําหนดออกมา
และนํามาเปนกรอบในการปฏิบัติรวมกันตอไป
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สวนที่ 2 ปจจัยแวดลอมของชุมชนและปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานรายการวิทยุ
เพื่อชุมชน
จากการศึกษาที่มาของรายการวิทยุเพื่อชุมชนดังที่กลาวไปแลว พบวา ที่มาของการเกิดราย
การวิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัดนาน มีที่มาจากปจจัย 2 ประการดวยกัน คือ ประการแรก จากความ
ตองการของประชาชนในจังหวัดนาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของชุมชน ชาวบานมีการรวมกลุมกันทํากิจ
กรรมเพื่อสังคมและแกปญหาในชุมชนเปนเครือขายภายใตการประสานงานของ “กลุมฮักเมืองนาน”
ซึ่งตองการใชสื่อวิทยุเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของกลุมและชี้แจงลักษณะการดําเนินงานของกลุมให
ประชาชนไดรับทราบ
อีกประการหนึ่งคือ การผลักดันใหเกิดรายการวิทยุที่มีเนื้อหาเพื่อชุมชนตามแนวนโยบายของ
กรมประชาสัมพันธเพื่อใหเปนไปตามกฏหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําเสนอผลการ
วิจัยเพื่อใหเห็นปจจัยทั้ง 2 ประการในการเกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนานไดดังนี้
4.6 ปจจัยแวดลอมของชุมชนที่มีผลตอการดําเนินงานวิทยุเพื่อชุมชน
ที่มาของรายการวิทยุเพื่อชุมชน ตั้งแตในระยะแรกแสดงใหเห็นวา ชุมชนเริ่มมีบทบาทโดยเขา
มาเปนผูรวมรายการกับหนวยงานราชการที่เปนเจาของชวงเวลาเดิม ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของชุม
ชนในจังหวัดนาน และเรื่องราวที่ทําใหหนวยงานราชการตองเชิญชุมชนมารวมในรายการ เพื่อแลก
เปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ชาวบานเคยแตเปนเพียงผูรับขอมูล มาเปนผูใหขอมูล แสดงถึงการพึ่งพาซึ่งกัน
และกันระหวางชาวบานและหนวยงานราชการในดานการพัฒนาชุมชนโดยใชวิทยุเปนตัวกลางในการ
สื่อสารกัน ผูวิจัยจึงขอนําเสนอผลการศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรายการวิทยุที่ชาว
บานสามารถเขาไปมีสวนรวมในรายการตามระยะเวลาตางๆไดดังนี้
4.6.1 ระยะของการเริ่มรวมกลุมกันจัดการปญหา กอนป พ.ศ. 2533
ผลการศึกษาจากเอกสารของมูลนิธิฮักเมืองนาน และประชาคมจังหวัดนาน การสังเกตการณ
ในการจัดเวทีเสวนาของมูลนิธิฮักเมืองนาน ที่จัดขึ้นที่วัดอรัญญาวาส และการศึกษาชุมชนแวดลอมใน
หลายๆ หมูบาน พบวา การรวมกลุมกันของประชาชนภายใต “กลุมฮักเมืองนาน” เกิดขึ้นมาจากปจจัย
แวดลอมทางดานภูมิศาสตร คือ สิ่งแวดลอม ภูมิประเทศ และปจจัยทางดานประชากร ที่เกี่ยวของกับ
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การดําเนินชีวิต เชน อาชีพ ศาสนา เพศ วัย ผูวิจัยจึงเสนอผลการวิจัยตามลําดับวิวัฒนาการของการกอ
เกิดกลุมตามระยะเวลา และแยกตามปจจัยแวดลอมไดดังนี้
4.6.1.1 ปจจัยทางดานภูมิศาสตร
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศสวนใหญของจังหวัดนานประกอบดวยภูเขาและปาไม พื้นที่ราบ
ลุมมีนอย ที่ราบกวางใหญอยูในลุมน้ํานาน-สา ตามลําน้ํานานและที่ราบลุมแคบๆ อยูแถบอําเภอนา
นอยตอนใต อําเภอทาวังผา อําเภอปว อําเภอเชียงกลาง และอําเภอทุงชาง ซึ่งเปนแหลงกําเนิดของตน
น้ําลําธารที่สําคัญหลายสาย ลําน้ําแตละสายไหลรวมลงแมน้ํานาน ซึ่งเปนตนน้ําที่ไหลลงสูแมน้ํา
เจาพระยา ลําธาร หวยมีอยูทั่วไปในปาและเขา หนองบึงมีนอย และไมมีลําคลองเลย
สืบเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขา มีพื้นที่เปนปา ไมเหมาะสําหรับทําการ
เกษตร มีเพียงพื้นที่สูงและพื้นที่ราบริมแมน้ํานานเพียงเล็กนอยเทานั้นที่เหมาะกับการปลูกพืช เชน
มะมวง ลําไย ขาวโพด ฝาย ขาว กอใหเกิดมีทรัพยากรปาไมมากกวาพืชไร จึงทําใหมีการบุกรุกปาเพื่อ
ทําไรหมุนเวียน ทําลายปา เพื่อทําการพาณิชยมากขึ้นในชวงป 2500-2510 มานี้ ที่ต่ําลงมาจะเปนที่
ปรับระบบแปลงจากการทดน้ํา จากลําธารมาทําเปนนาขั้นบันไดและในที่ราบจะปรับเปนนา และสวน
ไมผล ทําใหสิ่งแวดลอมถูกนํามาใชมากขึ้น เปนระบบการผลิตเพื่อขายในเชิงพาณิชยมากขึ้น ทําใหปา
เริ่มนอยลง ประชาชนเริ่มเห็นความสําคัญของปาและน้ํา จึงมีการรวมตัวกันจัดการกับสิ่งแวดลอมภาย
ในชุมชนขึ้น โดยแยกออกเปน 2 กลุมดังนี้
1. กลุมพระสงฆ เริ่มตนในป 2518 โดยมี พระครูพิทักษนันทคุณ เจาอาวาสวัดกิ่วมวง ตําบล
พงษ อําเภอสันติสุข ซึ่งมองเห็นสภาพปาไมถูกทําลาย มีนายทุนเขามาทําสัมปทานตัดไม กอใหเกิด
ความแหงแลง
จึงไดรวมกับชาวบานแบงเขตปาที่เหลือจากการทํากินของชาวบานกันออกเปนปา
อนุรักษ หลังจากนั้นทานพระครูก็ไดออกเผยแพรเรื่องการอนุรักษปาใหแกชาวบาน โดยสอดแทรกไป
กับการเผยแพรธรรมะ ภายใตโครงการธรรมทายาท
2. กลุมชาวบาน มีแกนนําที่สําคัญคือ นายสํารวย ผัดผล และนักศึกษาวิทยาเขตเกษตรนาน
ประมาณ 100 คน ไดออกคายทํากิจกรรมรวมกับชาวบานหาดเค็ด ตําบลเมืองจัง กิ่งอําเภอภูเพียง
โดยการทําเกษตรรวมกับชาวบาน แตพบวาชาวบานไมคอยใหความสนใจกับเกษตรกรรมสมัยใหม ทํา
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ใหกลุมนักศึกษาเกิดการเรียนรูจากขอเท็จจริงและปญหาที่ชาวบานประสบเกี่ยวกับการจัดการปา
ความสําคัญของปา และแกปญหาในเรื่องของปา
กลุมชาวบานอีกกลุมหนึ่งคือ นายอนุชา จันทรบูรณ เลขาชมรมไมผลของวิทยาลัยเกษตรนาน
ไดจัดทําโครงการพัฒนาการเกษตรบนที่สูง และสงเสริมการทําหัตถกรรมของชาวเขา ชื่อวา “สมาคม
ไทยพายัพ” ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการออคเคนเดนเวนเจอร (The Ockenden
Venture) ซึ่งเปนหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชนจากอังกฤษ
จากการทํากิจกรรมของแตละกลุมดังกลาว ทําใหกลุมเหลานี้ไดมีโอกาสพบปะกับแกนนําทอง
ถิ่นอื่นๆ และกลุมองคกรตางๆที่มีกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่อื่นๆดวย ซึ่งไดมีการรวมกลุมกัน
ขึ้นเองโดยธรรมชาติอยูกอนหนานั้นแลวเพื่อดูแลปกปองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเอง เชนปา
ไม แหลงน้ํา และพันธุสัตวน้ํา จึงทําใหเกิดแนวรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และเริ่มมีการติดตอ
สัมพันธกันชวยเหลือกันในดานตางๆ
ผลพลอยไดจากการที่จังหวัดนานไดรับจากการมีการสืบทอดกันมาในเรื่องการจัดการสิ่งแวด
ลอม เนื่องมาจากความหลากหลายของพื้นที่ปา และการทํามาหากินของชาวบาน การแลกเปลี่ยนใน
การจัดการสิ่งแวดลอมจึงเกิดขึ้นและตองการสรางเครือขายองคกรรวมกันใหเขมแข็งขึ้น
เพื่อขจัด
ปญหารวมกัน ลักษณะภูมิประเทศเปนตัวกําหนดใหชาวบานตองพึ่งพาอาศัยพื้นที่ในการทํามาหากิน
เมื่อเกิดปญหาขึ้นก็รวมตัวกันจัดตั้งกลุมที่เกี่ยวของกับลักษณะภูมิประเทศและการดํารงชีวิตขึ้น ไดแก
กลุมอนุรักษและฟนฟูปาซึ่งเริ่มจากกลุมองคกรที่อนุรักษปาชุมชนในทองถิ่นตนเองจนสามารถ
ขยายกลุมออกเปนการรักษาดูแลปาเปนเครือขายครอบคลุมหลายอําเภอ กิจกรรมการอนุรักษไดแก
การปลูกปาทดแทน การจัดแนวกันไฟ การทําพิธีบวชปา การเผยแพรความรูเกี่ยวกับปาชุมชน
การอนุรักษพันธุสัตวน้ํา จากสภาพปญหาพันธุปลาในลําน้ํานานลดจํานวนลง มีการทําลายสิ่ง
แวดลอมในแมน้ํา จึงกอใหเกิดแนวคิดรวมกันที่จะอนุรักษพันธุสัตวน้ําเอาไวในลําน้ํานาน
การเกษตรผสมผสาน จากสภาพปญหาความแหงแลงกอใหเกิดหนี้สินกับกลุมเกษตรกร จึงได
มีการพัฒนาระบบการเกษตรยั่งยืนและเกื้อกูลตอสิ่งแวดลอม มีลักษณะเปนเกษตรผสมผสานหรือ
เกษตรยั่งยืน
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4.6.1.2 ปจจัยดานประชากร
จากขอมูลของศาลากลางจังหวัด สํานักงานประชากร ขอมูลถึงเดือน มิถุนายน 2544 พบวา
จังหวัดนานมีประชากร เปนชาย 245,870 คน เปนหญิง 240,700 รวมทั้งสิ้น 486,570 คน มีจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด 127,584 บาน (ขอมูลจากสํานักงานจังหวัดนาน) ประชากรสวนใหญเปนชาวพื้น
เมืองเผาไทยในภาคพื้นลานนา ชาวเขาเผาตางๆ ไดแก เผามง เผาเยา เผาขมุ หรือถิ่น เผาลัวะ และ
เผาตองเหลือง นอกจากนี้ยังมีชนชาติไทลื้อ ไทยพวน ซึ่งเปนชาวพื้นเมืองเดิมอาศัยอยูตามอําเภอตางๆ
จากการที่จังหวัดนานมีกลุมชาติพันธุที่หลากหลาย การดําเนินชีวิตของแตละชาติพันธจึงมี
ความแตกตางทั้งทางดาน ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา การประกอบอาชีพ จึงทําใหการสื่อสาร
ของแตละชุมชนมีความแตกตางกันไปตามกลุมทางสังคม การคงไวซึ่งเอกลักษณเฉพาะตัวของทองถิ่น
จึงทําใหประชาชนเกิดการสื่อสารขึ้นภายในชุมชนเดียวกันเพื่อคงเอกลักษณเหลานี้เอาไว และนําเสนอ
ตอภายนอกชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ในลักษณะการรวมกลุมในดานตางๆดังนี้
การรวมกลุมกันทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา ระหวางป 2530-2531 มีกลุมพระสงฆกลุม
หนึ่งที่ศึกษาในโรงเรียน นันทบุรี (วัดชางค้ําวรวิหาร) อําเภอเมือง ไดตั้งชมรมวาทศิลป ชื่อวา “กลุม
พุทธบุตร” เพื่อฝกการพูด ออกคายจริยธรรม บริจาคสิ่งของแกชาวเขา
การดําเนินกิจกรรมดังกลาวจึงไดมีโอกาสพบกับกลุมธรรมทายาทของพระครูพิทักษนันทคุณ
ทําใหเกิดการเรียนรูและศึกษาการดําเนินงานการเผยแพรธรรมะและทํากิจกรรมที่เกี่ยวพันกันระหวาง
ศาสนา และการรวมกลุมอนุรักษตามสภาพภูมิศาสตร เชน พีธีบวชปา สืบชะตาแมน้ํา โดยอาศัยพระ
สงฆเปนแกนนําใชวัดเปนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู จนเกิดเปนแนวคิดในการรวบรวมกลุมคนขึ้นมา
เพื่อทําการอนุรักษสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณของกลุมเอาไว เชน ทางดานศิลปะวัฒนธรรม การประกอบ
อาชีพ พิธีกรรมทางศาสนา และขยายเครือขายออกไปอีกหลายกลุมในปจจุบัน ไดแก
การรวมกลุมอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบาน ชาวบานรวมกลุมกันทํากิจกรรมที่มีความ
สําคัญและนํามาสูการแสดงถึงความมีเอกลักษณของแตละชุมชนจนสามารถถายทอดและขยายเครือ
ขายตอไปยังชุมชนตางๆ เชน กลุมอนุรักษดนตรีพื้นบาน กลุมอนุรักษการทอผาพื้นเมือง
กลุมสงเสริมอาชีพและธุรกิจชุมชน เพื่อสงเสริมรายไดใหกับกลุมแมบาน เยาวชน เชน กลุมทอ
ผา กลุมจักสาน กลุมไมกวาด นอกจากนี้ยังมีกลุมออมทรัพยเพื่อระดมทุนในการดําเนินงานดานการ
เกษตร การศึกษา และดานอื่นๆ

85

กลุมที่ทํากิจกรรมทางดานศาสนา การศึกษา และเยาวชน ไดแก กลุมพระปริยัติธรรม กลุม
เยาวชนรักกีฬาตานยาเสพติด กลุมเยาวชนยาเมือง เปนตน
จากปจจัยดานภูมิศาสตรและประชากรของจังหวัดนาน ที่กอใหเกิดการรวมกลุมของชาวบาน
โดยใชการสื่อสารดวยวิธีจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางชุมชนในกิจกรรมที่เกี่ยวของกัน จน
ขยายเปนเครือขายประชาคมที่เขมแข็งขึ้นไปทั่วทุกหมูบาน และนํามาสูการแลกเปลี่ยนประสบการณ
รวมกัน ชวยเหลือกันขึ้นมา
4.6.2 กอตั้งเปน “กลุมฮักเมืองนาน” เพื่อขยายเครือขาย (ป 2533-2536)
หลังจากกลุมตางๆไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันทํากิจกรรมดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมโดยประสานกับพิธีกรรมทางศาสนาขึ้น ไดแก การบวชปาชุมชน ที่บานกิ่วมวง ตําบลพงษ
อําเภอสันติสุข และโครงการสืบชะตาแมน้ํานาน ณ บริเวณริมแมน้ํานาน อําเภอเมือง เพื่อเปนการเผย
แพรกิจกรรมและสงเสริมใหประชาชนมาสนใจรวมกันอนุรักษธรรมชาติ
กิจกรรมในครั้งนั้นไดรับความสนใจจากคนในทองถิ่นและนอกทองถิ่น มีการติดตอประสาน
งานดานแนวคิดและมีการสนับสนุนเงินทุนตางๆเขามายังกลุมมากมาย จึงไดมีแนวคิดรวมกันของกลุม
แกนนําวาควรมีการกอตั้งเปนองคกรขึ้นมาเพื่อดูแลกิจกรรมของกลุม และระดมทุนเพื่อสนับสนุนการ
แกปญหาภายในชุมชน โดยใชชื่อวา “กลุมฮักเมืองนาน” และตั้งศูนยประสานงานอยูที่วัดอรัญญาวาส
มีพระครูพิทักษนันทคุณเปนประธานกลุม และคุณสํารวย ผัดผล เปนเลขาธิการกลุม มีเจาหนาที่
ประสานงานเพื่อทําหนาที่ติดตอใหขอมูลขาวสาร ประสานงานระหวางกลุม และประสานงานระหวาง
ชาวบานและหนวยงานราชการเพื่อขอความชวยเหลือ
ในระยะนี้ถือไดวาเปนระยะแหงการขยายแนวคิด รวบรวมเครือขายหาแนวรวมตางๆ ใหมาก
ขึ้นเพื่อเสริมสรางกลุมฮักเมืองนานใหเขมแข็ง และถือวาเปนระยะแหงการแลกเปลี่ยนประสบการณ
การเรียนรูรวมกันระหวางกลุมองคกรตางๆ เชน โครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอน ซึ่งเนนการเผยแพร
ธรรมะเปนหลัก ก็เขาไปชวยเหลือสนับสนุนดานความรูตางๆใหแกกลุมองคกรชาวบาน กลุมใดที่กําลัง
ดําเนินการอยูก็สนับสนุนใหกอตั้งเปนกลุมอยางเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น
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4.6.3 ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ (ป 2536-ปจจุบัน)
หลังจากมีสํานักงานและมีโครงสรางองคกรชัดเจนขึ้นจึงไดมีการระดมทุนจากหนวยงานทั้งใน
ประเทศ ตางประเทศ เงินบริจาคอื่นๆมาสนับสนุนและบริหารจัดการงานของกลุมฮักเมืองนาน เพื่อนํา
มาชวยเหลือดานงบประมาณแกกลุมเครือขายตางๆในการดําเนินงานดานการอนุรักษ และการจัดการ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งกิจกรรมที่เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในจังหวัดนาน จนปจจุบัน
ไดจดทะเบียนเปน “มูลนิธิฮักเมืองนาน” มีกลุมที่สรางเปนเครือขายรวมกันกวา 400 กลุม มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการอนุรักษปา อนุรักษพันธุปลา สนับสนุนการเกษตร เกิดกิจกรรมสูชุมชน
มากขึ้น เริ่มมีผูมาศึกษาดูงานของกลุมมากขึ้น จนเปนที่รูจักอยางแพรหลายทั้งในและตางประเทศ เชน
หนวยงานดานการพัฒนาของเยอรมัน องคการแตรเดซอม สถานฑูตแคนาดา สถาบันชุมชนทองถิ่น
พัฒนา โครงการกองทุนเพื่อสังคม และหนวยงานอื่นๆ
กลุมฮักเมืองนานจึงเปนอีกตัวอยางหนึ่งของการรวมตัวกันทางสังคมเพื่อทํากิจกรรมกับชาว
บานในระดับรากหญา จากการการสื่อสารภายในชุมชนดวยการพูดคุย เสวนา แลกเปลี่ยนประสบ
การณโดยใชสื่อบุคคลในแตละชุมชนยอยๆ ตอมาก็ไดขยายออกไปสูภายนอกชุมชน นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงสังคม และองคกรขึ้น
จากปจจัยแวดลอมในการรวมกลุมเพื่อแกปญหาที่เกิดจากลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะ
ทางประชากร ทําให การทํางานของกลุมตางๆเพื่อสรางเครือขายจึงเริ่มขยายออกไปมากขึ้น กลุมฮัก
เมืองนานจึงเล็งเห็นวาการเขามาใชสื่อวิทยุเปนตัวเชื่อมความสัมพันธไดอีกทางหนึ่ง และเปนชองทาง
หนึ่งที่จะทําใหกลุมคงอยู และประชาสัมพันธการทํากิจกรรมของกลุมไดอยางตอเนื่องและกระจายออก
สูสาธารณะเพื่อใหบุคคลภายนอกไดรับรูการทํางานของกลุม
จากที่มาของการเกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชน พบวา เปนชวงระยะเวลาเดียวกับวิวัฒนาการการ
กอตัวของกลุมฮักเมืองนาน และรวมพัฒนามาพรอมๆกัน ดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบที่มาของกลุมฮักเมืองนานและรายการวิทยุเพื่อชุมชน
ระยะเวลา
กลุมฮักเมืองนาน
รายการวิทยุเพื่อชุมชน
กอนป 2533

ป 2533-36

ป 2536-2538

ป 2538-ปจจุบัน

กลุมหลักๆจะมี 2 กลุม ที่มีกิจกรรม
ที่ตางคนตางทํา ไมเกี่ยวของและ
ประสานกัน คือผูนําชาวบาน พระ
สงฆ ระยะแรกนี้เปนการเรียนรูจาก
ปญหาของทองถิ่นและมีการพัฒนา
ความคิดไปสูการปฏิบัติจริง
ทั้ง 2 กลุมมีการเรียนรูรวมกัน โดย
การจัดพิธีบวชปาและพิธีสืบชะตา
แมน้ํา มีหนวยราชการ เอกชน ชาว
บาน นักธุรกิจ เขารวมเปนการเรียน
รูรวมกัน จากอุดมการณของพระ ผู
นําและขอมูลการจัดการจากนัก
พัฒนารวมทั้งการใชชื่อ “กลุมฮัก
เมืองนาน
สรางเครือขายเพิ่มมากขึ้นและ
ขยายกิจกรรมเขาสูชุมชนเพิ่มขึ้น
เชน การแกปญหาเอดส การพัฒนา
อาชีพ การอนุรักษ
มีหนวยงานราชการ เอกชน เขามา
สนับสนุนเพิ่มขึ้นกอตั้งเปน “มูลนิธิ
ฮักเมืองนาน”ระยะนี้จะดําเนินงาน
โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากทั้ง
ในและตางประเทศ

หนวยงานราชการในทองถิ่นจัดทํา
รายการโดยนําเสนอเนื้อหาของ
หนวยงานเพื่อใหประชาชนไดรับ
ทราบการปฏิบัติงานและเพื่อใหขอ
มูลขาวสารกับประชาชนเพียงฝาย
เดียว
หนวยงานราชการเชิญตัวแทนจาก
ชุมชนเขารวมสนทนาในรายการ
โดยตัวแทนชุมชนเปนผูใหขอมูล
และหนวยงานราชการเปนผูรับรูขอ
มูลเพื่อนํามาแกปญหาและใหการ
ชวยเหลือหากชุมชนรองขอ

กลุมฮักเมืองนานขอเขาไปจัดทํา
รายการโดยเชิญตัวแทนกลุมเขา
รวมสนทนา
จัดทํารายการวิทยุเพื่อชุมชนโดยมี
เจาหนาที่สวท.เปนผูดําเนินรายการ
และตอมาจัดการอบรมนําตัวแทน
จากชุมชนมาดําเนินรายการแทน
เจาหนาที่ไดภายใตชื่อรายการ
“วิทยุชุมชนคนเมืองนาน”

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปไดวา กลุมฮักเมืองนานมีที่มารวมกับรายการวิทยุเพื่อชุมชนมา
ตลอดตั้งแตกอนป 2533 ที่ประชาชนยังไมสามารถเขาไปใชสื่อวิทยุได
หลังจากที่ กลุมตางๆที่รวมตัวกันอยูแลวในหลายๆชุมชนไดมารวมกลุมกันจากเหตุการณการ
จัดพิธีสืบชะตาแมน้ํา และพิธีบวชปาในวันนั้น กลายเปนที่มาของชื่อ “กลุมฮักเมืองนาน” และไดดําเนิน
กิจกรรมรวมกันมาอยางตอเนื่อง ในระยะนี้เปนระยะที่กลุมฮักเมืองนานไดพึ่งพาหนวยงานราชการใน
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การจัดการปญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมภายในทองถิ่น มีลักษณะพึ่งพากันระหวางผูนํากลุม
และหนวยงานราชการโดยมีเจาหนาที่ของกลุมฮักเมืองนานเปนผูประสานงานใหมีการแกปญหาที่เกิด
ขึ้นอยางตอเนื่องดวยการติดตามประเมินผลการแกไขปญหา เมื่อมีกลุมตางๆขอความชวยเหลือมา
มากเขา หนวยงานราชการจึงใชสื่อวิทยุมาเปนตัวกลางในการติดตอสื่อสารไปยังชุมชนเพื่อกอใหเกิด
การเรียนรูรวมกัน รวมทั้งทําใหกลุมไดมีการแลกเปลี่ยนระหวางกลุมอีกดวย
จนมาป 2536-2538 ที่กลุมฮักเมืองนานขอเขาไปจัดรายการก็เพื่อประชาสัมพันธงานของกลุม
และสรางเครือขายการอนุรักษใหมีแนวรวมมากขึ้น การขยายความรูเพื่อสรางเครือขายผานสื่อวิทยุได
ผลตรงที่เปนการขยายเครือขายออกไปสูชุมชนอื่นๆไดมากขึ้นนั่นเอง แตตองหยุดดําเนินงานไปเนื่องมา
จากเจาหนาที่ของกลุมฮักเมืองนานเริ่มมีงานชุมชนมากขึ้น เพราะมีเครือขายเพิ่มขึ้นจึงไมมีผูดําเนิน
รายการ
ตั้งแตป 2538 เปนตนมา กลุมฮักเมืองนานไดรับเงินสนับสนุนจากทั้งในประเทศและตาง
ประเทศมากขึ้นเพื่อนํามาเปนงบประมาณในการจัดการบริหารชุมชนและชวยเหลือดานเงินทุนกับกลุม
ในเครือขาย
สรุปไดวา ผลจากการที่กลุมฮักเมืองนานเขามาใชสื่อวิทยุในชวงป 2536 เพื่อประชาสัมพันธ
งานของกลุมทําใหไดประโยชนในดานการสรางเครือขาย และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุน
ตางๆ เพื่อนํามาเปนเงินทุนในการพัฒนาชุมชน แสดงใหเห็นวา สื่อวิทยุเปนอีกสื่อหนึ่งที่เขาถึงชุมชนได
งายและนําไปสูการพัฒนาไดอยางชัดเจน ทั้งในระดับชุมชนดวยกันเอง จากภายในชุมชน และภาย
นอกชุมชน
4.7 ปจจัยแวดลอมที่เกิดขึ้นภายในสถานีที่มีผลตอการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน
ปจจัยที่มีสวนในการเกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชนที่มาจากปจจัยภายในสถานี คือ โครงสรางการ
ดําเนินงานของสถานี บุคลากร อุปกรณ และงบประมาณของสถานี เพราะสถานีเปนหนวยงานที่รับผิด
ชอบโดยตรงในการจัดรายการ
4.7.1 โครงสรางการบริหารงานของสวท.นาน
รายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนานเกิดมาจากแนวคิดและนโยบายของกรมประชาสัมพันธซึ่ง
เปนตนสังกัดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนาน กําหนดนโยบายใหสถานีวิทยุ
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ทองถิ่นผลิตรายการที่มีเนื้อหาเพื่อชุมชนในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
การจัดสรรคลื่นความถี่มาตรา 40 และพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่กรมประชาสัมพันธจึง
ดําเนินการใหสถานีวิทยุทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น จึงไดจัดโครงการนํา
รองวิทยุชุมชนขึ้นในป 2541 จํานวน 19 สถานี จนกระทั่งถึงป 2544 ไดมีรายการวิทยุชุมชนเกิดขึ้นใน
จังหวัดตางๆ รวม 68 สถานี
จังหวัดนาน เปนหนึ่งใน 68 จังหวัดที่ไดมีการจัดทํารายการที่มีลักษณะรูปแบบและเนื้อหาเพื่อ
ชุมชนขึ้น โดยกรมประชาสัมพันธหนวยงานตนสังกัดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย โดย
มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูกํากับดูแล กําหนดนโยบายมายังสํานักงานประชาสัมพันธ
เขต 3 จังหวัดเชียงใหม โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
นโยบายหลัก
ในการปฏิบัติงานของสถานีใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด มีการบังคับบัญชาและการควบ
คุมเปนไปตามแผนภูมิดังตอไปนี้
แผนภูมิที่ 2

การบังคับบัญชาและการควบคุมของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
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จากแผนภูมิขางตน แสดงถึงการบังคับบัญชาและการควบคุม ซึ่งเปนไปตามหลักการของ
สถานีวิทยุทองถิ่น เพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขาวสารจากสวนกลาง และมีสายการบังคับบัญชา
ตามลําดับขั้น คือ
ระดับสวนกลางมีสายการบังคับบัญชาคือ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และอธิบดี
กรมประชาสัมพันธ
โดยสวนกลางจะเปนผูใหนโยบายเปนกรอบในการจัดสรรรายการและกําหนด
นโยบายตามลักษณะโครงสรางดานกรรมสิทธิ์การเปนเจาของและการควบคุมสถานีวิทยุกระจายเสียง
ทองถิ่นในสังกัดใหปฏิบัติตามที่กรมประชาสัมพันธกําหนด ซึ่งเปนองคกรหลักของประเทศที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย นโยบายหลักสําคัญที่เห็นไดอยางชัดเจนก็คือ การใช
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของรัฐแกประชาชน
ระดับภูมิภาค มีสายงานบังคับบัญชา คือ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 รับผิดชอบ
เขตภาคเหนือตอนบน กํากับดูแล สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย รับนโยบายจากกรมประชา
สัมพันธสงผานมายังสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
ระดับสถานี โดยการควบคุมดูแลบริหารงานบุคลากร และงบประมาณโดยผูอํานวยการ หรือ
หัวหนาสถานี มีการบริหารจัดการโดยแบงเปนฝายตางๆ คือ ฝายธุรการ ฝายชางเทคนิค ฝายขาวและ
รายการ ซึ่งสั่งการมาเปนลําดับขั้นยังฝายตางๆใหดําเนินตามแผนนโยบายหลักในการจัดทํารายการที่
มีเนื้อหาเพื่อชุมชนขึ้น
เมื่อพิจารณาจากโครงสรางในดานกรรมสิทธิ์การเปนเจาของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวัดนานเปนกรรมสิทธิ์ของกรมประชาสัมพันธ ดังนั้นสิทธิในการที่จะเขามาใชสถานี
จึงตองเปนไปตามที่กรมประชาสัมพันธกําหนด โดยจะมุงเนนเพื่อผลประโยชนในการประชาสัมพันธรัฐ
บาล รวมถึงสนับสนุนภาครัฐ ผูที่มีสิทธิเขามาใชสถานีจึงตองเปนไปเพื่อเอื้อตอผลประโยชนของรัฐบาล
หนวยงานตางๆที่มาใชสถานีจึงเปนหนวยงานรัฐ ทั้งจากสวนกลางและทองถิ่น สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จังหวัดนาน จึงตองปฏิบัติภารกิจหนาที่ตามนโยบายหลักของกรมประชาสัมพันธที่
ตองถายทอดขาวจากแมขายของกรมประชาสัมพันธกรุงเทพถึง 47 เปอรเซ็นต
ผูอํานวยการ สวท.นานได กลาวถึงหนาที่ของสถานีวิทยุทองถิ่นที่ตองทําหนาที่เปนสื่อภายใน
ชุมชนแลวยังตองเปนสื่อของรัฐ เพื่อเปนกระบอกเสียงของรัฐอยูวา
“สถานีวิทยุเปนสถานีวิทยุทองถิ่น เปนสถานีวิทยุของชุมชน แตไมใชมอบใหกับประชาชนทํา
ไปโดยอิสระ โดยเปนของประชาชนเอง แตวิทยุทองถิ่นเขามาเปนสื่อใหแตการบริหารจัดการจะตอง
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เปนของสถานี เพราะสื่อวิทยุยังเปนสื่อของชาติอยู” (คุณฉัตรชัย เสนีวงศ ณ อยุธยา, สัมภาษณ 28
พฤศจิกายน 2544)
และผูอํานวยการสถานียังไดกลาวถึงชวงเวลาของรายการวิทยุชุมชนที่ตองจัดสรรเวลาให
เหมาะสมตามที่กรมประชาสัมพันธไดจัดไวให วา
“ชวงหาโมงถึงหกโมงเย็นอยากจะใหเวลากับชุมชน ใหเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เรื่อง
ปากเรื่องทอง สุขภาพอนามัยทุกๆอยางที่เกี่ยวกับชุมชน แตวาชวงเวลาที่ดีกรมประชาสัมพันธเอาไป
เราถูกกําหนดโดยกรมประชาสัมพันธสวนกลาง เปนรายการหมุนตามวัน ออกอากาศมาจากกรม
ประชาสัมพันธกรุงเทพ กําหนดมาวาเราตองออกอากาศรายการตามนี้เวลานี้” (คุณฉัตรชัย เสนีวงศ ณ
อยุธยา, สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2544)
รายการวิทยุเพื่อชุมชน จังหวัดนานจึงตองดําเนินงานตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธจาก
สวนกลางทําใหรายการตองเปนชวงเวลา 13.00-15.00 น. จากการกําหนดเวลาจัดรายการวิทยุชุมชน
โดยสถานีในเบื้องตน เปนการไมเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสิทธิเลือกชวงเวลาเองจึงไมสอดคลองกับแนว
คิดวิทยุชุมชนที่ประชาชนเปนผูตัดสินใจ
รวมถึงในดานเนื้อหาของรายการก็ยังตองถูกควบคุมไมใหเผยแพรขอมูลที่มีผลกระทบกับภาค
รัฐ ซึ่งแสดงใหเห็นนโยบายที่มากําหนดกรอบเนื้อหารายการที่มาจากสวนกลางหรือจากหนวยงานตน
สังกัดคือ สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองของรัฐ ซึ่งแมวาสถานีวิทยุทองถิ่น
ซึ่งเปนสื่อสาธารณะแตก็ยังไมสามารถทําหนาที่ไดสมบูรณตราบใดที่ยังไมมีการดําเนินการอยางเปน
อิสระ
คุณสํารวย ผัดผล เลขาธิการมูลนิธิฮักเมืองนานไดกลาวถึงขอจํากัดในการจัดทํารายการใน
ชวงเริ่มตนของรายการวิทยุเพื่อชุมชน จังหวัดนาน วา
“ทางสถานีจะมีการตรวจสอบสคริปต ขอมูลกอน ขอมูลตองเปนเรื่องที่ไมสวนกับนโยบายรัฐ
เปนหลักการที่ทางสถานีแจงมา เราเองก็อยากจะมีอิสระในการเผยแพรขอมูลขาวสาร คิดวา สวท.ก็มี
ขอจํากัด คือเรื่องขอจํากัดในการดูสคริปตไมใหมีผลกระทบกับหนวยงานของสวท.” (คุณสํารวย ผัดผล
, สัมภาษณ 27 พฤศจิกายน 2544)
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ดังนั้น สรุปไดวาสวนหนึ่งของรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน จังหวัดนานจะถูก
กําหนดมาจากผูตัดสินใจระดับนโยบายของกรมประชาสัมพันธตนสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย เพราะสถานีเปนหนวยงานของรัฐที่ยังกํากับดูแลอยู ทําใหรายการวิทยุเพื่อชุมชนตองไมมี
เนื้อหาที่สงผลกระทบกับระบบการเมืองการปกครองและหนวยงานของรัฐ ดังที่สถานีวิทยุกระจาย
เสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนานไดระบุไวในการประชุมของชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนาน ฉบับที่ 2
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2543 วา ผูดําเนินรายการทุกทานตองปฏิบัติตามระเบียบของกรมประชา
สัมพันธอยางเครงครัดไมใหพูดพลาดพิงถึงการเลือกตั้ง ส.ส. วิจารณการเมือง
4.7.2 ปจจัยดานบุคลากร และอุปกรณของสถานี
การจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนานในชวงแรก
เจาหนาที่ของสถานีทําหนาที่เปนผู
ดําเนินรายการจึงมีสวนในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการโดยการเชิญตัวแทนชุมชนมาเปนผู
รวมรายการเนื่องมาจากจังหวัดนานมีกลุมตัวแทนชุมชนอยูหลายกลุมอยูแลวจึงเปนตัวเลือกในการนํา
มาเปนเนื้อหาในรายการไดงาย รวมทั้งตัวแทนชุมชนเหลานั้นเห็นวาสถานีไดใหโอกาสในการเขาไป
ประชาสัมพันธงานของเครือขายได
หลังจากที่ดําเนินรายการไปไดระยะหนึ่ง มีตัวแทนชุมชนบางคนสามารถมาเปนผูดําเนินราย
การรวมไดแลวโดยมีเจาหนาที่สถานีเปนพี่เลี้ยงอํานวยความสะดวกในการจัดรายการ ใหคําแนะนําใน
การจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชนจนกวาชาวบานจะเกิดความคุนเคยกับการจัดรายการ
นอกจากการเปนผูอํานวยความสะดวกในดานการจัดรายการแลว เจาหนาที่สถานียังคอยแนะ
นํางานดานชางเทคนิคดวยโดยการสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ ควบคุมเสียง เพื่อใหชาวบานใชงาน
กับเครื่องเสียงไดถูกวิธี โดยทางสถานีไดอนุญาตใหใชอุปกรณทุกชนิดที่ชุมชนรองขอ เชน เครื่องสงใน
การจัดรายการนอกสถานที่ เครื่องบันทึกเทปในการสัมภาษณ
ปจจัยภายในสถานีดานบุคลากรและการชวยเหลือดานอุปกรณเครื่องสง พรอมทั้งหองสงของ
สถานีเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินรายการ และใชสื่อวิทยุของรัฐ รวม
ทั้งยังเปนการกระตุนและผลักดันใหรายการวิทยุชุมชนจังหวัดนานดําเนินการไดอยางตอเนื่องตั้งแต
การเริ่มสรรหาตัวแทนชุมชนจนกระทั่งตั้งเปนชมรมวิทยุชุมชนได
และเพื่อใหรายการมุงตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและเปนศูนยกลางขอมูล ขาวสารของประชาชนในทองถิ่นตามความตองการ
ของชุมชน
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แผนภูมิที่ 3 แสดงบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนาน

ผูอํานวยการสถานี

ฝายชางเทคนิค
-หัวหนาฝายชางเทคนิค
-นายชาง
-ชาง

ฝายรายการและขาว
-หัวหนาฝายรายการ
-หัวหนาฝายขาว

ฝายธุรการ
-หัวหนาฝายธุรการ
-เจาหนาที่พิมพดีด

จากแผนภูมิแสดงการบริหารงานดานบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดนาน เปนการแสดงการบริหารงานเปนลําดับขั้น เริ่มจากผูอํานวยการสถานีไดรับนโยบายใน
ฐานะเปนผูรับผิดชอบดูแลการบริหารสถานีทั้งหมดจากหนวยงานตนสังกัดคือกรมประชาสัมพันธ แลว
สงผานนโยบายมายังเจาหนาที่ของสถานีตามฝายตางๆ เพื่อรับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบาย
จากการบริหารงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน พบวา ปจจัยดานบุคลากรที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ง
คือ การอนุญาตใหสมาชิกในชุมชนจัดรายการโดยไมมีใบผูประกาศและดําเนินรายการเปนภาษาถิ่นได
แสดงถึงหนาที่ในการสนับสนุนชุมชนใหเขามามีสวนรวมในรายการไดอยางแทจริงของผูอํานวยการ
สถานีและเจาหนาที่ของ สวท.นาน
4.7.3 ปจจัยดานงบประมาณของสถานี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนาน ไดรับงบประมาณบริหารมาจากกรม
ประชาสัมพันธ ประมาณปละ 280,000 บาท โดยใชในกิจการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนานทั้งหมดไม
มีรายไดจากคาโฆษณาเพราะสถานีไมไดใหเชาเวลาจัดรายการ เปนสถานีที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อใหหนวย
งานราชการทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่นใหขอมูลขาวสารไปสูประชาชน ไมมีปจจัยทางดานการตลาด
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เขามาควบคุมจึงสามารถจัดสรรเวลาบางสวนไปใหกับหนวยงานใดก็ไดเพื่อจัดรายการแตทั้งนี้ตองขึ้น
อยูกับนโยบายของกรมประชาสัมพันธ
จากป จจัยภายในสถานีที่กลาวขางตน สรุป ไดวารายการวิทยุชุมชนในปจจุบัน เป นไปตาม
นโยบายของกรมประชาสัมพันธผูเปนเจาของสถานีซึ่งประชาชนยังตองใชเปนสถานที่ในการผลิตราย
การเพราะมีอุปกรณในการสงกระจายเสียงพรอม รวมทั้งงบประมาณ และการดูแลของเจาหนาที่สถานี
เนื่องมาจากปญหาของตัวประชาชนเองที่ยังขาดความชํานาญในการสื่อสารดวยระบบกระจายเสียง
จึงทําใหรูปแบบและเนื้อหาในรายการยังคงตองอยูภายใตการดูแลของเจาหนาที่ดวย เพราะกฏหมาย
การใชคลื่นอยางอิสระยังไมเสร็จสมบูรณ รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานจึงเปนเวทีแหงการฝกปฏิบตั ิ
ของประชาชน เพื่อเรียนรูในการใชสื่อวิทยุภายใตการดูแลของสถานีเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ
ทํางาน และเปนไปตามหลักการกระจายเสียงชุมชนในการเตรียมความพรอมใหประชาชน ฝกอบรมใน
การผลิตและสงขาวสาร
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สวนที่ 3 ความตองการรวมกันที่มีตอวิธีการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน
จากการสรุปผลการจัดประชุมแบบมีสวนรวมของประชาชนทั้ง 3 หมูบาน พบวา ความ
ตองการรวมกันตอวิธีการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน ไดผลการวิจัยตามตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลการจัด PAR ความตองการรวมกันตอวิธีดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน
ชุมชนน้ําเกี๋ยน
ชุมชนเมืองจัง
ชุมชนเขตเทศบาล
1. ฝกอบรมการจัดรายการ 1. ฝกอบรมการจัดรายการ 1.ฝกอบรมการจัดรายการใหกับ
ใหกับตัวแทนนักจัดรายการ ตัวแทนนักจัดรายการจากแตละ
และชางเทคนิค
จากแตละหมูบาน
หมูบาน
2.คัดเลือกตัวแทนแตละชุม
ชนเปนคณะกรรมการแบง
หนาที่รับผิดชอบ เปน ฝาย
ชาง ฝายจัดหาขอมูล ผู
ควบคุมรายการ

2.คัดเลือกตัวแทนแตละชุมชน
เปนคณะกรรมการแบงหนาที่รับ
ผิดชอบ เปน ฝายชาง ฝายจัดหา
ขอมูล ผูควบคุมรายการ

3. จัดหางบประมาณจาก 3.หางบประมาณสนับสนุน
ภาครัฐ และ อบต.น้ําเกี๋ยน จาก อบต. ภาครัฐ หางราน
โดยการเขียนโครงการไป
ขอ จัดผาปา เจาบานชวย
กันสมทบกองทุน

3.หางบประมาณสนับสนุนจาก
อบต. ภาครัฐ หางราน โดยการ
เขียนโครงการไปขอ จัดผาปา
เจาบานชวยกันสมทบกองทุน

2. ตั้งคณะกรรมการโดย
การเลือกคนในชุมชนเขา
มาเปนฝายบริหาร ฝาย
จัดรายการ ฝายชาง

4. หาที่ตั้งสถานี

4. จัดที่ตั้งสถานีอยูในชุม 4.จัดที่ตั้งสถานีไวที่วัดอรัญญา
วาส
ชน

จากตารางแสดง ผลการจัดประชุมเรื่องความตองการรวมกันตอวิธีการดําเนินงานรายการวิทยุ
เพื่อชุมชนของทั้งสามชุมชน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
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1. การฝกอบรมการจัดรายการ
สมาชิกของทั้ง 3 ชุมชนตองการวิธีการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนในขั้นตอนแรกเปน
การฝกอบรมการจัดรายการ และชางเทคนิคใหกับตัวแทนชุมชนของแตละหมูบาน ซึ่งรายการวิทยุชุม
ชนคนเมืองนานไดจัดอบรมไปแลวเมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคมและใหตัวแทนชุมชนทดลองจัดรายการอยู
ในขณะนี้ ซึ่งก็เปนไปตามความตองการของสมาชิกในชุมชนแลว
2. ตั้งคณะกรรมการ
การจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนชุมชนเขารวมในการบริหารปรึกษาหารือกําหนด
นโยบายรายการ และจัดแบงหนาที่การทํางานเปนฝายตางๆ ซึ่งรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานไดจัด
ตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนานแลว
แตยังไมตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เพราะประชาชนยังมีสวนรวมในการบริหารจัดการนอย เนื่องมาจากสมาชิกในคณะ
กรรมการบริหารยังเปนเจาหนาที่จากหนวยงานราชการเปนสวนใหญ แตทั้งนี้ยังถือวาเปนไปตามหลัก
การกระจายเสียงชุมชนที่ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนโดยมีเจาหนาที่ราชการเขารวม
ดวยเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน แตจะตองใหประชาชนเขามีสวนรวมบริหารจัดการดวย
ตนเองมากกวานี้ ซึ่งคงเปนเรื่องของอนาคตเมื่อประชาชนมีความพรอมในการบริหาร วางแผน กําหนด
นโยบายและรับผิดชอบรายการได รวมทั้งหลังจากกฏหมายมาตรา 40 มีขอบังคับใชที่ชัดเจน อาจจะ
ทําใหคณะกรรมการบริหารมีประชาชนเขามามีสวนรวมไดมากขึ้น
3.จัดหางบประมาณสนับสนุน
จากหนวยงานที่มีอยูในทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล หนวยงานราชการในทองถิ่น
สมาชิกในชุมชนรวมกันสนับสนุนและจัดหางบประมาณเพื่อจัดตั้งเปนคณะกรรมการ และนําเงินมา
สนับสนุนคาใชจายในการจัดรายการ ทั้งนี้จะตองเกิดขึ้นจากการประสานงานกันระหวางสมาชิกในชุม
ชนและหนวยงานราชการจึงจะทําใหวิธีการดําเนินงานในขั้นตอนนี้ประสบผลมากขึ้น ในปจจุบันราย
การวิทยุชุมชนคนเมืองนานกําลังดําเนินการในดานงบประมาณใหกับประชาชนอยูดวยการรวมกันจัด
หางบประมาณจาก SIF และ สปรส. เพื่อนํามาบริหารจัดการรายการ และใหสมาชิกชมรมเรียนรูการ
จัดสรรงบประมาณไปพรอมกัน จึงเปนไปไดที่ในอนาคตการดําเนินงานวิทยุชุมชนดวยตัวชุมชนเองจะ

97

ตองมีการหางบประมาณและจัดสรรอยางถูกตอง แตทั้งนี้เบื้องตนคงตองอยูในความดูแลของเจาหนา
ที่จากหลายๆฝายเพื่อไมใหผิดหลักการวิทยุชุมชนที่มีผูเขามาแสวงประโยชนจากวิทยุชุมชนได
4. จัดหาสถานที่ตั้งสถานี
การจัดหาสถานที่ตั้งสถานียังเปนวิธีการดําเนินงานที่เปนไปไดยากในปจจุบัน เพราะกฏหมาย
มาตรา 40 ที่ยังไมชัดเจน อุปกรณ งบประมาณ และกระบวนการบริหารอื่นๆอีกที่ประชาชนยังไมมี
ความพรอมเพียงพอ จึงเปนเรื่องของอนาคตที่ตองมีการปรึกษาหารือของทั้งเจาหนาที่บริหารบานเมือง
เจาหนาที่ทองถิ่น และประชาชน
จากผลการวิจัยที่ไดจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อคนหาความตองการ
รวมกันของคนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชน พบวาปจจัยสําคัญที่มีสวน
เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอวิธีดําเนินงานที่ไดจากตารางดังกลาวขางตนพบวา
ประชาชนจะสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการรายการวิทยุเพื่อชุมชนในอนาคตไดตองมี
การเตรียมการใหเปนไปตามเปาหมายการสื่อสารแบบมีสวนรวม ดังนี้
1. ตองพิสูจนความเชื่อของชุมชนวาตนเองสามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่ซับซอนได โดยการ
เขามารวมฝกฝนอบรมการผลิตรายการเพื่อพิสูจนใหชาวบานเห็นวา พวกเขาสามารถจะใชเทคโนโลยี
สมัยใหมได เพื่อสรางทักษะในการผลิตรายการใหกับชุมชนไดและเพื่อเปนชองทางสงขาวสารไปจาก
มุมมองของชุมชนออกไปสูสังคมภายนอก
2. ตองยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบใหกับทั้งชุมชนและชุมชนอื่นที่เกิดมาจากการ
ริเริ่มของบางสวนเสี้ยวของชุมชน เพื่อรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการปรึกษาหารือกันและรวมมือ
กันแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนกันเองและสรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชนวาสามารถแกปญหาตางๆได
ดวยตนเอง ยกตัวอยางเชน กอนที่จะจัดตั้งคณะกรรมการวิทยุชุมชนขึ้นภายในชุมชนจะตองสรางและ
ยกระดับความรับผิดชอบใหกับชุมชนในระดับยอยๆกอนในการรวมกันแกปญหาใหไดดวยตนเองโดย
ไมตองพึ่งพาหนวยงานจากภายนอก เพราะการจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการจะตองมีการแบงงานกัน
รับผิดชอบตามฝายตางๆที่ซับซอน ตองมีการเตรียมการบริหารจัดการที่ดี
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3. ตองจัดหางบประมาณมาสนับสนุนจากแหลงตางๆ รวมทั้งเงินยืมจากทองถิ่น จากสปอต
โฆษณาที่กําหนดไวอยางชัดเจนในชวงเวลาที่จํากัดและเงินกองทุนทั้งจากสวนกลางและทองถิ่น และ
ประชาชนตองมีความรูในดานการจัดสรรงบประมาณ และการหางบประมาณเพียงพอ เพื่อไมใหเจา
ของทุนครอบงําใหรายการไมเปนไปตามหลักการวิทยุชุมชน และอาจจะเขาสูระบบบริหารแบบเดิมได
ถามีนายทุนมาถือครองเปนเจาของคลื่นและรายการ
4. ตองเตรียมการสําหรับการหาที่ตั้งสถานีรวมทั้งพยายามทําใหเกิดความเสมอภาคในการ
จางงาน การควบคุมดูแลสถานีในรูปแบบที่ไมมงุ แสวงหากําไรดวย
จากผลการวิจัยทั้งหมดในบทที่ 4 นี้ สรุปไดวา การดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัด
นาน มีปจจัย 2 ประการ คือ
1. ปจจัยทางดานโครงสราง ประชากร ภูมิศาสตร วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต กอใหเกิดการ
รวมกลุมกันจัดการปญหาที่เกิดจากสภาพแวดลอมของชุมชนในจังหวัดนาน เปนสิ่งที่กําหนดใหราย
การวิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัดนาน มีลักษณะการดําเนินรายการที่มาจากกลุมตางๆในชุมชนซึ่งมีกิจ
กรรมอยูกอนแลว และเห็นวาวิทยุสามารถนํามาเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหความรู
เชื่อมโยงชุมชนใหมีเกิดความเขมแข็งขึ้นได และยังสงผลใหรายการมีเนื้อหาในการดําเนินรายการมาก
มายที่มาจากกลุมองคกรชุมชนในทองถิ่น ในปจจุบันรายการวิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัดนานเปนเวทีให
ประชาชนไดรวมเรียนรูการดําเนินรายการ ประชาชนเริ่มเห็นประโยชน และโทษในการใชสื่อสาธารณะ
มากขึ้น ตอไปในอนาคตประชาชนกลุมที่เขามาใชสื่อเหลานี้จะเปนผูที่ผลักดันใหเกิดรายการวิทยุที่มา
จากความตองการของประชาชนอยางแทจริง เปนรายการวิทยุเพื่อชุมชน โดยชุมชน และของประชาชน
ตามหลักการวิทยุชุมชน โดยกลุมผูนําในชุมชนจะเปนกําลังสําคัญที่รวมผลักดันใหสื่อวิทยุเขมแข็งขึ้น
ไปพรอมๆกับชุมชนของจังหวัดนาน
2. ปจจัยภายในสถานี ไดแก โครงสรางการบริหารสถานีที่ตองขึ้นตรงตอกรมประชาสัมพันธ
รับสนองนโยบายจากสวนกลางในฐานะหนวยงานของรัฐ จึงทําใหรายการตองอยูในความควบคุมดูแล
ของตนสังกัด ที่มีนโยบายชัดเจนวา เปนหนวยงานที่ตองตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอีกทีหนึ่ง การ
เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ จึงเปนนโยบายหนึ่งที่กรมประชาสัมพันธสั่ง
การลงมายังสถานีวิทยุทองถิ่นทั่วประเทศเพื่อใหเปนไปตามกฏหมายมาตรา 40 ที่บัญญัติขึ้นเทานั้น
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หากไมมีนโยบายลงมา ประชาชนก็ไมสามารถเขามามีสวนรวมในรายการไดเลย ในปจจุบันการดําเนิน
รายการวิทยุเพื่อชุมชนยังตองพึ่งพาสถานีวิทยุทองถิ่นในการใชสถานที่ถายทอดเสียง เนื่องจากยังไมมี
ระเบียบขอบังคับที่ชัดเจนวาประชาชนสามารถจัดตั้งสถานีเองอยางถูกกฏหมายไดหรือยัง ปจจัยดาน
งบประมาณ บุคลากร อุปกรณของสถานี จึงเปนตัวกําหนดวารายการจะมีอายุยืนยาวตอไปไดหรือไม
ถาหากกรมประชาสัมพันธเห็นวาการจัดทํารายการวิทยุเพื่อชุมชนเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ
สวนวิธีการดําเนินงานในอนาคตที่ประชาชนของจังหวัดนานทั้ง 3 ชุมชนรวมกันคนหาเพื่อให
เปนแนวทางในการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนในอนาคต เปนตัวชี้วัดไดอยางหนึ่งวา รายการ
วิทยุเพื่อชุมชนตองมาจากชุมชนเขาไปมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ตั้งแตระดับบริหารสถานี บริหารราย
การ ถึงระดับผูฟง จึงจะเปนรายการวิทยุของชุมชน โดยมีหนวยงานตางๆใหการสนับสนุนและดูแลให
อยูในกรอบของวิทยุชุมชนที่ไมแสวงหากําไร และไมเปนแหลงผลประโยชนของใคร จากการรวมกัน
กําหนดวิธีการดําเนินงานยังชี้ใหเห็นอีกวา ประชาชนยังไมมีความพรอมและความเชื่อมั่นพอที่จะเปน
เจาของรายการ สังเกตจากการที่ประชาชนยังคงตองการใหมีการอบรมการจัดรายการโดยเจาหนาที่
อยู
แตประชาชนมีความพรอมในการมีสวนรวมแลวจากการที่ประชาชนตองการใหคณะกรรมการ
บริหารมาจากตัวแทนชุมชนในทองถิ่น

บทที่ 5
การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน
จากการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหา ”รายการวิทยุเพื่อชุม
ชน” ของจังหวัดนาน ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของรูปแบบและเนื้อหาราย
การวิทยุชุมชนคนเมืองนาน เพื่อใหเห็นภาพของการดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชนในปจจุบัน แลว
จึงนําเสนอผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการตามความ
ตองการของชุมชน ตามประเด็นตางๆ ดังนี้
สวนที่ 1 รูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
สวนที่ 2 เนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
สวนที่ 3 การมีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชน
สวนที่ 4 ความตองการรวมกันของคนในชุมชนตอการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ
สวนที่ 1 รูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหารายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานจํานวน 41 ตอน และ
การสังเกตการณอยางไมมีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชนคนเมืองนานสรุปไดวา รูปแบบราย
การวิทยุเพื่อชุมชนคนเมืองนานสามารถ แยกออกเปน 2 ประเภทไดดังนี้
5.1 รูปแบบรายการนิตยสารทางอากาศ (Magazine Programme)
รูปแบบของรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนานมีทั้งรูปแบบรายการพูดคุย รายการขาว
รายการสัมภาษณ และรายการบันเทิง จึงสรุปไดวารูปแบบของรายการวิทยุเพื่อชุมชนคนเมืองนาน
มีลักษณะเปนนิตยสารทางอากาศ เนื่องจากในรายการประกอบไปดวยเรื่องยอยๆ หลายเรื่อง แต
เปนไปในแนวเดียวกันคือ มีเนื้อหาเพื่อคนในชุมชนจังหวัดนาน โดยเชื่อมโยงเนื้อหาใหสอดคลอง
กันดวยเทคนิคการนําเสนอดวยวิธีใชเพลง และสปอตคั่นรายการ และใชภาษาทองถิ่นตลอดทั้ง
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รายการ เพื่อใหเปนรายการในลักษณะบันเทิงเชิงความรู ทั้งนี้รายการใชรูปแบบการนําเสนอแตก
ตางกันไปแบงรายการออกเปน 4 ชวงดังตอไปนี้ คือ
ชวงที่ 1 “ชวงทักทายผูฟง / แจงเมนูรายการ” : รูปแบบรายการพูดคุย
ชวงที่หนึ่งเปนรูปแบบรายการพูดคุยของผูดําเนินรายการ เพื่อทักทายผูฟงและนําเขาสูราย
การวิทยุชุมชนคนเมืองนานและเพื่อแจงขอมูลเกี่ยวกับรายการประจําวัน ผูรวมรายการ และ
ประเด็นเนื้อหาที่จะนําเสนอ ดังตัวอยางตอไปนี้
ผูดําเนินรายการคนที่ 1 : “สวัสดีครับทานปอแมปนอง ทานผูฟงที่เคารพ รายการวิทยุชุม
ชนคนเมืองนาน วันนี้ไดมาปะทานผูฟง ซึ่งตรงกับวันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2544 ผมนายสงา
สมจิตร และคุณอภิชัย แซเลา มาทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการในวันนี้สําหรับวันนี้เรามีเรื่องที่นา
สนใจที่จะนําเสนอตอทานผูฟง คุณอภิชัยจะแจงใหทานผูฟงไดรับทราบครับ”
ผูดําเนินรายการคนที่ 2 : “สวัสดีครับทานผูฟงรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานมีเรื่องที่
แจงใหทานฮับทราบดังตอไปนี้ครับ รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานในชวงแรกเฮาจะนําเสนอขาว
ของชุมชนและชวงที่สองเปนชวงเรียนรูกับชุมชนในวันนี้เราจะอูกันถึงเรื่องเครือขายหอพักนักเฮียน
ชาวเขา อําเภอแมจริมวาเปลมีการรวมเครือขาย รวมกลุมหรือมีแนวทางในการชวยเหลือละออน
อยางไรบาง มาบอกมาเลาหื้อปอแมปนองทานผูฟงไดรู เฮาไดรับเกียรติจากทานอาจารยบุญเทียน
ขัตติเนศ มาอูมาจาใหปอแมปนองไดฮับฟงกัน ชวงที่สามเปนชวงเสียงจากชุมชนทางผูดําเนินราย
การจะฮื้อทานผูฟงที่อยูทางบานไดโทรศัพทมาอูมาจาในเรื่องตางๆโทรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ใหมๆกับเราได กอนที่จะไปพบกันในชวงตางๆของรายการมาฟงเพลงมวนๆกันกอนนะครับ”
ชวงที่ 2 “ขาวจากชุมชน” : รูปแบบรายการขาว
มีรูปแบบเปนรายการขาวภายในทองถิ่นทั้งจากหนวยงานราชการและขาวจากชุมชนตางๆ
ในจังหวัดนาน นอกจากการแจงขาวแลว ยังมีการรองทุกขในเรื่องตางๆเชนระบบสาธารณูปโภค
โดยใชเทคนิคการนําเสนอใหผูดําเนินรายการสลับกันอานขาวที่ไดมาจากแหลงขอมูลตางๆกัน ที่
มาของขาวจากชุมชนพบวามาจากแหลงขอมูลตางๆ ดังนี้
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1. โทรศัพทหรือจดหมายสงมายัง สวท.นาน ทั้งนี้ผูดําเนินรายการจะกลาวเชิญชวนไวใน
รายการวา
“ทานที่สนใจ หรือชุมชนใด หนวยงานใดตองการฝากขาวประชาสัมพันธ ก็สงจดหมาย
หรือโทรศัพทมาไดที่หมายเลย 054-710144 ที่ สวท.นาน 94.75 เม็กกะเฮิรซ เฮาจะประชา
สัมพันธใหทุกขาวนะครับ”
2. ขาวของชุมชน หมูบาน หรือชุมชนใกลเคียงของผูดําเนินรายการ เพราะผูดําเนินราย
การวิทยุเพื่อชุมชนก็ทําหนาที่เปนประชาสัมพันธของหมูบานดวย
3. ฝายประชาสัมพันธของหนวยงานราชการหรือชุมชน แจงรายละเอียดของขาวดวยวิธี
ตางๆ เชน โปสเตอรงาน ใบปลิวผาปา การดเชิญ สงมายังเจาหนาที่ของสวท.นาน
เพื่อใหเห็นภาพในชวงที่ 2 ซึ่งเปนชวงขาวจากชุมชน ตามที่ผูวิจัยกลาวไปในขางตน ขอ
ยกตัวอยางรายการดังตอไปนี้
ผูดําเนินรายการคนที่ 1 : ทานผูฟง ก็ไดรับฟงเพลงจากรายการกันไปแลว ในชวงนี้จะเขาสู
ในชวงของขาวจากชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้”
ขาวแรก (คุณสงา) : ประชาสงเคราะหจังหวัดนานเรงชวยเหลือเรื่องความเดือดรอนของ
ชาวบานบนพื้นที่สูงและหางไกลในสภาวะอากาศหนาว จังหวัดนานไดประสานงานไปยังภาครัฐ
และเอกชนเรงชวยเหลือไปแลวจํานวนกวา 24,000 รายเพื่อชวยเหลือกัน พรอมรับบริจาคเสื้อกัน
หนาว บริจาคกันได ติดตอที่ประชาสงเคราะหจังหวัดนานโดยมีบัณฑิตอาสาตรวจสอบนําไปใหถึง
มือ มาชวยกันเนอครับ
ขาวที่ 2 (คุณอภิชัย) : สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนาน โดยคุณสมหวัง เขื่อนแกว จะ
จัดใหมีการแขงขันกีฬาในกลุมโรงเรียนในวันที่ 14-15 ธันวาคม เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายและ
พัฒนารางกาย และเสริมสรางน้ําใจนักกีฬาลดปญหายาเสพติด
ขาวที่ 3 (คุณสงา) : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนานงดจายไฟฟาชั่วคราว แจงไฟฟาดับ
ในเขตเทศบาลเมืองนานตั้งแตหลังวัดพันตนถึงบานปางคา ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2544 ตั้ง
แตเวลา 08.00-17.00 น.เพราะวาการไฟฟาสวนภูมิภาคเปลจะปรับปรุงสวนตางๆ ฮื้อแจงใหปอ
แมปนองไดฮูกันนะครับ
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ชวงที่ 3 “เรียนรูกับชุมชน” : รูปแบบรายการสัมภาษณ
ชวงที่ 3 เปนรูปแบบรายการสัมภาษณผูรวมรายการซึ่งเปนตัวแทนชุมชนจากกลุม องคกร
หนวยงานราชการในจังหวัด ในแงมุมตางๆ นําเสนอตามประเด็นเนื้อหาของกลุม ที่มาของผูรวม
รายการมาจากแหลงตางๆ ดังนี้
1. ผูรวมรายการขอเขารวมรายการดวยตนเอง เนื่องมาจากตองการประชาสัมพันธกลุม
องคกร หนวยงานที่ตนเองสังกัดอยู เพื่อแจงใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุม
2. ผูดําเนินรายการเปนผูเชิญ เนื่องมาจากกลุม องคกรนั้นมีกิจกรรมที่นาสนใจ ควรเชิญ
มารวมสนทนาในรายการถึงการกอเกิดกลุม กิจกรรมของกลุม
3. ชาวบาน หรือผูฟง แสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะมายังรายการวา ตองการใหเชิญ
กลุม องคกร หรือหนวยงานใด
รูปแบบรายการในชวงนี้เปนลักษณะที่ผูดําเนินรายการถามผูรวมรายการถึงความเปนมา
กิจกรรม วัตถุประสงคของกลุม ยกตัวอยางการสนทนาในรายการ ดังนี้
ผูดําเนินรายการ : อยากใหฮื้อทานอาจารยบุญเทียน จากกลุมเครือขายหอพักนักเรียน
ชาวเขาเลาความเปนมาของกลุมหอพักอําเภอแมจริมใหผูฟงฮับทราบหนอยครับ
ผูรวมรายการ :
เครือขายหอพักนักเรียนชาวเขาเกิดมาจากละออนชาวเขาเดินทาง
ลําบากจะลงมาเฮียนหนังสือตรงพื้นราบทีก็ลําบาก ลําบากนัก ก็ไมมาเฮียนเลย เราจึงมีแนวคิดใน
การจัดตั้งเครือขายหอพักขึ้น โดยการใหอยูกับครูกอน พอจํานวนนักขึ้นก็กอปญหาใหกับครู เราจึง
มาสรางเปนที่พักเฉพาะขึ้น …………...
ชวงที่ 4 “เสียงจากชุมชน” : รูปแบบรายการพูดคุย
เปนรูปแบบรายการพูดคุยกับผูฟงทางบานโดยรายการวิทยุเพื่อชุมชนคนเมืองนานเปด
โอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขามาพูดคุย แสดงความคิดเห็น สอบถามถึงเรื่องราวที่นําเสนอไปในชวง
เรียนรูกับชุมชน หรือประเด็นอื่นๆ ที่เปนขอเสนอแนะในการทํารายการครั้งตอไป รวมถึงโทรศัพท
เขามาขอเพลงดวย ลักษณะการนําเสนอรายการมีลักษณะเปนการบอกกับผูฟงทางบานวามีใคร
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โทรศัพทเขามาถามเรื่องอะไร โดยใหผูรวมรายการเปนผูตอบคําถามที่ผูฟงถามเขามา บางครั้งชาว
บานเสนอแนะแนวทางแกปญหา หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อรวมกันแกปญหาสังคม รายการวิทยุ
เพื่อชุมชนในชวงเสียงจากชุมชนจึงเปนศูนยกลางขาวสารจากชุมชน เปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิด
ประสบการณ จุดประกายประเด็นสาธารณะตามแนวทางวิทยุชุมชน
ทั้งนี้ผูวิจัยพบวา รูปแบบรายการขาวในชวงขาวจากชุมชนทาง สวท.นาน และรายการวิทยุ
ชุมชนคนเมืองนาน
จะใหโอกาสโดยเปดกวางสําหรับทุกชุมชนและหนวยงานตางๆที่ตองการ
ประกาศขาวหรือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใดๆใหทราบ แตขาวที่ออกอากาศสวนใหญมักจะ
เปนขาวจากหนวยงานราชการ ซึ่งมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธของหนวยงานอยูแลว และถึงแมในแต
ละหมูบานจะมีประชาสัมพันธประจําหมูบานอยูแตก็มักจะเปนในเขตเทศบาลเมืองเทานั้นยังไมได
ครอบคลุมไปถึงพื้นที่หางไกล หรือในตางอําเภอเทาที่ควร ซึ่งก็ถือวาเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพ
ภูมิประเทศ และระบบสาธารณูปโภคของจังหวัด ไมไดเกิดขึ้นจากตัวสถานี หรือคณะกรรมการ
วิทยุชุมชนคนเมืองนาน
สวนรูปแบบรายการสัมภาษณในชวงเรียนรูกับชุมชนนั้น พบวา การเชิญผูรวมรายการใน
แตละครั้งของสมาชิกชมรมวิทยุชุมชนใหความสําคัญกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกลุมที่มีอยูในชุมชน
เชน ผูนํากลุม ผูนําชุมชน หัวหนาหนวยงานราชการ จึงทําใหรูปแบบรายการสัมภาษณเปนไปใน
ลักษณะการดําเนินงานของกลุม ประชาสัมพันธงานของกลุมเปนหลัก เพราะแนวคําถามที่ไดจาก
การศึกษาบทรายการทั้ง 41 ตอนพบวา เปนแนวคําถามเพื่อถามถึงวิธีดําเนินงานของกลุม การรวม
กลุม และความตองการใหหนวยราชการชวยเหลือในดานใดกับกลุมบางมากกวาการใหประชาชน
รวมผลักดันใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามบทบาทของสื่อและไมเปนไปตามประเภทเนื้อ
หาของสื่อที่ตองเปนเรื่องที่เนนหนักลงไปในปญหาเรงดวนหรือปญหาในชีวิตประจําวันของคนใน
สังคม และวิธีการนําเสนอก็ไมเปนไปตามหลักการสื่อเพื่อชุมชนที่สื่อควรนําเสนอสิ่งที่เปนปญหา
หรือสภาพที่กอใหเกิดปญหาแลวเสนอแนะเพื่อกระตุนใหผฟู งรวมกันคิดแกไขปญหา
จากรูปแบบรายการสัมภาษณ สําหรับจังหวัดนานแลวยังมีอุปสรรคอยูมากในการเขาถึง
สื่อของผูฟงเพราะอุปสรรคทางดานกายภาพ (Physical accessibility) เนื่องมาจากระยะทางที่
หางไกล และปญหาทางดานระบบสาธารณูปโภค จึงทําใหรายการยังไมมีความหลากหลาย เพราะ
วิธีการนําเสนอในรูปแบบรายการสัมภาษณผูรวมรายการดวยประเด็นเนื้อหาเดียวตลอดทั้งราย
การ เพราะผูฟงไมสามารถเขามามีสวนรวมในรายการเพื่อกําหนดใหเนื้อหานาสนใจและหลาย
หลายไดเทาที่ควร
ถาหากจะวัดระดับความเปนวิทยุชุมชนของรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานจากชวงเรียนรู
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กับชุมชนและชวงเสียงจากชุมชน พบวา รายการวิทยุเพื่อชุมชนคนเมืองนานไดขอมูลขาวสารจาก
ทุกทิศทางที่ชุมชนแจงมายังรายการในลักษณะโทรศัพท จดหมาย และบอกผานมายังสมาชิกของ
ชมรม แสดงถึงการแลกเปลี่ยนบทบาทระหวางผูสงสาร-ผูรับสาร (Interchange of Senderreceiver roles) ก็เปนไปตามหลักการวิทยุชุมชนที่เนนการสื่อสารแนวนอนในทุกระดับของสังคม
(Horizontality of communication) ที่ใหขอมูลมายังรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน และถือหลัก
วาคนสวนใหญแสดงความคิดความตองการรวมกัน ซึ่งสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในฐานะผู
ใหขอมูล และแสดงความคิดเห็น
5.2 รูปแบบรายการสัญจร
การจัดรายการสัญจร หรือการจัดรายการถายทอดนอกหองสง เปนการผลิตรายการวิทยุที่
เจาหนาที่ของ สวท. และผูดําเนินรายการของสมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนานออกไปทํารายการ
ถายทอดเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น ในรูปแบบการสนทนากับผูรวมรายการที่เชิญมาจากตัวแทนชุม
ชนที่ไปสัญจร เชน แกนนําชุมชน กลุมแมบาน กลุมเครือขายทั้งหมดที่มีอยูในพื้นที่ และตัวแทน
จากภาครัฐ เชน เกษตรอําเภอ องคการบริหารสวนตําบล สภาตําบล มารวมสนทนาในหัวขอเกี่ยว
กับกิจกรรม ปญหา การจัดงานของชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ มุมมองกัน
ระหวางชาวบาน และรัฐ และใหผูฟงที่ฟงการพูดคุยในขณะนั้นไดสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่กําลัง
สนทนานั้นได
การจัดรายการนอกสถานที่นี้ก็เพื่อตองการใหประชาชนมีสวนรวมในรายการ ในฐานะผู
ดําเนินรายการ ผูรวมรายการ ผูฟง และผูใหขอมูล ในลักษณะรูปแบบสนทนาและมีเทคนิคการนํา
เสนอตามประเด็น แบงเปน 4 ชวง ดังตอไปนี้
ชวงที่ 1 รูปแบบรายการพูดคุย ใหความรู และแนะนําพื้นที่ ความเปนมาของกิจกรรมและภาพรวม
ของชุมชนโดยผูนําชุมชนแตละทาน
ชวงที่ 2 รูปแบบรายการสนทนา นําเสนอประเด็นสนทนาที่เกี่ยวกับกิจกรรม ปญหาที่เกิดขึ้นในชุม
ชนโดยประธานกลุมตางๆที่มีอยูในชุมชน เจาหนาที่จากหนวยงานราชการ โดยมีผูดําเนินรายการ
เปนผูควบคุมการสนทนา
ชวงที่ 3 รูปแบบรายการพูดคุยและสนทนา มุมมองจากภาครัฐเกี่ยวกับกิจกรรม ปญหาในชุมชน
โดยตัวแทนจากหนวยงานราชการในชุมชน
ชวงที่ 4 รูปแบบรายการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถามตอบกันระหวางชาวบานและเจา
หนาที่จากหนวยงานราชการ
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รูปแบบรายการวิทยุชุมชนสัญ จรของรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนานมุงตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในชุมชนเปนหลัก เพราะสถานที่ที่ออกเวทีสัญจรนั้นมีประชาชนหรือ
กลุมองคกรเชิญมายังสถานีใหออกสัญจรยังสถานที่นั้น เพื่อนําเสนอเนื้อหาที่เปนเรื่องราวของหมู
บานและตองการใหหนวยงานราชการชวยแกไขโดยการมาเสวนารวมกันและแลกเปลี่ยนไปยังหมู
บานอื่นดวย ขณะเดียวกันรูปแบบรายการก็ยังเปนชองทางแสดงความคิดเห็น ขอโตแยง ขอเสนอ
แนะและหาทางออกในการแกไขปญหาชุมชนรวมกัน และใหประชาชนมีความสนใจในปญหาของ
ชุมชนตัวเอง ซึ่งเปนการพัฒนาตนเองและชุมชนตอไป
แตรูปแบบรายการสัญจรที่เปนรูปแบบรายการที่เหมาะสมสําหรับชุมชน รวมทั้งกระตุน
การมีสวนรวมไดมากก็ยังมีปริมาณการจัดนอย เนื่องมาจากติดขัดเรื่องงบประมาณในการจัดที่
ตองมีคาเดินทาง คาจัดสถานที่ และอื่นๆ

ภาพที่ 3 แสดงการจัดรายการสัญจรนอกสถานที่ของรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
นอกจากรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานจะนําเสนอในรูปแบบรายการนิตยสารทางอากาศ
และรูปแบบรายการสัญจรดังกลาวแลว
ในรายการยังประกอบไปดวยเทคนิคการนําเสนอใน
ลักษณะของเพลงและสปอตคั่นรายการ โดยดําเนินรายการเปนภาษาทองถิ่นตลอดทั้งรายการ ผู
วิจัยจึงนําเสนอมาเปนตัวอยาง เพื่อใหเห็นเทคนิคการนําเสนอในรายการ ดังตอไปนี้
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เพลงคั่นรายการ
จากการสังเกตการณของผูวิจัยในรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน พบวาทุกชวงรายการ
จะมีการเปดเพลงคั่นเสมอ ทั้งนี้สามารถแบงเหตุผลในการเปดเพลงคั่นรายการของผูดําเนินราย
การได ดังตอไปนี้
1. ระหวางรอผูรวมรายการที่ยังเดินทางมาไมถึงเพราะเปนรายการที่ออกอากาศสด
2. สามารถแกปญหาในกรณีที่ผูดําเนินรายการยังไมมีความชํานาญเพียงพอ เมื่อเกิดขอ
ผิดพลาดก็จะเปดเพลง หรือสปอต เพื่อใหเจาหนาที่ของสถานี หรือผูดําเนินรายการทานอื่นๆไดมา
ทําความเขาใจ และแกไขขอผิดพลาดนั้นๆ อยางเชน พูดวันที่ผิด ก็ตองมีการพูดแกไข และขอโทษ
กับผูฟง หลังจากที่เปดเพลงเสร็จสิ้นแลว
3. ผูฟงเสนอแนะเขามาในรายการวาตองการฟงเพลงดวย เหตุผลเพราะบางทีทํางานใน
ไรนา อากาศรอน จึงตองการฟงเพลงบาง การขอเพลงมีทั้งโทรศัพทเขามาขอเพลง และบางครั้งก็
เกิดจากการที่ชาวบานไดพบกับผูดําเนินรายการเอง และขอใหเปดเพลงที่ผูฟงชอบใหดวย
“ในชวงนี้ผมไดเสาะหาผลงานเพลงเทพธิดาผาซิ่นฝากไวใหกับพี่แกว จําหนายผักปลอด
สารพิษบานลองกลางที่โทรเขามาขอใหฟงนะครับ” (คุณสงา สมจิตร, ตัวอยางรายการ 26
พฤศจิกายน 2544)
จากรูปแบบรายการเพลงที่นําเสนอในลักษณะเปนเพลงคั่นรายการในรายการวิทยุชุมชน
คนเมืองนานนั้น แสดงใหเห็นวา ประชาชนตองการใหมีการเปดเพลงอยูในรายการดวย เพื่อทําใหรู
สึกผอนคลายจากอาชีพการงาน และปญหาในชีวิตประจําวัน ตอบสนองความตองการของประชา
ชนในการใชสื่อวิทยุเพื่อความบันเทิง รูปแบบรายการเพลงในรายการจึงเปนไปตามหนาที่ของสื่อ
มวลชน โดยเฉพาะสื่อวิทยุซึ่งเปนสื่อที่รับไดเฉพาะเสียงเทานั้น
สปอต
สปอตในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน ใชดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และภาษาทองถิ่นนํา
เสนอ มีดวยกัน 2 สปอต คือ
1. สปอตเปดตัวรายการ โดยมีเนื้อหาดังนี้
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“ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนาน ขอนําทานผูฟงมาปะกับรายการวิทยุ
ชุมชนคนเมืองนาน สื่อทางวิทยุกระจายเสียง เวทีสาธารณะ สําหรับชุมชนรวมกันคิด รวมกันแก
ปญหา พัฒนาสังคม ปะกันเปนประจํากุวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 13 นาฬิกา ถึง 15 นาฬิกา ทาง
ระบบ เอฟ.เอ็ม 94.75 เม็กกะเฮิรต สนับสนุนและสรางสรรครายการโดย รานหนังสือดอกเอื้อง
และศูนยการเรียนรูเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ ELC สาขานานเจา”
2. สปอตใชคั่นรายการ โดยมีเนื้อหาดังนี้
“ขอเชิญชุมชนและผูที่สนใจจะเขารวมจัดทํารายการกับทางทีมงานรายการวิทยุชุมชนคนเมือง
นาน ติดตอประสานงานมาที่ สวท.นาน หมายเลขโทรศัพท 710144 มาชวยกันคิด มาชวยกันทํา
มาชวยกันแกปญหา เพื่อพัฒนาจังหวัดนาน ติดตอมาไดตั้งแตบัดเดี๋ยวนี้เปนตนไป สนับสนุนและ
สรางสรรครายการโดยรานหนังสือดอกเอื้อง และศูนยการเรียนรูเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ ELC
สาขานานเจา”
ผูอํานวยการสถานีไดใหเหตุผลในกรณีที่ตองมีสปอตในรายการ
หนังสือดอกเอื้อง และศูนยภาษา ELC สาขานานไวในสปอตวา

และมีการกลาวถึงราน

“ทางชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนานตองการจะหาคาโทรศัพททางสถานีจึงไดใหลงประกาศ
ไวในสปอตรายการได เชน รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานสนับสนุนโดย…..(ชื่อบริษัทหางราน)
แตจะไมพูดถึงเนื้อหา ไมพูดถึงรายละเอียดของผูใหการสนับสนุน เพื่อเอาเงินที่ไดมาใชเรื่องคา
โทรศัพท” (คุณฉัตรชัย เสนีวงศ ณ อยุธยา, สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2544)
คุณรติพร บุญคง ไดใหเหตุผลและที่มาของการกลาวถึงรานหนังสือดอกเอื้อง และศูนย
ภาษา ELC นาน วา
“ทางสมาชิกชมรมรูจักกับรานหนังสือและศูนยภาษา ELC เคาไปหาเงินสนับสนุนมาได
สวนหนึ่งก็เอามาใหเราจายคาโทรศัพท เบอร 710144 ที่ใชในหองสง เพราะทางสมาชิกเห็นวาไม
อยากรบกวนงบประมาณของสถานี เพราะบางทีเคาใชติดตอผูรวมรายการ” (คุณรติพร บุญคง,
สัมภาษณ 26 พฤศจิกายน 2544)
จากรูปแบบรายการสปอตคั่นรายการที่กลาวขางตน พบวา รายการวิทยุชุมชนคนเมือง
นาน พยายามที่จะเชิญชวนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในรายการดวยการใชสปอตเชิญชวนใน
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รายการและใหผูดําเนินรายการกลาวเชิญชวนในรายการ แตจากการศึกษาการดําเนินงานของราย
การแลวพบวาประชาชนยังไมเขามามีสวนรวมตามที่ไดเชิญชวนไปเทาที่ควร นอกจากการแจงขาว
ประชาสัมพันธของหัวหนาชุมชน และการเขามาเปนสมาชิกของชมรมวิทยุชุมชนดวยการเชิญเปน
รายบุคคลแลว รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานยังไมสามารถดึงสมาชิกในชุมชนคนอื่นๆเขามารวม
ในรายการที่เกิดจากความตองการเขามามีสวนรวมอยางแทจริงได
สวนที่ 2 เนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
จากการวิเคราะหขอมูลเอกสารบทวิทยุทั้ง 41 ตอน และการฟงรายการดวยตัวผูวิจัยเอง
พบวา เนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนานสามารถจําแนกเนื้อหาสารไดตามลักษณะการทํา
หนาที่ของสื่อมวลชนตามหลักการวิทยุกระจายเสียงโดยทั่วไป แยกตามประเภทตางๆ ไดดังนี้
5.3 เนื้อหารายการเพื่อแจงขอมูลขาวสาร
จากการแบงประเภทเนื้อหารายการเพื่อแจงขอมูลขาวสารนี้ ผูวิจัย พบวาจากรูปแบบราย
การขาวจากชุมชนมีลักษณะเปน เนื้อหาขาวภายในทองถิ่นเพื่อแจงขาวรายงานความเปนจริงเกี่ยว
กับเหตุการณ (events) และสถานการณ (situations) ที่เกิดขึ้นและเปนที่สนใจของผูฟงในขณะนั้น
หรือเพื่อแจงกําหนดการ ขาวประชาสัมพันธ ที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือองคกรในจังหวัด
ทั้งนี้เนื้อหารายการมีประชาชน หนวยงานราชการ กลุมองคกรในชุมชนเปนผูกําหนดเนื้อ
หารายการขาวดวยวิธีการแจงเขามายังสถานี หรือผานตัวแทนสมาชิกชมรมวิทยุชุมชน จากการ
สังเกตการณในการจัดทํารายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานตั้งแตวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2544 ของ
ผูวิจัย พบวา เนื้อหารายการเพื่อแจงขอมูลขาวสารในชวงขาวจากชุมชน มีเนื้อหารายการและ
แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร โดยมีรายละเอียดตามลําดับเนื้อหาที่เสนอในรายการตามตารางดัง
ตอไปนี้
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ตารางที่ 4 แสดงเนื้อหารายการเพื่อแจงขอมูลขาวสารในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
วันที่ออกอากาศ
หนวยงานที่แจงขอมูลขาวสาร
เนื้อหาเพื่อแจงขาวสาร
26 พฤศจิกายน 2544 - ประชาสงเคราะหจังหวัดนาน
เชิญชวนบริจาคเสื้อกันหนาว
- การประถมศึกษาจังหวัดนาน
กําหนดการแขงขันกีฬา
- การไฟฟาสวนภูมิภาค
งดจายกระแสไฟฟา
- ชมรมขยายโอกาส
แจงการแขงขันกีฑา
- สํานักงานขนสงจังหวัด
แจงเรื่องการตอภาษีรถยนต
แจงใหทหารผานศึกรายงานตัว
- การไฟฟาสวนภูมิภาค
เพื่อขอสวนลดคาไฟฟา
ขอบริจาคผาหมและแจงการทอด
- ประชาสงเคราะห
ผาหาทุน
เปดสาขาเชิญรวมเปดบัญชี
- ธนาคารออมสินแมจริม
- มูลนิธิไทยอาธร
- ชุมชนบานสวนตาล
- สํานักงานกองทุนหมูบาน (อบจ.)
27 พฤศจิกายน 2544 - เครือขายผูติดเชื้อจังหวัด
- ชุมชนบานชางเผือก
- ชุมชนบานนาเลา อ.สันติสุข
28 พฤศจิกายน 2544 - ชุมชนสวนตาล
- ธนาคารออมสิน
29 พฤศจิกายน 2544 - สถานีตํารวจ จังหวัดนาน
- สหกรณการเกษตร
- จังหวัดทหารบกนาน
- วิทยาลัยเทคนิคนาน

เชิญเยาวชนเขาคายชาวมง
จัดงานบอลเพื่อหาทุนสรางศูนย
อสม.
กําหนดการรับสมัครบัณฑิตกอง
ทุนหมูบาน
รวมทําบุญผาปาสามัคคีเพื่อเปน
กองทุนชวยเหลือผูติดเชื้อเอดส
การแขงขันกีฬาเปตองผูสูงอายุ
งานประกวดโฟลคซองเยาวชน
กําหนดการจัดงานบอล
แจงการรับบริการจากชุมชน
แจงงดการดื่มสุราในวันเฉลิม
บริการการจํานําขาวโพด
แจงการประชุมสวนสนาม
แจงการแขงขันอาชีวะเกมส

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาเนื้อหาเพื่อแจงขอมูลขาวสารในชวงขาวจากชุมชน มี
ลักษณะเนื้อหาเพื่อแจงใหทราบถึงกําหนดการการจัดงาน ประชาสัมพันธการจัดงาน ขาวบริการ
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สาธารณะ เปนการเสนอเนื้อหาเพื่อคนในทองถิ่นเทานั้น จึงจัดไดวาเนื้อหาในชวงขาวจากชุมชน
เปน ขาวทองถิ่น ไมมีการนําเสนอเนื้อหาที่เปนขาวจากสวนกลาง และขาวตางประเทศ
จากขอมูลที่ไดดังกลาวขางตน ยังพบอีกวา สัดสวนการแจงขอมูลขาวสารเขามายังราย
การในชวงขาวจากชุมชน มีสัดสวนของขาวจากหนวยงานราชการมากกวาขาวจากชุมชน ดังตา
รางตอไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงสัดสวนแหลงขอมูลในการนําเสนอเนื้อหาขาวเพื่อแจงขอมูลขาวสาร
แหลงขอมูลการแจงขอมูลขาวสาร
ขาวจากหนวยงานราชการ
1. ประชาสงเคราะหจังหวัด
2. การไฟฟาสวนภูมิภาค
3. สํานักงานขนสงจังหวัด
4. ประชาสงเคราะหจังหวัด
5. ธนาคารออมสิน
6. สํานักงานกองทุนหมูบาน (อบจ.)
7. สถานีตํารวจ
8. สหกรณการเกษตร
9. จังหวัดทหารบก
10. วิทยาลัยเทคนิคนาน
ขาวจากชุมชน
1. ชุมชนบานสวนตาล
2. ชมรมขยายโอกาส
3. มูลนิธิไทยอาธร
4. เครือขายผูติดเชื้อเอดส
5. ชุมชนบานชางเผือก
6. ชุมชนบานนาเลา
จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา ขาวที่แจงเขามาในชวงขาวจากชุมชนมีแหลงขอมูลมาจาก
หนวยงานราชการถึง 10 หนวยงานในการออกอากาศทั้งหมด 4 วัน แตมีขาวจากชุมชนเพียง 6 ชุม
ชน และจากการสังเกตการณในการจัดรายการ ผูวิจัยยังพบวา ขาวจากหนวยงานราชการจะเปน
การสงขาวมาจากแตละหนวยงานโดยตรง แตขาวที่มาจากชุมชนเปนขาวจากชุมชนหรือเครือขาย
ของผูดําเนินรายการเอง หรือสงขอมูลโดยผานตัวผูดําเนินรายการ
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ผลการวิจัยในเรื่องเนื้อหารายการเพื่อแจงขอมูลขาวสาร จึงพบวา ประชาชนยังไมเขามามี
สวนรวมในรายการในชวงของขาวจากชุมชน ถึงแมทางรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานและสถานี
จะเปดโอกาสใหทุกชุมชนสามารถแจงขาวสารได แตประชาชนก็ยังไมเขามามีสวนรวมมากนัก
นอกจากผูนําชุมชน หรือหัวหนาเครือขาย องคกรชาวบานจะเปนผูแจงขอมูลเขามา ทั้งนี้เนื่องมา
จากสภาพการสื่อสารของจังหวัดนานที่มีลักษณะการสื่อสารแบบเดิม คือการพูดคุยกันแบบตัวตอ
ตัว ยังใชไดผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อตอการสื่อสารยังไมสะดวกนัก
เชน ประชาชนยังไมสามารถใชโทรศัพทเขามาแจงขอมูลขาวสารไดมากนัก ทั้งนี้สังเกตไดจากขาว
จากชุมชนที่แจงเขามาสวนใหญเปนขาวในเขตเทศบาลเมืองนาน และชุมชนใกลเคียง รวมทั้งการ
ติดตอสื่อสารดวยจดหมายก็ยิ่งทําไดยาก เพราะการเดินทางยังยากลําบากอยู
5.4 เนื้อหารายการเพื่อใหความรู
เนื้อหารายการเพื่อใหความรูในดานตางๆขึ้นอยูกับประเด็นหัวขอในการสนทนาในชวง
เรียนรูกับชุมชนแยกตามประเด็นไดดังนี้
ประเด็นดานการเกษตร
เนื้อหารายการดานการเกษตรเปนการใหความรูในการทําเกษตรในทุกๆ ดาน เชนการทํา
เกษตรแบบพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม แนะนําการดูแลพืชผลทางการเกษตร การแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นของเกษตรกร การดูแลกําจัดวัชพืช การทําปุยหมัก โดยการเชิญตัวแทนกลุมที่ทํากิจกรรม
ดานการเกษตรในชุมชนมารวมสนทนา เชน กลุมเกษตรกรในอําเภอตางๆ กลุมเกษตรทฤษฏีใหม
ประเด็นดานการประกอบอาชีพ
เนื้อหาดานการประกอบอาชีพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนมีลักษณะการนําเสนอเรื่องราว
ของกลุมแมบานในแตละชุมชนซึ่งมีการผลิตผลิตภัณฑขึ้นมาเพื่อขาย การประกอบอาชีพเสริมนอก
เหนือจากการทําการเกษตร เชน การเลี้ยงจิ้งหรีด การเพาะเห็ด จักสาน การทําแหนมปลา โดยการ
เชิญตัวแทนของกลุมมาสนทนาในดานการผลิต ความเปนมาในการรวมกลุมกันประกอบอาชีพ
เปนตน
ประเด็นดานสุขภาพ
เนื้อหาที่นําเสนอดานสุขภาพ เปนการใหความรูกับประชาชนในดานการปฏิบัติตัวเมื่อเกิด
อาการเจ็บปวย ปองกันโรคที่กําลังระบาด เชน โรคเอดส หรือโรคที่เกิดตามฤดูกาล เชนโรคเทา
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เปอยในฤดูฝน โรคหวัดในฤดูหนาว แนะนําวิธีการใชบัตร 30 บาท หรือบัตรประกันสุขภาพ รวมทั้ง
ขอมูลจากสาธารณสุขเกี่ยวกับความรูเรื่องโรคตางๆ การออกกําลังกาย การแกปญหาที่เกิดจากสุข
ภาพจิต และสุขภาพกาย
ประเด็นดานสิ่งแวดลอม
เนื้อหาดานสิ่งแวดลอมในรายการวิทยุเพื่อชุมชนคนเมืองนานไดนําเสนอในรายการมากที่
สุด เพราะถือเปนปญหาสําคัญของชาวจังหวัดนานในเรื่องปาไมและน้ําซึ่งเปนไปตามลักษณะภูมิ
ประเทศที่เปนภูเขาเปนสวนใหญ จึงมีการรวมกลุมของประชาชนเพื่อจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม
เชน กลุมอนุรักษปลาและน้ําซึ่งมีอยูเกือบทุกชุมชน การจัดการปาชุมชน และผูฟงไดเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดลอมมาเปนจํานวนมากดวย
เนื้อหาดานสิ่งแวดลอมจึงเปนเรื่องราวที่
ประชาชนใหความสนใจและมีสวนรวมในรายการมากที่สุด
ประเด็นดานการศึกษาและเยาวชน
เนื้อหาที่นําเสนอเกี่ยวกับประเด็นดานการศึกษาและเยาวชน เพื่อใหความรูกับเยาวชน ใน
ดานการรณรงคใหเยาวชนปฏิบัติตัวเปนคนดี แนะแนวทางการศึกษา การอนุรักษดนตรี ศิลปะพื้น
บานของเยาวชน โดยนําตัวแทนเยาวชนจากชุมชนที่มีกลุมการรวมตัวของเยาวชนปฏิบัติตัวเปนตัว
อยาง เชน การออกคายเยาวชน การแขงขันตอบปญหาในดานความรูตางๆของเยาวชน
ประเด็นดานวัฒนธรรมทองถิ่น การทองเที่ยว
นําเสนอเนื้อหาเพื่อชี้แนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น เชน การ
ขับซอ การสอนภาษาคําเมืองโดยพระสงฆ เรียนรูความหมายของวันสําคัญตามประเพณีดั้งเดิม
นําเสนอเหตุการณที่เกิดขึ้นในวันสําคัญตางๆ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับวันสําคัญนั้น ใหความรูเรื่องที่
มาของลายผาไทลื้อ เปนตน และนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในชุมชนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรม
ชาติ
ประเด็นดานกฎหมาย การเมือง
นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรูเรื่องกฏหมายที่จําเปนกับชีวิตประจําวัน เชน การทําประกัน
รถยนต การเสียภาษี การจดทะเบียน กฎหมายค้ําประกัน รวมทั้งเรื่องการเมืองทองถิ่น การเลือก
ตั้ง
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ประเด็นดานเศรษฐกิจ
จากเดิมที่มีการเสนอเนื้อหาดานเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต เชนทําอยางไรจะปลูก
พืชใหพอกินในครอบครัวแลวเหลือไวเพื่อขายเปนรายไดเล็กๆนอยพอใชจายในครอบครัว แตใน
ปจจุบันไดมีประเด็นเนื้อหาดานเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นและเปนเรื่องกําลังเปนที่สนใจของชาวจังหวัด
นานมากเพราะมีแหลงทุนจากภาครัฐเขาสูชุมชนมากขึ้น เชนเงินกองทุนหมูบานจากรัฐบาลให
กูยืมเพื่อผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จึงเปนหัวขอสนทนากันไปทุกชุมชน เรื่องเงินกองทุน
หมูบาน กลุมออมทรัพย จากธนาคารเพื่อการเกษตร
เพื่อใหเห็นภาพรวมของเนื้อหารายการที่ใหความรูในดานตางๆ
รายการที่นําเสนอไป ตามตารางขางลาง ดังนี้

ผูวิจัยจึงขอยกตัวอยาง
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ตารางที่ 6 แสดงประเด็นเนื้อหาเพื่อใหความรูในรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
ประเด็นเนื้อหาหลัก
ประเด็นรอง
เนื้อหารายการ
ดานการเกษตร
- แนะนําการปลูกลําไยใหไดผล
- การปลูกและดูแลลําไย
ผลิตดี และดูแลไมใหแมลงมา
กินผล
และการใหน้ําเพื่อให
ลําไยหวาน
- กลุมผลิตถั่วเหลืองชุมชน ตําบล - แนวคิดในการปลูกถั่วเหลืองใน
ชุมชน ปญหาที่เกิดขึ้นทั้งดาน
ถืมตอง
การตลาด และการปลูก สนทนา
ถึงขอดี ขอดอยของการปลูกถั่ว
เหลือง
ดานการประกอบอาชีพ
- กลุมแมบานตางๆ
- เชิญกลุมแมบานที่มีผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบลที่มีอยูในจังหวัดนาน
มาพูดคุยถึงวิธีการทํา วิธีการ
วางจําหนายบาง เพื่อเผยแพร
การประกอบอาชีพตอไปยังกลุม
อื่นๆ
ดานสุขภาพ
- กินเจเพื่อสุขภาพ
- ชี้ทางเลือกอีกทางหนึ่งใน
การรักษาสุขภาพโดยการกินเจ
และวิธีทําอาหารเจใหถูกสุข
ลักษณะ และไดสารอาหารครบ
หมู
- กลุมผูติดเชื้อเอดส
- ผูติดเชื้อเอดสมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการชวยเหลือ
กัน การดูแลตัวเอง บอกวัตถุ
ประสงคของการรวมกลุมกันทํา
กิจกรรมของผูติดเชื้อ
ดานสิ่งแวดลอม
- กลุมอนุรักษพันธปลา, อนุรักษ - เชิญกลุมอนุรักษพันธปลาและ
ปา, อนุรักษน้ํา
ปาไมมาพูดถึงวิธีการอนุรักษ
ของหมูบานที่มีอยูในจังหวัดใน
ขณะนี้กวา 400 กลุม
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ดานการศึกษา

ดานวัฒนธรรมทองถิ่นและ
การทองเที่ยว

ดานกฏหมาย,การเมือง

ดานเศรษฐกิจ

- กลุมวัดบอหลวง ร.ร.ปฏิบัติธรรม - เปนโครงการจัดตั้งกองทุนการ
ศึกษาตอสามเณร
จัดหา
อุปกรณ
สถานที่เรียนให
สามเณรจึงนํามาเสนอในราย
การเพื่อประชาสัมพันธโรงเรียน
ออกสูหนวยงานตางๆทราบ และ
ใหการชวยเหลือในการจัดตั้ง
เปนองคกรและเครือขายโรง
เรียนสามเณรตอไป
- ประเพณีตานกวยสลาก
- ใหความหมายของประเพณี
ตานกวยสลากคือการใหทาน
ของ 3 อยางเพื่อทําบุญใหผูลวง
ลับไปแลว ใหความรูถึงที่มาของ
ประเพณีตานกวยสลาก
- เรียนรูภาษาคําเมือง ประเพณี - สอนภาษาคําเมืองใหเด็กรุน
เกา โดยอาจารยสีมา หลวงฤทธิ์ ตอๆมารวมกันอนุรักษการใช
ภาษาถิ่น เชนคําวา ขวง ที่หมาย
ถึงลานกวาง เปนตน
- วันระพีบิดาแหงกฏหมายไทย
-ใหผูมารวมงานเวทีสัญจรในวัน
ระพีเขาใจถึงขอกฏหมายและให
ผูที่มีความรูในดานกฏหมายใน
ชีวิตประจําวันเชน เรื่องพ.ร.บ
ประกันรถยนต
- กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต - เชิญตัวแทนจากธนาคาร
ออมสินมาแนะวิธีการออมทรัพย
ไวเพื่อการผลิต การสรางอาชีพ
- กองทุนหมูบาน อ.ปว, บานนา - เชิญตัวแทนจากทั้ง 2 ชุมชน
ทอเดน
มาสนทนาแลกเปลี่ยนการจัด
การเรื่องเงินกองทุนหมูบาน และ
การผลิตสินคาหนึ่งตําบล
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จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา เนื้อหาเพื่อใหความรูเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชน เนื้อหา
จึงเปนลักษณะการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของจังหวัดนาน ไมวาจะเปนดานการ
ประกอบอาชีพ การเกษตร สิ่งแวดลอมที่ตองพึ่งพาธรรมชาติ การสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมเนื่องมา
จากจังหวัดนานมีผูสูงอายุอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ประเด็นเนื้อหาจึงเปนเรื่องราวภายในทองถิ่น
ซึ่งสัมพันธกับความเปนอยูของประชาชน
นอกจากประเด็นเนื้อหาดังที่กลาวขางตนแลว ดร.ปรมะ สตะเวทิน ยังไดกลาวถึงองค
ประกอบในดานเนื้อหาสารที่ใหความรูยังประกอบไปดวย ความรูในแงมุมตางๆ ดังตอไปนี้
1. เนื้อหาที่เกี่ยวกับความสนใจของบุคคล (Human Interest)
2. เนื้อหาที่เกี่ยวของกับบุคลิกของบุคคล (Personality Sketches)
3. เนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณสวนตัว (Personal Experiences)
4. เนื้อหาที่ใหขาวสาร (Informatives) และเนื้อหาที่บอกวิธีทํา (How-to-Do-It)
จากการศึกษาเนื้อหารายการทั้ง 41 ตอน พบวา เนื้อหารายการทั้งหมดเปนเนื้อหาที่ให
ขาวสารและบอกวิธีการทํา คือ เนื้อหาที่ใหขาวสารเพื่อบอกเลาถึงการกระทําหรือกระบวนการซึ่ง
เปนเรื่องที่นาสนใจทั่วไปของผูฟงในจังหวัดนาน ยกตัวอยางเชน การรวมกลุมตางๆ กลุมผลิตถั่ว
เหลือง การออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุ กองทุนหมูบาน กลุมอนุรักษดนตรี
สวนเนื้อหาที่บอกวิธีทํา หรือวิธีปฏิบัติ เปนเรื่องราวที่ใหความรูโดยตรงแกผูฟง เปนการ
เสนอแนะหรือสอนใหผูฟงทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เสนอได เชน การผลิตผลิตภัณฑตางๆของกลุมแมบาน
ทําเครื่องจักสาน การแปรรูปอาหาร กลุมเลี้ยงจิ้งหรีด กลุมเครื่องเงิน การปลูกลําไย กลุมทอผา
เปนตน
มีเพียงเนื้อหาเดียวเทานั้นที่เปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสนใจและประสบการณของคน
ในชุมชน คือ ปญหาน้ําทวมบานทาลี่ ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกป และเปนขาวใหญ
ประจําจังหวัด ไดนําเสนอในรายการดวยประเด็นการแกปญหาโรคที่เกิดจากน้ํา เชน โรคเทาเปอย
แนะนําวิธีปองกันและรับมือกับเหตุการณน้ําทวม
5.5 เนื้อหารายการเพื่อเชิญชวน หรือการบริการสาธารณะ
เนื้อหารายการเพื่อเชิญชวนหรือการบริการสาธารณะมีอยูในสปอตคั่นรายการของสถานี
และผูดําเนินรายการไดกลาวเชิญชวนไวในรายการ เปนการเชิญชวนใหประชาชนหรือผูฟงเขามามี
สวนรวมในรายการในลักษณะตางๆ คือ
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1. เชิญชวนใหผูฟงสงขอมูล ขาวสาร ขาวประชาสัมพันธ ขอเพลงมายังรายการไดโดยการ
สงจดหมาย หรือโทรศัพทเขามายังรายการ เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเปนผูใหขอมูล
และผูฟงที่มีปฏิกิริยาตอบกลับ (feedback) มายังรายการวิทยุเพื่อชุมชน เพื่อปลุกกระแส
สาธารณะรวมกัน ดวยวิธีกลาวเชิญชวนจากผูดําเนินรายการ
2. เชิญชวนใหผูฟงเขามารวมเปนผูดําเนินรายการกับทีมงานวิทยุชุมชนคนเมืองนาน ซึ่ง
เปนสปอตประจํารายการ เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนการผลิตรายการ
5.6 เนื้อหารายการเพื่อใหความบันเทิง
จากการสังเกตการณการจัดรายการ พบวา เนื้อหาเพื่อใหความบันเทิงในรายการวิทยุชุม
ชนคนเมืองนาน คือการใชเพลงคั่นรายการ เปน เพลงลูกทุง ยอดนิยมในปจจุบันเทานั้น เพราะผู
ฟงมีจดหมายและโทรศัพทขอเขามายังผูดําเนินรายการ เปนจํานวนมาก
“เพลงของนองเบนซ โดเรมีนี่ ผูฟงบอกกับเพียงพิศวา ฟงไดหมดเลยทั้ง 14 เพลงนะ
แสดงวาชอบกันนักเหนอะ” (คุณเพียรพิศ ยะวิญชาญ, ตัวอยางรายการ 27 พฤศจิกายน 2544)
“แรงใจรายวัน ปริญญาใจ ของศิริพร นักสูม.3 เรือนหอหองเชา เหนื่อยไหมคนดีของไมค
ภิรมยพร นี่ลุงหนานเปดเกือบทุกครั้งที่จัดเลย ชาวบานฟงกันแลวโทรมาบอกลุงหนานนะวาไมเบื่อ
เลย วันอื่นเคาจัดกันก็เปดลุงเลยจดไวเลยเพลงไหนเปดบอยคนชอบเยอะลุงก็ซื้อแผนไวเปนของตัว
เองเพราะแผนของสถานีเปดบอยมันไมดีแลว บางทีหลายมือพอผูฟงขอลุงก็หาไมเจอ” (คุณวุฒิ
ไกร กุลกัลชัย, สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2544)
จากผลการศึกษาเรื่องเนื้อหารายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน สรุปไดวา เนื้อหารายการ
เปนลักษณะการใหขอมูลขาวสารในทองถิ่น โดยมีขาวจากหนวยงานราชการมากกวาขาวจากชุม
ชน และเนื้อหารายการเพื่อใหความรู วิธีปฏิบัติ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต และสภาพแวดลอม
ของจังหวัดนาน
แสดงใหเห็นวาเนื้อหาในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานเปนไปตามหลักการ
กระจายเสียงชุมชนเพื่อสนองตอบชุมชนทองถิ่น หรือความสนใจของชุมชนเปนหลัก ทั้งนี้เนื้อหา
รายการทั้งหมดยังเปนเนื้อหาหลักจากสิ่งที่มีอยูในทองถิ่น
นอกจากเนื้อหารายการดังกลาวแลว เนื้อหาในรายการในชวงสปอตคั่นรายการเพื่อเชิญ
ชวนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในรายการ และมีการกลาวถึงรานหนังสือดอกเอื้องและศูนยภาษา
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ELC นาน ก็ไมขัดกับหลักการกระจายเสียงชุมชนเพราะไมถือวาเปนรูปแบบรายการที่แสวงหากําไร
เพราะไดรับเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อนํามาเปนคาใชจายของชมรม
รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานยังไดนําเสนอเนื้อหาเพลงลูกทุงในรายการเพื่อใหความ
บันเทิงและเปนการตอบสนองความตองการของทองถิ่น
จากผลการศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานดังกลาวทําให
สามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบและเนื้อหารายการตามหลักการกระจายเสียง
ทั่วไปและหลักการกระจายเสียงของชุมชน ไดดังนี้
1. รูปแบบรายการของวิทยุชุมชนคนเมืองนาน ไมแตกตางจากรูปแบบรายการตามหลัก
การการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงทั่วไป
2. แหลงขอมูลของเนื้อหารายการวิทยุกระจายเสียงทั่วไปมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นทุกแหง เหตุ
การณ เรื่องราวและขอมูลมีไมจํากัดทําใหเนื้อหามีความหลากหลายมากกวา แตหลักการกระจาย
เสียงชุมชนเนื้อหารายการจะเปนสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นเทานั้น
3. วิทยุกระจายเสียงทั่วไปยังไมสามารถกําหนดเนื้อหาใหครอบคลุมกลุมผูฟงไดอยางทั่ว
ถึงเพราะกลุมผูฟงมีความแตกตางกันเรื่องอาชีพ อายุ เพศ ภูมิประเทศ แตวิทยุชุมชนจะมุงเนนเนื้อ
หาเพื่อผูฟงในทองถิ่น ความสนใจของทองถิ่น จึงสามารถกําหนดเนื้อหาใหครอบคลุมกลุมผูฟงได
งาย และหลักการวิทยุชุมชนก็ยังเปนการสงกระจายเสียงในลักษณะคลื่นสั้นครอบคลุมเฉพาะพื้นที่
จึงทําใหการกําหนดเนื้อหารายการวิทยุชุมชนสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดงาย
กวาเนื่องจากการเขาถึงกลุมคนฟงไดดีกวาวิทยุกระจายเสียงทั่วไป
4. เนื้อหารายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน นําเสนอเนื้อหาไดครอบคลุมหลักการการทํา
หนาที่ของสื่อมวลชน คือ นําเสนอเนื้อหาเพื่อใหขอมูลขาวสาร ความรู ความบันเทิง และการบริการ
สาธารณะ
สวนที่ 3 การมีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตการณในการดําเนินรายการของสมาชิกชมรมวิทยุ
ชุมชนคนเมืองนาน เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานวาประชา
ชนมีสวนรวมในรายการในขั้นตอนใดบาง และเปนไปตามหลักการสื่อสารแบบมีสวนรวมดังที่องค
กร UNESCO ไดใหความหมายการสื่อสารแบบมีสวนรวมไววา การสื่อสารในแนวนี้ไดเนนหลักการ
ที่สําคัญ 3 ประการ คือ การเขาถึงสื่อ การมีสวนรวม และการบริหารจัดการดวยตนเอง ดังไดนํา
เสนอผลการวิจัยดังตอไปนี้
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5.7 การเขาถึงสื่อ (Accessibility)
การดําเนินรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน ซึ่งเนนการจัดรายการสัมภาษณโดยใหสมาชิก
ชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนานที่มาจากชุมชนเปนผูดําเนินรายการ และเชิญตัวแทนชุมชนจากกลุม
องคกรในจังหวัด หนวยงานราชการ มาเปนผูรวมรายการ โดยประชาชนโทรศัพทเขามาสอบถาม
เรื่องราวที่นําเสนอ แสดงความคิดเห็นในรายการได รวมทั้งการเปดฟงรายการเพื่อรับทราบขอมูล
ขาวสาร ไดรับความบันเทิงจากรายการ จึงเปนลักษณะหนึ่งของการเขาถึงสื่อของประชาชนที่มี
ปฏิกริ ิยาตอบกลับในฐานะผูรับสาร และการเขามามีสวนรวมในรายการได
5.8 การมีสวนรวม
การมีสวนรวมในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน ของสมาชิกในชุมชนนั้น สามารถแยก
ตามระดับการมีสวนรวมไดดังนี้
5.8.1 การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร
การมีสวนรวมของประชาชนในรายการวิทยุเพื่อชุมชนคนเมืองนานในฐานะผูรับสาร
หมายถึง การที่ประชาชนมีเสียงตอบรับ หรือปฏิกิริยาโตตอบ (Feedback) หลังจากที่รายการได
ออกอากาศไปแลว ลักษณะของการโตตอบของผูฟงที่มีตอรายการวิทยุเพื่อชุมชน มี 3 ลักษณะคือ
การโทรศัพทเขามายังรายการ สงจดหมาย และ การบอกกลาวมากับผูดําเนินรายการ มีราย
ละเอียดดังตอไปนี้
1) มีสวนรวมดวยการโทรศัพทเขามายังรายการ
ประชาชนที่ไดฟงรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน มีสวนรวมในรายการในฐานะผูรับสารที่
มีปฏิกริยาตอบกลับมาดวยการโทรศัพทเขามาเพื่อแสดงความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ ตอเรื่อง
ราว เนื้อหาที่ทางรายการไดออกอากาศไป และโทรศัพทเขามาขอเพลงกับผูดําเนินรายการ
ยกตัวอยางเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 คุณสงาซึ่งเปนผูดําเนินรายการ ไดเชิญกรม
สรรพสามิตมาใหขอมูลเรื่องการผลิตเหลาพื้นบาน หรือที่เราเรียกกันวา เหลาเถื่อน เพราะเปนเหลา
ที่ยังไมไดจดทะเบียนกับกรมสรรพสามิต คุณสงา สมจิตร ซึ่งเปนผูดําเนินรายการจากชุมชนบาน
สวนตาลใหเหตุผลถึงการเชิญกรมสรรพสามิตมารวมในรายการครั้งนี้วา

121

“มีคนฟงโทรเขามาแลวบอกวาตอนนี้บานผมจะมีงานเลี้ยง ตองมีการเลี้ยงเหลากัน ผม
อยากใหคุณสงาเชิญผูรูมาพูดเรื่องเหลาใหฟงหนอยวา ผมจะถูกตํารวจจับไหม” (คุณสงา สมจิตร,
สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2544)
คุณสงาจึงไดนําขอเสนอของผูฟงไปประชุมกลุมกับสมาชิกชมรมและไดประสานงานกับ
เจาหนาที่ สวท. เพื่อออกหนังสือเชิญไปยังกรมสรรพสามิตจังหวัดใหมาเปนแขกรับเชิญในรายการ
ในวันที่ออกอากาศนั้นมีผูฟงโทรศัพทเขามาเปนจํานวนมาก
จากการสังเกตการณและจดบันทึกของผูวิจัย พบวาผูฟงเขามามีสวนรวมดวยการโทรศัพท
เขามาในรายการและมีคําถาม ขอเสนอแนะตางๆเกี่ยวกับเนื้อหาที่นําเสนอมากมาย ยกตัวอยาง
เชน ผูฟงแนะนําวาควรเชิญตํารวจมาพูดคุยบาง วาเมื่อกรมสรรพสามิตมีกฏออกมาอยางนี้แลว
ทางตํารวจจะมีเกณฑใดในการจับกุมผูที่ตมเหลาเถื่อนบาง แนะนําวาใหสรรพสามิตละเวนการ
ตรวจบาง หรือโทรศัพทเขามาแสดงความเปนหวงผูที่บริโภคเหลาเถื่อนเปนตน
2) มีสวนรวมดวยการสงจดหมายมาที่สถานี
การมีสวนรวมของผูฟงในฐานะผูรับสารแลวมีปฏิกิริยาตอบกลับมายังรายการเปนการสง
จดหมายเขามายังรายการสวนใหญเปนการขอเพลงและมีขอเสนอแนะ ติชมเขามายังรายการ ทั้งนี้
การมีสวนรวมดวยการสงจดหมายเขามายังรายการยังมีจํานวนนอยกวาการโทรศัพท
3) มีสวนรวมดวยการติชมรายการผานผูดําเนินรายการ
การบอกกลาว ติชม หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ เนื้อหารายการที่ออกอากาศไป
แลวผานมากับผูดาํ เนินรายการ หรือสมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนานคนอื่นๆ เมื่อผูดําเนินรายการ
หรือสมาชิกไดรับเสียงตอบรับอยางไร ก็นํามาบอกกลาวตอยังที่ประชุมกลุมยอยเพื่อใหสมาชิกคน
อื่นๆไดรับทราบทั่วกัน และนําคําติชมนั้นมาแกไขปรับปรุงในการดําเนินรายการในครั้งตอๆไป
ดังที่แมทองมัน บูรณศรี ไดกลาวในที่ประชุมกลุมยอยกับสมาชิกชมรมประจําวันศุกรถึง
ปฏิกิริยาตอบกลับของผูฟงวา
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“วันกอนนะดิฉันไปประชุมที่ทาวังผามีคนถามมาเยอะเลยเรื่องการแปรรูปอาหาร วาติดตอ
สอบถามไดที่ไหน แลวเดินที่ตลาดนะก็เจอคนถามเยอะเลยเรื่องเอาปลามาทําแหนมที่เราออก
อากาศไปนะ” (คุณทองมัน บูรณศรี, สังเกตการณในการประชุมกลุม 28 พฤศจิกายน)
5.8.2 การมีสวนรวมในฐานะผูผลิต
การมีสวนรวมในการผลิตรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน สามารถแบงขั้นตอนตามแนว
คิดการผลิตสื่ออยางมีสวนรวมไดดังนี้
ขั้นกอนการผลิต (Pre-production stage)
การเตรียมการกอนการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชนคนเมืองนาน ประกอบดวย การเลือก
ประเด็นหัวขอ การเลือกผูรวมรายการ การเลือกแงมุมที่จะนําเสนอ การติดตอผูรวมรายการ และ
การเขียนบทวิทยุ ซึ่งทุกขั้นตอนกอนการผลิตมาจากการประชุมกลุมยอยของสมาชิกวิทยุชุมชนคน
เมืองนานที่มาจากตัวแทนชุมชนเขามามีสวนรวมกําหนดวางแผนงานลวงหนากอนถึงวันออก
อากาศ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. การเลือกประเด็นหัวขอ
การเลือกประเด็นหัวขอที่จะออกอากาศในแตละครั้งเนื้อหารายการจะถูกเลือกจากความ
สําคัญใน 2 ลักษณะ คือ
ก. การเลือกประเด็นเนื้อหารายการโดยคํานึงถึงเหตุการณในชวงเวลาที่รายการออก
อากาศ หรือจากความสนใจของผูฟงในขณะนั้นเปนหลัก เชน ใกลเทศกาลลอยกระทง ก็เลือก
ประเด็นเนื้อหาที่ใหความรูเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงของจังหวัดนาน การเลือกประเด็นปญหา
หรือขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชน อาจจะเปนขาว หรือเหตุการณที่กําลังไดรับความสนใจจากผูคน
ในจังหวัด โรคติดตอที่กําลังแพรระบาดอยูในชุมชน หรือมีการรวมตัวกันทํากิจกรรมในชุมชนซึ่ง
ประชาชนในจังหวัดใหความสนใจ
ข.
การเลือกประเด็นหัวขอโดยคํานึงถึงตัวบุคคลหรือกลุมองคกรที่มีอยูในจังหวัดเปน
หลัก ซึ่งประเด็นนี้มักจะเปนชวงเวลาออกอากาศประจําวันที่ไมไดเปนชวงวันพิเศษจากที่กลาวขาง
ตน ประเด็นหัวขอก็จะเลือกจากกลุมตางๆ ในจังหวัด เชน กลุมแมบาน กลุมอนุรักษ องคกรชาว
บาน ที่รวมตัวกันประกอบกิจกรรมเพื่อชุมชนของตนเอง
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2. การเลือกผูรวมรายการ
การเลือกผูรวมรายการมาสนทนากับผูดําเนินรายการซึ่งเปนตัวแทนจากสมาชิกวิทยุชมุ ชน
คนเมืองนาน เปนการเปดโอกาสใหตัวแทนจากชุมชนเขามามีสวนรวมในรายการในลักษณะเปนผู
รวมรายการหรือผูใหขอมูล โดยผูรวมรายการมีที่มาของการมีสวนรวมในรายการดังนี้
ก. สมาชิกวิทยุชุมชนเชิญตัวแทนชุมชนหรือองคกรมาเปนผูรวมรายการ ซึ่งมีเหตุผลใน
การเลือก คือ จากที่ไดกลาวไปแลววาการเลือกประเด็นหัวขอในการนํามาออกอากาศในแตละครั้ง
จะตองขึ้นอยูกับสถานการณในชวงเวลานั้นๆ วาผูฟงจะใหความสนใจกับเหตุการณใดมากที่สุด
หลังจากเลือกประเด็นไดแลวสมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนานก็ตองติดตอเชิญผูรวมรายการที่มี
ความรูหรือเกี่ยวของในสายงานเดียวกับสถานการณนั้นมาสนทนาในรายการเพื่อใหทั้งความรู และ
แงมุมในการปฏิบัติตัวของผูฟงใหเขากับเทศกาลหรือเหตุการณนั้นๆใหมากที่สุด
ข. ผูรวมรายการขอเขามารวมรายการดวยตัวเองเพราะในจังหวัดนานมีกลุมองคกรชาว
บานอยูเปนจํานวนมาก และกลุมองคกรเหลานี้ก็ตองการประชาสัมพันธ พรอมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรูใหคนภายนอกชุมชนไดรับรูถึงกิจกรรม หรือการรวมกลุมของตน จากการที่
ชาวบานใชวิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิม คือการจัดเวทีชาวบานไปพูดเรื่องของชุมชนตัวเองใหชุมชน
อื่นไดรับรู ซึ่งตองใชการเดินทางและการพูดขอมูลเดิมหลายๆครั้ง ก็ไดอาศัยสื่อวิทยุพูดผานราย
การวิทยุชุมชนเพียงแคครั้งเดียว ชาวบานก็รับรูพรอมกันเทาที่คลื่นวิทยุจะสงไปถึงได
3.การเลือกประเด็นที่จะนําเสนอ
ประเด็นของเนื้อหาที่จะนําเสนอในรายการแตละครั้ง สมาชิกจะตองมีการปรึกษาหารือกัน
กอนวาจะนําเสนอในประเด็นใดบาง เชน
ก. หากเลือกประเด็นหัวขอ และผูรวมรายการจากชวงเวลาตามเหตุการณ หรือเทศกาลที่
ผูฟงใหความสนใจ สมาชิกวิทยุชุมชนก็ตองเลือกวาจะเสนอแงมุมในลักษณะเปนเกร็ดความรูตางๆ
ที่เกี่ยวกับเทศกาล ประวัติความเปนมา หรือการปฏิบัติตัวใหเขากับเทศกาล ทั้งนี้สมาชิกจะตองมี
การชวยกันตั้งคําถามใหเกี่ยวของกับแงมุมที่จะนําเสนอใหมากที่สุด
ข. ประเด็นที่จะนําเสนอในกรณีที่เลือกกลุมองคกรชาวบานมาเปนผูรวมรายการ ซึ่งถา
หากเปนกลุมแมบาน สมาชิกในกลุมตองระดมความคิดรวมกันวาจะใหเปนในลักษณะของการ
ผลิต หรือลักษณะของการจําหนาย หรือประวัติของการรวมกลุม ทั้งนี้อาจเปนไปไดที่สมาชิกวิทยุ
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ชุมชนคนเมืองนานตองมีการถามความตองการกับผูที่จะมารวมรายการกอนวา กลุมของตนเองมี
ความโดดเดน หรือตองการนําเสนอในแงมุมไหน เพราะโดยสวนใหญกลุมองคกรชาวบานเหลานี้
ขอเขามาเปนผูรวมรายการเอง
4.การติดตอผูรวมรายการ
การติดตอผูรวมรายการ ก็จะเปนไปตามประเด็นเนื้อหาที่สมาชิกวิทยุชุมชนเลือกมาตั้งแต
ตน คือ
ก. ติดตอหรือเชิญผูรวมรายการอยางเปนทางการ หากเปนหนวยงานราชการ หรือผูที่มี
ความรูความชํานาญเฉพาะทางที่ถูกเชิญมารวมรายการโดยสมาชิกวิทยุชุมชน
ทางเจาหนาที่
สวท.นาน จะทําหนังสือเชิญภายใตเอกสารของทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดนานไปยังหนวยงานราชการนั้นๆ ทั้งนี้แลวแตสมาชิกจะรองขอ
ข. ติดตอหรือเชิญผูรวมรายการอยางไมเปนทางการ อาจเปนการพูดคุยกันระหวางสมาชิก
และหัวหนากลุมองคกรชาวบาน เชน สมาชิกวิทยุชุมชนบางทานไดมีโอกาสไปพบกับสมาชิกหรือ
หัวหนากลุมองคกรชาวบานในงานกิจกรรมใด แลวมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการมารวมในรายการ
วิทยุชุมชนก็อาจจะมีการเชิญกันในการสนทนาในครั้งนั้นเลย ซึ่งตองมีการนัดหมายเรื่องเวลากัน
5.การเขียนบทวิทยุ
การเขียนบทวิทยุของรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานเปนไปอยางเรียบงาย ซึ่งทางเจาหนา
ที่ สวท.นานมีแบบฟอรมอยูแลว เปนตัวอยางของบทนําเขาสูชวงตางๆของรายการ วิธีปฏิบัติก็คือ
สมาชิกวิทยุชุมชนที่รับหนาที่เปนผูดําเนินรายการจะนําแผนกระดาษคําถามที่จะใชถามผูรวมราย
การในวันนั้นมาใหกับเจาหนาที่ สวท.กอนเวลาออกอากาศ เพื่อใหเจาหนาที่พิมพคําถามลงไปใน
แบบฟอรมนั้น ซึ่งเปนชวงเรียนรูกับชุมชน และชวงขาวจากชุมชนจะไมมีรายละเอียดของขาวพิมพ
ให
เพราะชวงขาวจากชุมชนจะเปนขาวฝากโดยผานตัวผูดําเนินรายการเอง
หรือถาผาน
ทางสวท.จะเปนลายมือเขียน หรือแผนพิมพขอความสั้นๆเพียงเทานั้น รวมทั้งชวงขาวจากชุมชน
ทางรายการไมสามารถกําหนดจํานวนของขาวได
เพราะอาจจะมีการโทรศัพทมาฝากขาวใน
ระหวางการดําเนินรายการ เพราะฉะนั้นการเขียนบทวิทยุของรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานจึงไม
ไดกําหนดแนนอนตายตัวขึ้นอยูกับความชํานาญของผูดําเนินรายการ
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ขั้นระหวางการผลิต (Production stage)
การมีสวนรวมในฐานะผูผลิตของรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน ในขั้นการผลิต หรือการ
จัดรายการในหองสงนั้น จะเปนใน 3 ลักษณะ คือ
1. ในฐานะผูดําเนินรายการ คือ ผูที่เปนตัวแทนของสมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนานทั้ง 5
กลุม จะสงตัวแทนกลุมมาเปนผูดําเนินรายการในแตละครั้ง สับเปลี่ยนกันไปภายในกลุม ซึ่งแตละ
กลุมที่มีสมาชิก 8-9 คน จะมีตัวแทนที่สามารถดําเนินรายการในหองสงไดเพียง 3-4 คนเทานั้น
2. ในฐานะผูรวมรายการ คือ บุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่นําเสนอในรายการเพื่อให
ขอมูล กับผูฟง ซึ่งมีผูติดตอเขามา และไดรับการติดตอใหเปนผูรวมรายการเปนจํานวนมาก
3. ในฐานะผูควบคุมเสียง ซึ่งจะควบคูกับการเปนผูดําเนินรายการดวย ซึ่งจากการสังเกต
การณภายในหองสง ทําใหทราบวา จากสมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนานที่เปนผูผานการอบรมทั้ง
57 คน มีเพียงคนเดียวเทานั้นที่สามารถทําหนาที่ทั้งเปนผูดําเนินรายการและผูควบคุมเสียง คือ
คุณวุฒิไกร กุลกัลชัย แตก็ยังอยูในขั้นเรียนรูจึงตองมีเจาหนาที่ของทางสถานีคอยชวยเหลืออยู
นอกนั้นผูควบคุมเสียงจะเปนหนาที่ของเจาหนาที่ของทางสถานี
ขั้นหลังการผลิต (Post-production stage)
การมีสวนรวมในฐานะผูผลิต ในขั้นตอนหลังการผลิตรายการนั้น ยังไมมีการประเมินผล
ติดตามแกปญหา หรือการปฏิบัติการใดหลังจากที่รายการไดออกอากาศไปแลว
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แผนภูมิที่ 4 การมีสวนรวมในฐานะผูผลิตรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน

ขั้นตอนกอนการผลิต

1. การเลือกประเด็นหัวขอ

ปริมาณการมีสวนรวม

2. การเลือกผูรวมรายการ

ผูมีสวนรวมในขั้น
ตอนกอนการผลิต
คือ สมาชิกชมรม ทั้ง
57 คนประชุมรวมกัน

3. การเลือกประเด็น

4. การติดตอผูรวมรายการ

5. การเขียนบทวิทยุ

1. ผูดําเนินรายการ

ขั้นตอนระหวางการผลิต

2. ผูรวมรายการ

-ผูดําเนินรายการ 42 คน
-ผูรวมรายการจากทุกชุม
ชนในจังหวัด
-ผูควบคุมเสียง 1-5 คน

3. ผูควบคุมเสียง

ขั้นตอนหลังการผลิต

ยังไมมีการประเมินผล

จากแผนภูมิที่ 4 สามารถอธิบายขั้นตอนของการมีสวนรวมในฐานะเปนผูสงสารตาม
ลําดับขั้นของการผลิตรายการ พบวา จากการเขาถึงสื่อในฐานะผูฟงที่ประชาชนทุกคนในจังหวัด
นานสามารถมีสวนรวมไดแลว การมีสวนรวมรองลงมาในขั้นตอนของผูสงสาร คือการมีสวนรวมใน
ฐานะผูรวมรายการมากที่สุด ไดแก ผูนําของกลุม องคกร บุคคล ที่มีอยูในทุกชุมชนที่ผูดําเนินราย
การเชิญมารวมสนทนาเพราะในขั้นตอนกอนการผลิตนั้นมีเฉพาะสมาชิกวิทยุชุมชนทั้ง 57 คนที่
ผานการอบรมเทานั้นที่สามารถรวมอยูในขั้นตอนนี้ และปริมาณการมีสวนรวมนอยที่สุดในขั้นตอน
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นี้ คือ เปนชางเทคนิคหรือควบคุมเสียงในรายการ เพราะการทําหนาที่นี้ตองมีทักษะในการใช
อุปกรณในการควบคุมเสียง
5.8.3 การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย
การมีสวนรวมของชุมชนในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทยจังหวัดนานไดดําเนินการใหเปนในรูปของคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชน โดย
เชิญตัวแทน อาสาสมัครจากชุมชนตางๆเขามาเปนสมาชิก และวางแผนใหมีลักษณะเปนองคกร
หนึ่ง แตในทางการดําเนินการในลักษณะของตัวรายการไดมอบสิทธิขาดใหสมาชิกวิทยุชุมชนคน
เมืองนานเปนผูกําหนดนโยบายและวางแผนงานกันเอง โดยทาง สวท.จะเปนผูดูแลและใหคํา
ปรึกษาใหอยูในกรอบของการทํารายการวิทยุ
การเขามามีสวนรวมในรายการของสมาชิกในชุมชนทําไดโดยการเขามาเปนสมาชิกใน
ชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองนานรวมวางแผนการจัดรายการประจําวันโดยใหอยูภายใตกรอบของ
คณะกรรมการบริหาร ตัวแทนชุมชนที่เขามาเปนสมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนานทุกคนมีโอกาสรวม
ใหขอมูล ความตองการ ขอเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นไปยังคณะกรรมการบริหารไดแตการ
กําหนดนโยบายบริหารจะเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม
จากผลการศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนชาวจังหวัดนาน สรุปไดวาสมาชิกใน
ชุมชนสามารถเขาถึงสื่อในลักษณะเปนผูติดตามรับฟงรายการเพราะเห็นประโยชนของรายการ
วิทยุชุมชนจึงแจงขาวสาร แสดงความคิดเห็นมายังรายการ ดวยวิธีการบอกผานตัวผูดําเนินราย
การและสมาชิกชมรมมากกวาการโทรศัพท หรือสงจดหมายเขามา ลักษณะทางภูมิประเทศของ
จังหวัดที่เปนจังหวัดเล็กๆ มีกิจกรรมกลุมไดพบปะกันบอย และการโทรศัพทและสงจดหมายเขา
มายังไมสะดวก
การมีสวนรวมในฐานะผูผลิตรายการ เปนการมีสว นรวมในระดับรองลงมาชุมชนเขามามี
สวนรวมในลักษณะเปนผูรวมรายการและเปนผูดําเนินรายการ ดังนั้นแสดงใหเห็นวาสมาชิกในชุม
ชนมีความรูสึกสวนหนึ่งในการเปนเจาของรายการเพราะเขามามีสวนรวมในรายการโดยไมหวังผล
ตอบแทน
แตการมีสวนรวมในการบริหารจัดการนโยบายเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม
ทั้งนี้เนื่องมาจากประชาชนยังไมมีความพรอมในการเขามาบริหารจัดการนโยบายเองทั้งหมดโดย
เฉพาะเรื่องบุคลากร งบประมาณที่ยังตองไดรับจาก สวท. รวมทั้งวัสดุ อุปกรณในการกระจายเสียง
จึงยังไมเปนไปตามกระบวนการมีสวนรวมแบบประชาธิปไตยอยางแทจริงเนื่องจากเจาหน าที่
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สถานีต องเป นฝายกระตุ นหรือเชิญ ชวนให ประชาชนเขามามีสวนรวมทั้งการผลิตรายการและ
บริหารจัดการนโยบาย
สวนที่ 4 ความตองการรวมกันของชุมชนที่มีตอการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ
วิทยุเพื่อชุมชน
5.9 การกําหนดรูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชน
จากการเก็บขอมูลโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อคนหาความ
ตองการรวมกันของทั้ง 3 ชุมชนตัวอยางที่เลือกมาทําการศึกษา พบวา ความตองการเรื่องรูปแบบ
รายการ ไดผลการวิจัยดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 7 แสดงผลการจัด PAR เพื่อคนหาความตองการเรื่องรูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชน
ชุมชนน้ําเกี๋ยน
ชุมชนเมืองจัง
ชุมชนเขตเทศบาล
รูปแบบราย
1. ตัวแทนชาวบาน 1. ตัวแทนชาวบาน ผู 1. สนทนาใหความรู
การ
ผูเชี่ยวชาญและหนวย เชี่ยวชาญและหนวย
ถามตอบปญหาตางๆ
งานรัฐมารวมสนทนา งานรัฐสนทนาถามตอบ โดยมีตัวแทนชาวบาน
ในรายการ
กัน
เขารวม
2. เวทีสัญจร
2. เวทีสัญจร

จากตารางขางตน พบวาความตองการของชุมชนน้ําเกี๋ยน ชุมชนเมืองจังและชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองตอรูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชน มีลักษณะเดียวกันคือเปนรายการสนทนาถามตอบ
กันระหวางตัวแทนชุมชน กับหนวยงานราชการ หรือผูเชี่ยวชาญ และรูปแบบรายการสัญจร แสดง
ใหเห็นวาประชาชนตองการใหสื่อวิทยุและรายการวิทยุเพื่อชุมชนเปนเวทีแหงการแลกเปลีย่ นขอมูล
ขาวสารภายในชุมชน ระหวางชุมชนและหนวยงานราชการอันจะทําใหชุมชนมีการพัฒนามากยิ่ง
ขึ้นจากความรวมมือของทุกฝาย รวมทั้งเปนชองทางแสดงความคิดเห็น ขอโตแยง ขอเสนอแนะ
และหาทางออกในการแกไขปญหาชุมชนรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะการสื่อสารชุมชนใน
เรื่องของทิศทางการไหลของขอมูลขาวสาร
เพราะเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนะทั้งตอ
ปญหา การแกไขปญหา ขอเสนอแนะ วิธีการจัดการกับปญหาระหวางสมาชิกภายในชุมชนเดียว
กัน ระหวางชุมชน และหนวยงานราชการ จากรูปแบบรายการสนทนาและเวทีสัญจรที่ชาวบาน
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ตองการใหเปนรูปแบบในรายการวิทยุเพื่อชุมชนสามารถจําแนกไดตามทิศทางการไหลของขอมูล
ขาวสารได 3 ทิศทางดังตอไปนี้
1. ลักษณะการสื่อสารในแนวนอน (Horizontal) เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน
ระหวางสมาชิกในชุมชน เพื่อกระตุนใหเกิดการสื่อสารภายในชุมชนกันเองและเพื่อใหเปนชองทาง
แสดงออกซึ่งตัวตนของชุมชนเพื่อที่จะสรางเอกลักษณของตนเองได
หมายถึงการแสดงความ
ตองการรวมกันของชุมชนในปญหา การจัดการ การแกไขปญหาเพื่อกอใหเกิดความรวมมือเพื่อ
สรางความรูสึกรวมเปนชุมชนเดียวกัน กําหนดแนวทางรวมกันของคนในชุมชน มิใชเปนผูอื่นไป
กําหนดแนวทางการแกไขปญหาให ยกตัวอยางเชน ปญหาของชุมชนน้ําเกี๋ยนเรื่องการแพรระบาด
ของยาเสพติด คนในชุมชนไดรวมกันจัดการกับปญหาดวยการใชมาตรการทางสังคม หามผูเกี่ยว
ของกับยาเสพติดรวมกิจกรรมในหมูบาน ปญหายาเสพติดจึงเปนเรื่องราวที่แสดงออกถึงการแก
ปญหาของชุมชนน้ําเกี๋ยนที่เดนชัดที่สุดและชุมชนอื่นรูจักชุมชนน้ําเกี๋ยนในฐานะเปนชุมชนเขมแข็ง
ในการแกไขปญหายาเสพติด จึงเปนลักษณะการสื่อสารในแนวนอนจากคนภายในชุมชนกันเอง
เพื่อแสดงเจตนารวมกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยางชัดเจนรวมกันของคนในชุมชนและนําเผยแพรสู
ชุมชนภายนอกดวย จากกรณีของชุมชนน้ําเกี๋ยนที่ไดนําเสนอเนื้อหาผานสื่อวิทยุกับตัวอยางการแก
ไขปญหายาเสพติดในชุมชนไดถูกนําเสนอไป ทําใหชุมชนอื่นๆจากภายนอกไดรับรูขอมูลในการจัด
การปญหานั้น นํามาสูการเปลี่ยนแปลงสังคม กระตุนใหชุมชนอื่นๆหันมาใสใจกับปญหายาเสพติด
ภายในชุมชนตนเองมากขึ้น
2. ลักษณะการสื่อสารจากลางขึ้นบน (Bottom-up) จากรูปแบบรายการสนทนาและราย
การสัญจรที่ทุกชุมชนตองการใหมีตัวแทนชุมชน สนทนารวมกับหนวยงานราชการแสดงใหเห็นเปา
หมายการสื่อสารที่ชุมชนตองการใหหนวยงานราชการรับรูเรื่องราว รวมถึงปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
เพื่อนําไปสูการรวมมือกันแกปญหารวมกันระหวางชุมชนที่รูเรื่องราวปญหาดี กับหนวยงานราชการ
ที่มีความรูและเชี่ยวชาญในการแกปญหาตางๆในทองถิ่นไดดี
3. ลักษณะการสื่อสารจากบนลงลาง (Top-down) ชุมชนตองการใหตัวแทนจากหนวย
งานราชการหรือผูเชี่ยวชาญในเรื่องการแกปญหา และการพัฒนาชุมชนมารวมสนทนาในรายการ
นอกจากจะตองการแสดงความตองการของชุมชนใหหนวยงานราชการรับทราบแลว หนวยงาน
ราชการเองก็มีโอกาสในการไดใหขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องแนวทางการแกไขปญหา และนโยบายแลว
ยังมีโอกาสไขขอของใจตางๆใหกับประชาชนไดรับทราบหลังจากที่หนวยงานราชการไดรับรูถึง
ปญหาภายในชุมชนแลว
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สรุปไดวาจากลักษณะความตองการเรื่องรูปแบบรายการของทั้ง 3 ชุมชนที่ไดผลการวิจัย
เปนรูปแบบรายการสนทนากันระหวางตัวแทนจากชุมชนและหนวยงานราชการ รวมทั้งตองการให
มีรูปแบบรายการสัญจรนอกสถานที่ดวย แสดงวา ประชาชนตองการใหมีการสื่อสารจากทุกทิศ
ทางของแหลงขอมูล ไมใชแตเพียงการรับขอมูลจากชุมชนเพียงดานเดียว สะทอนใหเห็นวาประชา
ชนในจังหวัดนานยังคงตองการขอมูลขาวสารที่ไดจากหนวยงานราชการ ทั้งนี้เนื่องมาจากความ
ตองการใหหนวยงานราชการเขามารวมในการแกปญหาไปพรอมกับชุมชนดวย และยังแสดงให
เห็นวาผลสําเร็จของการพัฒนาชุมชนในทุกๆ
ดานตองเกิดจากการประสานความรวมมือกัน
ระหวางหนวยงานจากภาครัฐ และสมาชิกในชุมชน
จากผลการศึกษาความตองการรวมกันเพื่อคนหารูปแบบรายการจากการมีสวนรวมของ
ประชาชน พบวา รูปแบบนิตยสารทางอากาศที่นําเสนอในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานยังไม
ตอบสนองความตองการของประชาชนในเรื่องรูปแบบรายการ เพราะ รายการวิทยุชุมชนคนเมือง
นานมีรูปแบบรายการที่เนนหนักรายการสัมภาษณ
มิใชเปนรายการแบบสนทนาดังที่ชุมชน
ตองการ อีกทั้ง การเชิญผูรวมรายการเพื่อรวมในรายการวิทยุชมุ ชนคนเมืองนานก็เปนแคเพียงตัว
แทนจากองคกรเดียวเทานั้น ไมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางหนวยงานราชการและตัว
แทนจากชุมชนตามที่ประชาชนตองการ
ในขณะที่รายการสัญจรนอกสถานที่ ไดตอบสนองความตองการของประชาชนในเรื่องรูป
แบบรายการอยางแทจริง เพราะไดแสดงใหเห็นถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมกันคิดแก
ปญหาจากทั้งสองฝาย ซึ่งก็เปนไปตามหลักการสื่อสารเพื่อชุมชนที่ทุกฝายสามารถแสดงความคิด
เห็นรวมกันเพื่อเปนชองทางนําไปสูการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของบุคคลและ
ชุมชนได
5.10 การกําหนดเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน
การศึกษาความตองการรวมกันที่มีตอเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน ไดผลการวิจัยดังตา
รางตอไปนี้
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ตารางที่ 8 แสดงผลการจัด PAR เพื่อคนหาความตองการเรื่องเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชน
วัตถุประสงคของ
ชุมชนน้ําเกี๋ยน
ชุมชนเมืองจัง
ชุมชนเขตเทศบาล
เนื้อหารายการ
เพื่อแจงขอมูลขาวสาร 1. ขาวเกษตร
1. ขาวทองถิ่น
1. ขาวจาก หนวย
2. ขาวทองถิ่น
งานราชการในทองถิ่น
3. ขาวจากหนวยงาน
2. ขาวทองถิ่น
ราชการในทองถิ่น
4. ขาวจากสวนกลาง
เนื้อหาเพื่อใหความรู

1. สุขภาพ
2. ปญหายาเสพติด
3. การเกษตร
4. เยาวชน
5. กิจกรรมชุมชน
6. กลุมแมบาน
7. สงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น

1. สุขภาพ
2. ปญหายาเสพติด
3. การเกษตร
4. เยาวชน
5. กิจกรรมชุมชน
6. กลุมแมบาน
7. สงเสริมภูมิญญา
ทองถิ่น ประเพณี
8. การทองเที่ยว
9. กีฬา
10. การศึกษา
11. ศาสนา เชน มี
พระมาเทศน
12. ยกยองคนดี

เนื้อหาเพื่อเชิญชวน

1. ลดโฆษณา

1. โฆษณาสินคา
หรือผลผลิตในชุมชน

1. สุขภาพ

2. เยาวชน
3. กิจกรรมชุมชน
4. ดานอาชีพตางๆ
5. ผลิตภัณฑชุมชน
6. สงเสริมภูมิญญา
ศิลปวัฒนธรรม
7. การทองเที่ยว
8. กีฬา
9. การศึกษา
10. อนุรักษสิ่งแวด
ลอม

1. โฆษณาสินคา
หรือผลผลิตในชุมชน
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เนื้อหาเพื่อความ
บันเทิง

เพลงพื้นเมือง ซอ
จอย คาว
เพลงลูกทุง
เพลงลูกกรุง
ละครเลาคติสอน
ใจ

1. เพลงพื้นเมือง ซอ 1. เพลงพื้นเมือง ซอ
จอย คาว
จอย คาว

จากตารางสรุปผลการประชุมของทั้ง 3 ชุมชนเพื่อคนหาความตองการรวมกันของคนใน
ชุมชนสามารถจําแนกลักษณะของการนําเสนอเนื้อหา ไดดังนี้
1. เนื้อหารายการขาว
เนื้อหารายการขาวที่ชุมชนตองการเปนลักษณะเนื้อหาพื้นฐานที่ทุกชุมชนตองการใหเปน
เนื้อหาในรายการวิทยุเพื่อชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูเพื่อยกระดับความ
เขาใจและความรูพรอมทั้งถายทอดไปยังชุมชนอื่น เนื้อหารายการขาวที่แตละชุมชนกําหนดใหเปน
เนื้อหาในรายการวิทยุเพื่อชุมชน จําแนกตามประเภทของขาวไดดังนี้
เนื้อหารายการขาวเกษตร
ความตองการเรื่องเนื้อหามีเพียงชุมชนน้ําเกี๋ยนเพียงชุมชนเดียวที่ตองการใหรายการวิทยุ
เพื่อชุมชนมีเนื้อหาขาวเกษตร ทั้งนี้สามารถสรุปไดจากจํานวนผูเขาประชุมทั้งสิ้น 29 คน มีผูเขา
รวมประชุม 22 คนประกอบอาชีพทางการเกษตร เนื้อหารายการขาวจึงเปนไปตามลักษณะการ
ประกอบอาชีพของคนสวนใหญในชุมชน คือ เนื้อหารายการควรจะเปนเรื่องราวของการเกษตร
การแกปญหาเรงดวนเชนการระบาดของศัตรูพืช การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เปนตน
เนื้อหารายการขาวทองถิ่น
ทั้งชุมชนน้ําเกี๋ยน ชุมชนเมืองจัง และชุมชนในเขตเทศบาลเมือง ตองการใหเนื้อหารายการ
ขาวเปนเรื่องราวภายในทองถิ่น
ยกตัวอยางชุมชนเมืองจังไดชัดเจนที่สุดเพราะชุมชนเมืองจัง
กําหนดเนื้อหารายการขาวทองถิ่นเพียงอยางเดียว ทั้งนี้สามารถสรุปไดจากการที่ชุมชนเมืองจังมี
การรวมกลุมกันภายในชุมชนทํากิจกรรมเพื่อสังคมอยูหลายกลุมดวยกัน เชน กลุมอนุรักษปลา
อนุรักษน้ําและปา กลุมเยาวชนในชุมชน ทําใหเนื้อหารายการขาวทองถิ่นที่ชาวบานตองการก็เพื่อ
บอกเลาเรื่องราว ประชาสัมพันธกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และแลกเปลี่ยนขอมูลการจัดกิจ
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กรรมตางๆใหกับชุมชนอื่นไดรับทราบวาชุมชนใดมีการจัดกิจกรรมกันอยางไร กําหนดวัน สถานที่ที่
จัดกิจกรรม
เนื้อหารายการขาวจากหนวยงานราชการในทองถิ่น
เนื้อหารายการขาวจากหนวยงานราชการ เชน ขาวจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน
เกี่ยวกับเรื่อง ดูแลรักษารางกาย การปองกันใหพนจากโรคตางๆ เชน โรคฉี่หนู โรคอหิวา โรคเอดส
การกําจัดยุงลาย การหยอดโปลิโอ โดยชาวบานไดใหเหตุผลวา ไมมีความรูในเรื่องเหลานี้สาธารณ
สุขเปนหนวยงานที่เกี่ยวของและมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะแนะนําได
เนื้อหาขาวจากสวนกลาง
ชุมชนน้ําเกี๋ยนตองการใหมีเนื้อหาขาวจากสวนกลางโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเมืองที่จะมีมายังทองถิ่นตางๆ หรือโครงการสําคัญในการพัฒนาชุมชนจังหวัด เกี่ยวกับโรคฉี่
หนู อหิวาตกโรค
2. เนื้อหารายการเพื่อใหความรู
เนื้อหารายการเพื่อใหความรูในประเด็นตางๆ ที่ชุมชนตองการใหเปนเนื้อหาในรายการวิทยุ
เพื่อชุมชน สามารถแยกไดตามประเด็นของเนื้อหาดังนี้
ประเด็นเนื้อหาที่ใหความรูเรื่องสุขภาพ
เนื้อหารายการเพื่อใหความรูที่ทุกชุมชนตองการมากที่สุดเปนเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งนี้
สังเกตไดจากการกอตั้งชมรมผูสูงอายุ ชมรมกีฬาเปตอง ชมรมจักรยานในทุกชุมชนก็เพื่อรวมกลุม
กันทํากิจกรรมดานสุขภาพ ออกกําลังกาย ใชเวลาวางใหเปนประโยชน จึงทําใหชาวบานตองการ
ใหเนื้อหาในรายการวิทยุเพื่อชุมชนเปนเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ ความรูเรื่องโรคตางๆจากสาธารณ
สุข เชน โรคเอดส การดูแลรักษาสุขภาพของผูสูงอายุเพราะสุขภาพเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวัน
ประเด็นเนื้อหาที่ใหความรูเรื่องการแกปญหายาเสพติด
โดยชุมชนน้ําเกี๋ยนตองการใหเยาวชนจากชุมชนตางๆมาสนทนาในรายการเรื่องกิจกรรม
ตอตานยาเสพติด หรือชี้ใหเห็นโทษของยาเสพติด สวนชุมชนเมืองจังตองการใหเนื้อหาเปนเรื่อง
ราวของโครงการเพื่อนเตือนเพื่อนเพื่อแกปญหายาเสพติดในชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองไมได
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รวมกันกําหนดเนื้อหารายการเรื่องยาเสพติดทั้งนี้เนื่องมาจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองไมไดมี
ปญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชนเปนปญหาหลัก
ประเด็นเนื้อหาที่ใหความรูเรื่องการเกษตร
ชุมชนน้ําเกี๋ยน และชุมชนเมืองจังตองการเนื้อหาดานการเกษตร เชน เนื้อหาเรื่องการทํา
เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม การแกปญหาเรงดวนดานการเกษตร แตชุมชนเขตเทศบาลไม
ไดกําหนดใหเปนเนื้อหาในรายการทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะการประกอบอาชีพของเขตเทศบาล
เมืองที่ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ และเปนผูสูงอายุที่อยูในวัยเกษียณแลวเปน
สวนใหญ
ประเด็นเนื้อหาที่ใหความรูเรื่องเยาวชน
ทุกชุมชนตองการใหมีความรูเรื่องเยาวชน เชน การออกคายชุมชน การทํากิจกรรมเกี่ยว
กับการอนุรักษ จากการจัดประชุมที่ชุมชนเมืองจัง พบวา มีเยาวชนมารวมประชุมถึง 33 คน ในการ
ประชุมครั้งนั้น ผูรวมประชุมไดใหเหตุผลที่ตองการฟงเนื้อหาเกี่ยวกับเยาวชนวา อยากใหเยาวชน
ของจังหวัดนานคงอนุรักษวัฒนธรรมพื้นถิ่นเอาไว ไมวาจะเปนเรื่องของภาษาคําเมือง การแตงกาย
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น เพราะกลัววาเยาวชนจะรับเอาวัฒนธรรมที่ไมดีจากที่อื่นมาทําตาม
จึงตองการใหรายการวิทยุนําเอาเยาวชนตัวอยางมาพูดในรายการเพื่อชี้แนะใหเยาวชนจากชุมชน
อื่นปฏิบัติตาม
ประเด็นเนื้อหาที่ใหความรูเรื่องการประกอบอาชีพ
ประเด็นเนื้อหาที่ใหความรูเรื่องการประกอบอาชีพเปนเนื้อหาที่ทุกชุมชนตองการใหมีใน
รายการ เชน กิจกรรมของกลุมแมบาน การสงเสริมผลิตภัณฑในชุมชน
ประเด็นเนื้อหาที่ใหความรูเรื่องสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
เนื้อหาเพื่อสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นที่ชุมชนน้ําเกี๋ยนตองการใหมีในรายการวิทยุเพื่อชุม
ชน เปนเรื่องของการอนุรักษภาษาถิ่น เพลงซอ เพลงคาว เพลงจอย เชนเดียวกับชุมชนเมืองจังซึ่ง
ตองการสงเสริมภูมิปญญาเรื่องเครื่องจักสานของชุมชนดวย สวนชุมชนในเขตเทศบาลตองการให
สงเสริม อนุรักษดานศิลปวัฒนธรรม
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ประเด็นเนื้อหาที่ใหความรูเรื่องการศึกษา และการกีฬา
ประเด็นเนื้อหาดานการศึกษา เปนเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาว
ชนใหมีความรูในทุกๆดานมากขึ้น และเชื่อมโยงไปถึงเรื่องกีฬาดวยเนื่องมาจากตองการใหเยาวชน
ใชเวลาวางจากการเรียนมาใสใจเรื่องกีฬาดวยเพื่อหลีกเลี่ยงปญหายาเสพติด
ประเด็นเนื้อหาที่ใหความรูเรื่องการทองเที่ยวและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เนื้อหาที่ใหความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนเรื่องราวที่ประชาชนจังหวัดนานให
ความสนใจอยูแลวในทุกชุมชน และไดเชื่อมโยงไปถึงเนื้อหาดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดวย
ประเด็นเนื้อหาที่ใหความรูเรื่องศาสนา
ประเด็นเนื้อหาเรื่องศาสนามีชุมชนเมืองจังเพียงชุมชนเดียวที่ตองการ ทั้งนี้จากการสังเกต
การณระหวางดําเนินการประชุมผูวิจัยพบวาทุกกลุมยอยของชุมชนเมืองจังกําหนดเนื้อหารายการ
ดานศาสนาทั้งสามกลุม ทั้งนี้พบวา การจัดการประชุมในครั้งนี้จัดประชุมที่วัดและมีพระสงฆมา
รวมประชุมดวย ทั้งนี้จากการสํารวจชุมชนในเบื้องตนยังพบดวยวาชุมชนเมืองจังมีผูนําที่เปนพระ
สงฆนักพัฒนาอยูดวย จึงทําใหเนื้อหาในรายการเปนเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันสงฆ สงเสริมสถาบัน
ศาสนา ขอเสนออีกอยางหนึ่งคือตองการใหมีพระเทศนสั่งสอนในรายการดวย
3. เนื้อหารายการเพื่อโฆษณา และบริการสาธารณะ
เนื้อหารายการเพื่อโฆษณาและบริการสาธารณะ ชุมชนเมืองจังและชุมชนในเขตเทศบาล
ตองการใหเปนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการโฆษณาสินคา ผลผลิตภายในชุมชนของกลุมแมบานในชุมชน
4. เนื้อหารายการเพื่อความบันเทิง
เนื้อหารายการเพื่อใหความบันเทิงที่ทุกชุมชนตองการเปนรายการเพลง คือ เพลงลูก
ทุง เพลงลูกกรุง เพลงพื้นเมือง และละครเลาคติสอนใจ จากการสรุปผลของทั้งสามชุมชน เพลงพื้น
บานประเภท ซอ คาว จอย เปนเนื้อหารายการบันเทิงที่ทุกชุมชนตองการมากที่สุด
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อคนหาความตองการรวมกันของคนในชุม
ชนในการกําหนดเนื้อหารายการ พบวาเนื้อหาของรายการที่ชุมชนตองการเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของ
กับประสบการณและชีวิตความเปนอยูของประชาชน เปนเรื่องราวใกลตัวของชุมชน ซึ่งอาจเปน
ลักษณะปญหาหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสะทอนชีวิตความเปนอยูของชุมชน เนนหนักในปญหาเรง
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ดวนหรือปญหาในชีวิตประจําวันของคนในสังคมนั้นๆ รวมทั้งเสนอแนะหรือกระตุนใหชาวบานชวย
กันคิดแกปญหา
ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ไดจากการประชุมเชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อคนหาความตองการ
รวมกันของคนในชุมชนตอเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนสอดรับกับทิศทางการไหลของขาวสารใน
ชุมชน 3 เปาหมาย คือ
1. เพื่อทําการถายทอดขาวสารขอมูลและโนมนาวชักจูงใจ ทั้งนี้จากความตองการรวม
กันของคนในชุมชนที่เกี่ยวกับเนื้อหารายการขาวตางๆที่เกี่ยวพันกับตนเอง รวมทั้งในเนื้อหาราย
การโฆษณาและเนื้อหาที่ใหความรูซึ่งนําเสนอประเด็นเพื่อโนมนาวใจใหคนในชุมชนหันมาสนใจ
เรื่องราวตางๆทั้งภายในและภายนอกชุมชน
2. เพื่อเปนชองทางแสดงออกซึ่งความเปนตัวตนของชุมชน โดยความตองการเนื้อหาที่
เกี่ยวกับความรูในเรื่องราวตางเพื่อแสดงถึงสิทธิในการรับรู ภูมิปญญาของชุมชน ลักษณะเฉพาะ
ของแตละชุมชนเชน ลักษณะการประกอบอาชีพที่สัมพันธกับเนื้อหาที่ตองการ ปญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนที่สัมพันธกับเนื้อหาเพื่อแกปญหานั้น
3. เพื่อพัฒนาความเปนตัวเองของบุคคล เปนเวทีแหงการศึกษาเรียนรูที่ชวยใหคนในชุม
ชนมีความรูและศักยภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น
จากผลการวิจัยเพื่อคนหาความตองการรวมกันของชุมชนในการกําหนดเนื้อหารายการ
วิทยุเพื่อชุมชนดังไดผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสรุปเปนตารางเพื่อใหเห็นการเปรียบเทียบ
ระหวางเนื้อหาที่ออกอากาศอยูในปจจุบันกับเนื้อหาที่ไดจากความตองการของประชาชน เพื่อสดง
ใหแนวทางในการดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัดเพื่อตอบสนองความตองการของประชา
ชนในอนาคต ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนในปจจุบันกับความตองการของประชาชน

ประเภทเนื้อหารายการ
เนื้อหาเพื่อแจงขอมูลขาวสาร
- ขาวทองถิ่น
- ขาวจากหนวยงานราชการ
- ขาวสวนกลาง
- ขาวเกษตร
เนื้อหาเพื่อใหความรู
- เกษตร
- สุขภาพ
- ยาเสพติด
- เยาวชน
- กิจกรรมชุมชน
- การประกอบอาชีพ
- ภูมิปญญาทองถิ่น
- การทองเที่ยว
- กีฬา
- การศึกษา
- ศาสนา
- สิ่งแวดลอม
- วัฒนธรรม
- กฎหมาย การเมือง
- เศรษฐกิจ
- ยกยองคนดี
เนื้อหาบริการสาธารณะ
- โฆษณาสินคาในชุมชน
เนื้อหาเพื่อความบันเทิง
- เพลงลูกทุง
- เพลงลูกกรุง
- เพลงพื้นเมือง
- ละครเลาคติสอนใจ

เนื้อหารายการในปจจุบัน

ความตองการของชุมชน

X
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X
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จากตารางแสดงการเปรียบเทียบเนื้อหารายการที่ออกอากาศในปจจุบันกับเนื้อหารายการ
ที่ไดจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคนหาความตองการรวมกันของสมาชิกทั้ง 3 ชุมชน พบวา
1. ความตองการเนื้อหาขาว
รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานไดตอบสนองความตองการของสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับ
การนําเสนอขาวทองถิ่น และขาวจากหนวยงานราชการแลว แตเนื้อหารายการขาวจากสวนกลาง
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับชุมชนยังไมมีการนําเสนอในรายการ และขาวเกษตรซึ่งเกี่ยวกับปญหาเรื่อง
พืชผลทางการเกษตร ยังไมไดนําเสนอในรายการเทาที่ควร
2. ความตองการเนื้อหาที่ใหความรู
รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานไดตอบสนองความตองการเนื้อหาที่ใหความรูกับสมาชิก
ในชุมชนแลวบางสวน แตยังขาดเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งรายการไดนําเสนอไปเพียงครั้ง
เดียวกับชุมชนตัวอยางน้ําเกี๋ยน แตความตองการเรื่องเนื้อหาดานปญหายาเสพติดเปนเรื่องที่อยูใน
ความสนใจของสมาชิกในชุมชนมาก รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานจึงควรตอบสนองความ
ตองการของประชาชนดวยการนําเสนอเนื้อหาเรื่องยาเสพติดเพิ่มขึ้นและชี้ใหเห็นโทษของยาเสพ
ติดดวย อีกเนื้อหาหนึ่งที่ชุมชนเมืองจังตองการใหนําเสนอในรายการคือ การยกยองคนดีในชุมชน
ก็เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหกับผูฟง ซึ่งรายการยังไมมีการนําเสนอเนื้อหาในเรื่องนี้
3. ความตองการเนื้อหาบริการชุมชน
สมาชิกในชุมชนตองการใหมีโฆษณาในรายการวิทยุชุมชนดวย แตเปนลักษณะการบริการ
ชุมชนโดยเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณ สินคาของชุมชนเพื่อใหเกิดการจางงาน การสงเสริมอาชีพของ
กลุมแมบาน แตรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานยังไมสามารถนําเสนอในรายการได
4. ความตองการเนื้อหาดานความบันเทิง
เปนที่นาสังเกตวาทุกชุมชนตองการใหมีเนื้อหาดานความบันเทิงโดยการนําเสนอเพลงพื้น
เมืองประเภทเพลงซอ เพลงจอย เพลงคาว ซึ่งเปนเพลงเฉพาะของทองถิ่นภาคเหนือ แตรายการยัง
ไมไดมีการนําเสนอในลักษณะเปนเพลงคั่นรายการ มีแตเพียงเปนการเชิญลุงหนานสีมา หลวงฤทธิ์
พอเพลงซอมาสนทนาในรายการเกี่ยวกับลักษณะของเพลงซอเพียงครั้งเดียวเทานั้น รายการวิทยุ
ชุมชนคนเมืองนานจึงควรตอบสนองความตองการของประชาชนในดานนี้ดวย ทั้งนี้สมาชิกในชุม
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ชนยังตองการฟงเพลงลูกกรุง และละครที่เลาคติสอนใจอีกดวย แตรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
ยังไมไดนําเสนอเนื้อหาในดานนี้
จากผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายการ พบวา รายการวิทยุชุมชนคน
เมืองนานไดตอบสนองความตองการของสมาชิกชุมชนไดเพียงบางสวนเทานั้น ยังขาดการเนน
หนักเนื้อหาที่เปนปญหายาเสพติด การยกยองคนดี ขาวเกษตร ขาวสวนกลาง และเพลงพื้นเมือง
ผลการจัดประชุมจึงเปนแนวทางใหกับรายการวิทยุคนเมืองนานไดวา ยังมีเนื้อหาใดบางยังไมได
ตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อนํามากําหนดเปนเนื้อหาในรายการเพื่อทําใหรายการ
นาสนใจมากขึ้น
5.11 การกําหนดวิธีการนําเสนอรายการวิทยุเพื่อชุมชน
นอกจากความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการแลว สมาชิกในชุมชนยังไดรวมกันกําหนด
วิธีการนําเสนอในรายการ ดังตารางตอไปนี้

ภาพที่ 4 แสดงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมชุมชนในเขตเทศบาล
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ภาพที่ 5 แสดงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมชุมชนเมืองจัง
ตารางที่ 10 แสดงผลการจัด PAR เรื่องความตองการรวมกันในการนําเสนอรายการ
ชุมชนน้ําเกี๋ยน
ชุมชนเมืองจัง
ชุมชนเขตเทศบาล
วิธีการนําเสนอ
1. จัดรายการ 2 คน 1. จัดรายการ 2 คน 1. จัดรายการ 2 คน
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
2. ใชภาษาทองถิ่น 2. ใชภาษาทองถิ่น
2. ใชภาษาทองถิ่น
3. เพลงคั่นรายการ 3. เพลงคั่นรายการ
3. เพลงคั่นรายการ
4. เกมส ทายปญหา 4. เกมส ทายปญหา
ชิงรางวัล
ชิงรางวัล
5. พูดออกอากาศสด 5. โทรศัพทแสดง
ความคิดเห็น

จากตารางแสดงวิธีการนําเสนอในรายการวิทยุเพื่อชุมชนที่ไดผลการวิจัยจากการสรุปมา
จากการประชุมของแตละกลุมใน 3 ชุมชน ผูวิจัยจึงนําเสนอผลการวิจัย ตามวิธีการนําเสนอที่ไดมา
ดังตอไปนี้
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1. ตองการใหมีการจัดรายการ 2 คนขึ้นไป
ความตองการของสมาชิกชุมชนในเรื่องวิธีการนําเสนอในรายการ คือ ตองการใหมีการจัด
รายการ 2 คนขึ้นไป พบวา เปนความตองการที่ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการมาก
ขึ้นซึ่งรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานไดตอบสนองความตองการในเรื่องจํานวนผูจัดรายการแลว
โดยการใหสมาชิกชมรม 2-4 คนเปนผูดําเนินรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานอยูในปจจุบัน
2. ใชภาษาถิ่นในการดําเนินรายการ
สมาชิกของทั้ง 3 ชุมชนมีความตองการตรงกันวาตองการใหใชภาษาถิ่นในการดําเนินราย
การ เพื่อแสดงออกถึงความเปนตัวตนที่แทจริงของทองถิ่น ในลักษณะการสื่อสารที่แสดงออกถึง
ความเปนคนในสังคมเดียวกัน สรางความรูสึกรวมในรายการ จากความตองการในการใชภาษาถิ่น
ของประชาชนพบวารายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานไดตอบสนองความตองการของประชาชนแลว
คือการจัดรายการทั้งหมดเปนภาษาถิ่น
มีเพลงคั่นรายการ
เพลงคั่นรายการเปนวิธีการนําเสนออีกวิธีหนึ่งที่สมาชิกของทั้ง 3 ชุมชนตองการใหมี
เหมือนกัน เพื่อใหเกิดความบันเทิง ผอนคลายจากปญหาประจําวัน พบวารายการวิทยุชุมชนคน
เมืองนานไดตอบสนองความตองการเนื้อหาเพื่อใหเกิดความบันเทิงในดานนี้กับประชาชนแลว
3. เกมส ทายปญหาชิงรางวัล
เกมส หรือทายปญหาชิงรางวัลในรายการเปนรูปแบบรายการลักษณะหนึ่งที่สามารถดึง
ดูดใหรายการนาสนใจ รวมทั้งใหความรูกับประชาชนไดอยางดี และสามารถดึงดูดใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในรายการไดมากขึ้น แตรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานยังไมไดตอบสนองความ
ตองการดานนี้ของประชาชน
4. โทรศัพทแสดงความคิดเห็นในรายการ
ความตองการรวมกันของสมาชิกในชุมชนใหมีการโทรศัพทแสดงความคิดเห็นในรายการ
ไดเปนลักษณะการนําเสนอรายการลักษณะหนึ่งที่สามารถกระตุนการมีสวนรวมของผูฟงได รวม
ทั้งยังแสดงใหเห็นถึงการสื่อสารที่ไดขอมูลจากแหลงขอมูลทุกทิศทาง นํามาเปนแนวทางในการจัด
รายการได รวมทั้งจุดประเด็นสาธารณะใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น รวมกันแกปญหา
และนําไปสูการพัฒ นาไดดี ซึ่งรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานไดตอบสนองความตองการของ
ประชาชนแลว แตยังไมมีการ Phone-in คือลักษณะนําเสียงของประชาชนถายทอดออกอากาศได
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ทั้งนี้ยังเปนขอจํากัดของรายการอยางหนึ่งเพราะรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานยังไมตองการให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นที่กอใหเกิดผลกระทบกับฝายใด
6. พูดออกอากาศสด
ความตองการรวมกันของสมาชิกในชุมชนเสนอใหมีการจัดรายการสดเพื่อตอบคําถาม
และรับฟงความคิดเห็นของผูฟงในชวงเวลานั้นไดทันที ซึ่งรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานไดตอบ
สนองความตองการของประชาชนแลว แตการนําเสนอเนื้อหาในรายการจึงเปนขอจํากัดสําหรับ
รายการที่ออกอากาศสดและใชอาสาสมัครหรือตัวแทนชุมชนที่ยังไมมีความชํานาญในการแก
ปญหาเฉพาะหนา จึงทําใหคณะกรรมการบริหารชมรมวางกรอบนโยบายกวางๆไววาควรเปนเนื้อ
หาที่ใหความรู ความคิดเห็นเทานั้น ไมไดเปนเวทีสําหรับการรองเรียนในเรื่องที่เปนปญหา หรือกอ
ใหเกิดปญหา รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานจึงนําเสนอเนื้อหาอยางที่เปนอยูในปจจุบนั ยังไมเปด
โอกาสใหประชาชนรองทุกขในรายการ เพราะเกรงวาจะสงผลกระทบกับหนวยงาน หรือบุคคลอื่น
จากผลการจัดประชุมเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอในรายการ จึงพบวา รายการวิทยุชุมชนคน
เมืองนานไดตอบสนองความตองการของประชาชนไดบางสวน เพราะยังมีขอจํากัดในเรื่องนโยบาย
ของกรมประชาสัมพันธที่เนื้อหาไมสงผลกระทบตอภาครัฐ และขอบังคับในกฏหมายมาตรา 40 ที่
ยังไมกําหนดใช จึงทําใหประชาชนยังไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ในรายการวิทยุ
ชุมชน และเจาหนาที่ สวท.เองก็ยังตองควบคุมปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นกับรายการจนกวากฏ
หมายจะบังคับใชและมีการตั้งกฏระเบียบปฏิบัติที่แนนอนเสียกอนในอนาคต
ขั้นตอนและการ
ดําเนินงานในปจจุบันจึงเปนการเตรียมความพรอมใหกบั ประชาชนเทานั้น
5.12 การกําหนดเวลาออกอากาศรายการวิทยุเพื่อชุมชน
ความตองการของชุมชนในเรื่องเวลาออกอากาศที่แตละชุมชนกําหนดใหเปนเวลาของราย
การวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนานซึ่งเปนไปตามหลักการวิทยุชุมชนที่วารายการวิทยุชุมชนตองเกิดมา
จากความตองการรวมกันของชุมชน โดยถือหลักวาคนสวนใหญแสดงความคิดเห็นรวมกัน ซึ่งการ
เลือกเวลาออกอากาศที่เหมาะสมกับแตละชุมชนก็เปนไปตามแบบแผนการดําเนินชีวิตของแตละ
ชุมชน ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทําใหไดความตองการเกี่ยวกับเวลาออกอากาศ ดังนี้
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ภาพที่ 6 แสดงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมชุมชนน้ําเกี๋ยน
ตารางที่ 11แสดงผลการจัด PAR เรื่องความตองการรวมกันเกี่ยวกับเวลาออกอากาศ
ชุมชนน้ําเกี๋ยน
ชุมชนเมืองจัง
ชุมชนในเขตเทศบาล
เวลาออกอากาศ 1. เวลาออกอากาศ 1. เวลาออกอากาศ 2 1. เวลาออกอากาศ
ตั้งแตเวลา
ชม. ชวง 12.00เสาร-อาทิตย เชา
13.00-16.00 น.
14.00 น.
6.00-8.00 น.
2. พูดคุย 5 นาที คั่น เย็น 17.00-18.00 น.
เพลง 1 เพลง (ไมมี จันทร-ศุกร บาย
แขกรับเชิญมารวม 13.00-15.00 น.
รายการ)
3. พูดคุย 10 นาที จัด
เพลง 2 เพลง (มี
แขกรับเชิญมารวม
รายการ)
จากตารางสามารถสรุปไดตามลักษณะของแตละชุมชนไดดังนี้
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1. ชุมชนน้ําเกี๋ยน ตองการใหเวลาออกอากาศของรายการวิทยุเพื่อชุมชนเปนเวลา
13.00-16.00 น.
จากการสังเกตการณภาคสนามในชุมชนน้ําเกี๋ยน พบวา ประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ตองตื่นนอนตั้งแตเชามืดเพื่อเขาไปทํางานในไร รดน้ํา ดูแลพืชผลทางการ
เกษตร เนื่องจากอากาศยังไมรอน และกลับเขามาบานเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ในชวงเที่ยง
วัน ตอนเที่ยงวัน และหลังจากนั้นเปนชวงเวลาพักผอนของสมาชิกในชุมชน เวลาบายจึงเปนเวลาที่
ไดพักผอนอยูกับบานและเปดวิทยุฟงพรอมกับประกอบอาชีพเสริม เชน ทํางานจักสาน ทอเสื่อ
แกะเมล็ดพืช ไปดวยในขณะฟงรายการ เวลา 13.00-16.00 น.จึงเปนเวลาที่ชุมชนน้ําเกี๋ยนตองการ
ใหเปนเวลาออกอากาศของรายการวิทยุชุมชน เพราะหลังจาก 16.00 น.เด็กๆ จะกลับมาจากโรง
เรียน สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็ตองมีกิจกรรมอื่นทําตอไป เชน แมบานตองทําอาหารเย็น พอ
บานตองออกไปรดน้ําตนไมอีกครั้ง เด็กๆก็ตองทําการบาน หรือซักชุดนักเรียนเพื่อเตรียมไวสําหรับ
วันตอไป หลังจากนี้จะเปนเวลาที่ทุกคนอยูพรอมหนากัน เพื่อรับประทานอาหารเย็น แลวเปดโทร
ทัศนซึ่งเปนสื่อที่ทุกบานใชเปนกิจกรรมในตอนเย็นมากกวาวิทยุ
2. ชุมชนเมืองจัง ตองการใหเวลาออกอากาศของรายการวิทยุเพื่อชุมชนเปนเวลา 12.0014.00 น.
ถึงแมวาชุมชนเมืองจังจะมีจํานวนสมาชิกในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เหมือนกับชุมชนน้ําเกี๋ยน แตจากผลการจัดประชุมเรื่องเวลาออกอากาศแตกตางกัน เนื่องมาจาก
จํานวนผูเขารวมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของชุมชนเมืองจังสวนใหญเปนนักเรียน จึงทําใหผลการ
ประชุมแตกตางจากชุมชนน้ําเกี๋ยนซึ่งผูเขารวมประชุมสวนใหญเปนเกษตรกรตามลักษณะการ
ประกอบอาชีพของทองถิ่น เวลาออกอากาศของชุมชนเมืองจังจึงเหมาะสมกับผูเขารวมประชุม
สวนใหญที่เปนนักเรียน คือเวลา 12.00-14.00 น. จากการที่ผูวิจัยไดพูดคุยกับนักเรียนคนหนึ่งที่
เขารวมประชุม ไดใหเหตุผลวา จัดตอนเที่ยงจะเหมาะกวา เพราะเด็กนักเรียนไดพักรับประทาน
อาหารตอนกลางวันแลวใหโรงเรียนเปดใหฟงตอนนั้นได หากนอกเหนือจากเวลานี้หลัง 13.00
น.จะเปนเวลาเรียนซึ่งทางโรงเรียนจะไมเปดเครื่องกระจายเสียง เวลาตั้งแต 13.00-14.00 น. ก็ให
คนที่มีโอกาสฟงที่บานไดรับฟงตอ
3. ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง ตองการใหเวลาออกอากาศของรายการวิทยุเพื่อชุมชนเ
วันเสาร – อาทิตย เชา 6.00-8.00 น. เย็น 17.00-18.00 น.วันจันทร – ศุกร 13.00-15.00 น.
จากผลการจัดประชุมชุมชนในเขตเทศบาลเมือง พบวา เวลาในการออกอากาศมีดวยกัน
หลายชวงเวลา ผูวิจัยพบวา สมาชิกในชุมชนเขตเทศบาลสวนใหญใหความสนใจกับสื่อโทรทัศน
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มากกวาวิทยุ สมาชิกสวนใหญในชุมชนประกอบอาชีพรับราชการไมมีโอกาสไดฟงวิทยุ และกลับ
มาบานในตอนเย็นก็จะเปดรับชมโทรทัศนเปนสวนใหญ จากการไดรวมพูดคุยกับผูเขารวมประชุม
พบวา
เวลาออกอากาศสําหรับชุมชนในเขตเทศบาลมีความหลากหลายแลวแตลักษณะการ
ประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชน หรือโอกาสในการเปดรับฟง ทั้งนี้จากเวลาออกอากาศที่มีถึง 3
ชวงเวลาดังที่ไดตามผลการจัดประชุมมาจากเหตุผลวาผูเขารวมประชุมสวนใหญประกอบอาชีพคา
ขายอยูกับบานจึงเปดรับชมโทรทัศนมากกวาการรับฟงวิทยุ จะเปดฟงวิทยุเมื่อรายการโทรทัศนใน
ชวงเวลานั้นไมนาสนใจหรือไมเปดฟงเลย
จากผลการจัดประชุมเกี่ยวกับเวลาออกอากาศ จึงสรุปไดวา เวลาออกอากาศที่เหมาะสม
ขึ้นอยูกับความตองการตามลักษณะการประกอบอาชีพเปนสวนใหญ วาชวงเวลาใดสามารถเปด
รับฟงวิทยุได นอกจากนั้นแลวอิทธิพลของรายการโทรทัศนก็มีสวนทําใหการเปดรับฟงรายการวิทยุ
นอยลง ถึงแมวารายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานจะสามารถตอบสนองความตองการเรื่องเวลาออก
อากาศของสมาชิกในชุมชนไดแลว แตถาหากการดําเนินรายการไมนา สนใจและดึงดูดผูฟงไดเทาที่
ควรอาจจะทําใหอิทธิพลของโทรทัศนซึ่งเปนสื่อที่สามารถเห็นภาพพรอมกับเสียงครอบงําได
จากผลการวิจัยในบทที่ 5 สรุปไดวา
1. รูปแบบรายการในปจจุบันเปนรูปแบบรายการนิตยสารทางอากาศโดยมีรูปแบบราย
การขาวทองถิ่น ขาวบริการอยูในชวงแรกของรายการเปนรูปแบบรายการขาวที่มาจากหนวยงาน
ราชการมากกวาขาวจากชุมชน อาจมาจากเหตุผลวา หนวยงานราชการมีขาวในการประชา
สัมพันธมากกวาอยูแลว และขาวของชุมชนบางครั้งก็ไมจําเปนตองประกาศผานสื่อวิทยุ เพราะการ
สื่อสารในชุมชนในลักษณะพูดคุยดวยตนเอง ใชสื่อบุคคลยังใชไดผลดี จึงทําใหชุมชนมีสวนรวมใน
รายการชวงนี้นอยกวาหนวยงานราชการ รูปแบบรายการในชวงที่สองเปนรายการสัมภาษณผูนํา
กลุมองคกรในชุมชน เปนการประชาสัมพันธงานของกลุม ไมไดเสนอแนะแนวทางแกปญหาเทาที่
ควรจึงทําใหประชาชนมีสวนรวมนอยเพราะบางทีไมไดเปนกลุมที่ตนเองสนใจ และไมมีขอเสนอ
แนะในรายการเพราะเปนชวงที่กลุมเปนฝายมาใหขอมูลของตนเอง สังเกตไดจากหากวันที่มีหนวย
งานราชการ มารวมในรายการจะมีประชาชนเขามามีสวนรวมดวยการโทรศัพทเขามายังสถานีมาก
ขึ้นเพื่อขอคําแนะนํากับหนวยงานราชการเหลานั้น
สวนรูปแบบรายการที่ชุมชนตองการนั้นมีลักษณะคลายกับรายการที่กําลังดําเนินการอยู
ในปจจุบัน แตประชาชนตองการใหมีแนวทางในการแกปญหามากขึ้นโดยการใหมีการสนทนาแลก
เปลี่ยนระหวางตัวแทนชุมชนกับหนวยงานราชการที่จะเปนผูชี้แนะไดดี และใหมีเวทีสัญจรที่เปน
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เวทีใหประชาชเขามามีสวนรวมในรายการไดมากขึ้นและมีการแลกเปลี่ยนสนทนากันจากบุคคล
หลายฝายจากชุมชนนั้นๆที่ออกสัญจร
2. เนื้อหารายการเปนเนื้อหาที่เนนการใหความรูกับประชาชนในทุกแงมุมที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนไมวาจะเปนเรื่องการประกอบอาชีพ การอนุรักษสิ่งแวดลอม การเกษตร กองทุนหมูบาน โดย
นํากลุมที่ประกอบกิจกรรมตางๆมาสนทนาในรายการเพื่อเปนตัวอยางในการปฏิบัติไปสูชุมชนอื่น
พรอมทั้งสอดแทรกรายการเพลงเพื่อใหความบันเทิงกับประชาชนตามที่ประชาชนรองขอดวย
สวนเนื้อหารายการที่ประชาชนตองการมีลักษณะเดียวกับเนื้อหารายการในปจจุบัน เพียง
แตตองการใหเพิ่มเติมเนื้อหาที่เปนปญหาหนักที่กําลังเกิดขึ้นในชุมชนในขณะนี้มากขึ้นกวาเดิม
เชน ปญหายาเสพติด เพื่อใหทุกฝายรวมกันแกปญหานี้

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหา ”รายการวิทยุเพื่อชุมชน”
จังหวัดนาน การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาการดําเนินงานของรายการวิทยุเพื่อชุมชนคนเมืองนานออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนาน คลื่น FM 94.75 MHz ตั้งแตวันจันทร ถึง วัน
ศุกร เวลา 13.00-15.00 น. โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การศึกษาเอกสาร การสังเกต
การณ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สามารถสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้
6.1 สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สามารถสรุปในประเด็นหลัก อันไดแก ปจจัยเชิงโครงสราง รูปแบบ เนื้อหา วิธี
การดําเนินงานของรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน และการมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบ เนื้อหา
วิธีการดําเนินงานตามความตองการของประชาชนตอรายการวิทยุเพื่อชุมชนในอนาคต ผูวิจัยจะนํา
สรุปภาพรวมผลการวิจัยเปนแผนภูมิดังนี้
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แผนภูมิที่ 5 สรุปรูปแบบ เนื้อหา วิธีดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนจากปจจุบันถึงอนาคต
นโยบายรัฐเดิม

ความตองการของชุมชน

โครงสรางสถานี
รัฐเปนเจาของ

ผูฟงวิทยุ
หรือหอกระจาย

คณะกรรมการบริหาร

รูปแบบ
เนื้อหา
วิธีดําเนินงาน

วิทยุเพื่อชุมชน
โดยชุมชน ของชุมชน

สมาชิกวิทยุชุมชน
รูปแบบเนื้อหา
วิทยุเพื่อชุมชน
โดยชุมชน

-กอใหเกิดการแกปญหา
-ขอมูลจากทุกทิศทาง
-แลกเปลี่ยนเรียนรู
-การมีสวนรวม
-คณะกรรมการบริหาร
แบงเปนฝายตางๆ
-ฝกอบรมอาสาสมัคร
-หางบประมาณ
-หาสถานที่ตั้ง

วิธีดําเนินงาน
สมาชิกในชุมชน

ผูฟง

-มีอยูในทองถิ่น

คนนอกชุมชน ผูนํา ผู
เชียวชาญ อาสาสมัคร

การสื่อสาร
ในชุมชน

สภาพ
แวดลอม

นโยบายสวน
กลาง/ทองถิ่น

วัฒนธรรม/
สังคม

เศรษฐกิจ

การดําเนิน
ชีวิต / อาชีพ

จากแผนภูมิสามารถอธิบายขอสรุปของรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนานไดเปน 2 สวน คือ
สวนแรกเปนชวงเวลาปจจุบันที่เปนนโยบายของรัฐ และ สวนที่สองเปนผลการศึกษาความตองการของ
ชุมชนเพื่อกําหนดวิธีดําเนินงาน รูปแบบ เนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนในอนาคต
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วิธีดําเนินงานในปจจุบัน
วิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนานเกิดขึ้นจากโครงสรางการดําเนินงานของ สวท.นานที่ใหหนวยงาน
ราชการในทองถิ่นจัดรายการได และหนวยงานเหลานี้เล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรมตาง ๆ ของชุม
ชน จึงเปดโอกาสใหภาคประชาชนแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง ออกอากาศเพื่อการ
ประชาสัมพันธไดเชนเดียวกับหนวยงานราชการ
จนกระทั่งป พ.ศ.2540 ที่มีกฏหมายมาตรา 40 กรมประชาสัมพันธจึงมีนโยบายใหสถานีวิทยุ
ทองถิ่นดําเนินรายการที่มีเนื้อหาเพื่อชุมชนมากขึ้นโดยการแบงเวลาชวงหนึ่งใหกับชุมชนเพื่อจัดทําราย
การ สวท.นาน จึงไดเชิญตัวแทนจากหลายสาขาอาชีพมารวมตัวกันเพื่อชวยกันจัดรายการวิทยุชุมชน
อยางงาย ๆ เรื่อยมาจนกระทั่งป พ.ศ.2543 ทาง สวท.ไดสงหนังสือเชิญหนวยงานราชการ ตัวแทนชุม
ชน ภาคเอกชน เขารวมเปนคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนคนเมืองนาน โดยในคณะกรรมการบริหาร
ชุดนี้มีสัดสวนภาครัฐมากกวาตัวแทนจากชุมชน
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการก็คือ การบริหารจัดการทํารายการ หางบประมาณ ประสาน
งานกับแหลงขอมูล กําหนดรูปแบบ เนื้อหารายการ วางแผนนโยบาย
เมื่อจัดหางบประมาณจากโครงการกองทุนเพื่อสังคมได ทาง สวท.และคณะกรรมการก็จัด
อบรมการจัดรายการวิทยุใหกับตัวแทนจากชุมชน โดยใชชื่อวา “สมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนาน” และ
รวมกันสนับสนุนใหมีการจัดรายการโดยตัวแทนชุมชนเหลานั้น มีการวางกรอบรูปแบบเนื้อหารายการ
ใหตัวแทนชุมชนแตละกลุมสับเปลี่ยนกันขึ้นมาจัดรายการโดยมีเจาหนาที่ สวท.เปนผูดูแล
บทบาทหนาที่ของสมาชิกวิทยุชุมชนคนเมืองนาน คือ เปนผูกําหนดเนื้อหาประจําวัน ประสาน
งานแหลงขอมูล และประชาสัมพันธรายการ
ทั้งนี้ยังพบอีกวารายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
นอกจากจะเกิดขึ้นจากนโยบาย
ของสวท.แลวยังเกิดจากความรวมมือของแกนนําประชาชน หรือผูนําความคิด ของกลุมองคกรตางๆที่
มีอยูในจังหวัด ในกลุมฮักเมืองนานและเครือขาย เพื่อประชาสัมพันธงานของกลุม ชุมชน และมุงหมาย
วาจะสรางความเขมแข็งใหภาคประชาชน กําลังตองการเวทีสาธารณะเพื่อจะไดใชเปนศูนยกลางใน
การแจงขอมูลขาวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกในชุมชนดวยกัน จึงประสานงานรวม
กับ สวท. เกิดเปนรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานขึ้น
การดําเนินงานภายใตนโยบายสถานีวิทยุที่เปนของรัฐ ขาราชการและเจาหนาที่ของสถานีจึง
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดรายการที่มาจากการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ
เชิญตัวแทนชุมชน บุคคลตางๆมากอตั้งเปนคณะกรรมบริหารวิทยุชุมชนซึ่งไมไดผานขั้นตอนของการ
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สรรหาของชุมชนโดยตรง ดังนั้นคณะกรรมการที่เขามาจึงเปนเจาหนาที่จากหนวยงานราชการในทอง
ถิ่นเปนสวนใหญ
ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนในปจจุบัน
จากการดําเนินงานรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
รายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนานไดดังนี้

สามารถสรุปปจจัยที่มีสวนทําใหเกิด

1. นโยบายกรมประชาสัมพันธ เพื่อตอบสนองรัฐธรรมนูญมาตรา 40 โครงสรางของคณะ
กรรมการที่มาจากตัวแทนชุมชนเปนสวนที่สนับสนุนใหรายการเปนไปตามแนวคิดวิทยุชุมชนโดยการ
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระดับตางๆได แตตองคงไวซึ่งโครงสรางความเปนเจาของอยูคือตอง
ถูกควบคุมโดยหนวยงานตนสังกัด
การดําเนินงานภายใตนโยบายสถานีวิทยุที่เปนของรัฐ ขาราชการและเจาหนาที่ของสถานีจึง
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดรายการที่มาจากการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ
เชิญตัวแทนชุมชน บุคคลตางๆมากอตั้งเปนคณะกรรมบริหารวิทยุชุมชนซึ่งไมไดผานขั้นตอนของการ
สรรหาของชุมชนโดยตรง ดังนั้นคณะกรรมการที่เขามาจึงเปนเจาหนาที่จากหนวยงานราชการในทอง
ถิ่นเปนสวนใหญ
ที่มาของการเกิดรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานจึงไมเปนไปตามหลักการวิทยุชุมชน เนื่องมา
จากไมไดเกิดจากความตองการของประชาชนโดยถือหลักวาคนสวนใหญแสดงความคิดความตองการ
รวมกัน แตเกิดขึ้นจากนโยบายของกรมประชาสัมพันธที่มีมายังวิทยุกระจายเสียงทองถิ่น
2. กลุมฮักเมืองนาน งานของกลุมก็คือการทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวางหนวยงานราช
การในทองถิ่น
และชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนจากสภาพแวดลอมของจังหวัดทั้งทางดาน
ภูมิศาสตร และความหลากหลายทางดานประชากร สมาชิกในชุมชนจึงรวมกันกอตั้งกลุมเพื่อจัดการ
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือเพื่อคงไวซึ่งความเปนเอกลักษณเฉพาะของชุมชน จึงเขามารวมเปนเครือ
ขายเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูรวมกัน และเพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนิน
การขับเคลื่อนชุมชนไปสูการพัฒนา

151

วิธีดําเนินงานในอนาคต
ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของทั้ง 3 หมูบานเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงาน
พบวา สมาชิกของทุกชุมชนตองการใหมีการฝกอบรมการจัดรายการ เนื่องมาจากยังไมมั่นใจ และไมมี
ความชํานาญในการดําเนินรายการผานสื่อวิทยุ
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา การฝกอบรมตามความตองการของประชาชนนั้น รายการ
วิทยุชุมชนคนเมืองนานไดตอบสนองความตองการของประชาชนแลว แตตองมีการจัดขึ้นอยางตอ
เนื่องเพื่อสรางอาสาสมัครรุนใหมๆทําใหรายการคงอยู สวนการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร การจัดหา
งบประมาณ และการจัดตั้งสถานี ทางรายการไดพยายามที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการดําเนินงานรายการแลวแตประชาชนยังเขามามีสวนรวมไดไมเต็มที่เทาที่ควร เนื่องมา
จากเปนเพียงการเริ่มตนของแนวคิดวิทยุชุมชนเพื่อใหประชาชนจัดการบริหารเอง ในขั้นตอนนี้ชมรม
วิทยุชุมชนคนเมืองนานจึงเปนเวทีฝกความพรอมของประชาชนเพื่อใหมีความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการไดดวยตัวเอง แตหลังจากมาตรา 40 มีผลบังคับใชคงจะตองมีการจัดสรางการบริหารกันใหม
และใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดมากขึ้น
วิธีการดําเนินงานในอนาคตจึงตองมีการจัดการเพื่อเตรียมความพรอมใหกับประชาชนในทุกๆ
ดาน กอนที่จะมีกฏระเบียบบังคับใชโดยตองคํานึงถึงปจจัยภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนดาน
สังคม เศรษฐกิจ นโยบายทองถิ่น ฯลฯ โดยในปจจุบันผูที่เปนผูดําเนินรายการหรือกลุมของสมาชิก
ชมรมจะเปนผูที่มีบทบาทในอนาคต เพื่อดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชน โดยชุมชน ของชุมชน เพราะ
เปนผูที่ผานการดําเนินงานในปจจุบันและมีประสบการณแลว กลุมฮักเมืองนานและเครือขายที่เขามา
ใชสื่อวิทยุเพื่อประชาสัมพันธงานของกลุมในปจจุบันจะเปลี่ยนไปเปนผูที่กอใหเกิดวิทยุชุมชนที่เกิดจาก
ความตองการของประชาชนไดในอนาคตในการเปนอาสาสมัคร ที่มาจากตัวแทนชุมชน ผูนําชุมชน
และผูเชี่ยวชาญ และผนึกกําลังกอใหเกิดการผลักดันใหเกิดรายการวิทยุชุมชนได
รูปแบบ เนื้อหาในปจจุบัน
รูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน แบงเปน 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบนิตยสารทางอากาศ
โดยในรายการไดแบงการนําเสนอรายการออกเปน 4 ชวง คือ
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ชวงที่ 1 ชวงทักทายผูฟงและแจงเมนูรายการโดยนําเสนอในรูปแบบรายการพูดคุยของผูดําเนินรายการ
เพื่อแจงขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหารายการประจําวัน
ชวงที่ 2 ชวงขาวจากชุมชน นําเสนอดวยรูปแบบรายการขาวของทองถิ่น ขาวบริการชุมชน
ชวงที่ 3 ชวงเรียนรูกับชุมชน นําเสนอดวยรูปแบบรายการสัมภาษณผูรวมรายการที่มาจากชุมชน กลุม
องคกรประชาชน และหนวยงานราชการในทองถิ่น นําเสนอตามประเด็นเนื้อหาของกลุม
ชวงที่ 4 ชวงเสียงจากชุมชน โดยใหประชาชนโทรศัพทเขามาในรายการเพื่อสอบถามเรื่องราวที่นํา
เสนอไปในชวงเรียนรูกับชุมชนและเสนอแนะการดําเนินรายการในครั้งตอไป
ทั้ง 4 ชวงรายการมีเทคนิคการนําเสนอโดยการใชภาษาถิ่นดําเนินรายการ เพลงและสปอตคั่น
รายการ เชื่อมโยงเนื้อหาจากสวนตางๆเขาดวยกันและมีเนื้อหาไปในแนวเดียวกันคือเปนเนื้อหาเกี่ยว
กับชุมชน รายการจึงเปนลักษณะนิตยสารทางอากาศ
2. รูปแบบรายการสัญจร
เปนการจัดรายการนอกสถานีตามพื้นที่ตางๆที่ประชาชนเสนอแนะและเชิญใหรายการออก
สัญจรนอกสถานที่โดยไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่ แบงออกเปน 4 ชวง คือ
ชวงที่ 1 รูปแบบรายการพูดคุยและสนทนากันระหวาง ชาวบาน ผูนําชุมชน โดยมีผูดําเนินรายการควบ
คุมการสนทนา นําเสนอเนื้อหาที่ใหความรูเกี่ยวกับพื้นที่ที่ออกสัญจร
ชวงที่ 2 รูปแบบรายการสนทนาของประธานกลุมชุมชนที่มีอยูในพื้นที่เรื่องกิจกรรมของแตละกลุม
ชวงที่ 3 รูปแบบรายการสัมภาษณมุมมองจากหนวยงานราชการกับปญหาและการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
ในชุมชน
ชวงที่ 4 รูปแบบรายการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกันระหวางหนวยงานราชการและสมาชิกในชุมชน
เนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
เนื้อหาในรายการวิทยุเพื่อชุมชนเปนเนื้อหาที่มีอยูในทองถิ่น ตามความสนใจ และตามเหตุ
การณที่เกิดขึ้น โดยการรับฟงเสียงจากประชาชนที่โทรศัพท สงจดหมาย บอกผานผูดําเนินรายการเขา
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มาแจงขาวสาร แสดงความคิดเห็น หรือมารวมจัดรายการ เนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน
จําแนกไดดังนี้
1. เนื้อหารายการเพื่อแจงขอมูลขาวสาร เปนขาวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในทองถิ่น หรือ
ขาวที่มีผลกระทบตอประชาชน ขาวประชาสัมพันธ ขาวการจัดกิจกรรม ขาวบริการ
2. เนื้อหารายการเพื่อใหความรูในประเด็นตางๆ ที่ประชาชนใหความสนใจ เชน เกษตร
การประกอบอาชีพ สุขภาพ สิ่งแวดลอม การศึกษา เยาวชน วัฒนธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจ
3. เนื้อหารายการเพื่อเชิญชวน เชน สปอตเชิญเขารวมในรายการ
4. เนื้อหารายการเพื่อใหความบันเทิง เปนการเสนอเพลงลูกทุง เพลงพื้นบาน
จากผลการศึกษาเรื่องรูปแบบและเนื้อหารายการในปจจุบัน สรุปไดวา รูปแบบและเนื้อหาราย
การวิทยุชุมชนคนเมืองนานนําเสนอเนื้อหาตามประเด็นที่เกี่ยวของกับปจจัยแวดลอมของจังหวัดนํา
เสนอเนื้อหาที่มีอยูในทองถิ่น โดยเนนที่การรวมกลุมใหความสําคัญกับกิจกรรมของกลุม มากกวา
ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมสวนรวม แตจากลักษณะการรวมกลุมกันทํากิจกรรมของจังหวัดนานที่ประชา
ชนรวมมือกันแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนดวยตนเองโดยใชการพูดคุยกัน จัดเวทีเสวนาและรวมตัวกัน
เปนกลุมเฉพาะนําเสนอปญหาไปยังหนวยงานราชการเพื่อรวมมือชวยแกปญหาอีกทางหนึ่ง จึงทําให
เนื้อหาในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานนับไดวาตอบสนองความตองการของชุมชนบางสวนแลว
หากเนื้อหาเปนเรื่องราวของชุมชนตนเอง หรือผูนํากลุมของตนมาเปนผูรวมรายการประชาชนยิ่งให
ความสนใจและชุมชนนั้นก็ติดตามฟงรายการมากขึ้นดวย
สวนในชวงขาวจากชุมชน พบวา มีปริมาณขาวจากหนวยงานราชการมากกวาขาวจากชุมชน
เนื่องมาจากปจจัยทางดานลักษณะภูมิประเทศที่ทําใหประชาชนไมสามารถสงขาวเขามายังสถานีได
และลักษณะการสื่อสารภายในชุมชนแบบเดิมคือการพูดคุยกันภายในชุมชน โดยผานสื่อบุคคลเปนสิ่ง
ที่ยังใชไดผลกับจังหวัดนานอยู พระสงฆและผูนําชุมชนเปนบุคคลสําคัญที่จะนําขาวสารออกไปเผย
แพรยังภายนอกชุมชน และนําขาวสารจากภายนอกชุมชนมาบอกเลา ชี้แนะ ใหกับสมาชิกในชุมชนได
รับทราบไดดี และสมาชิกก็ใหความเชื่อถือกับผูนําชุมชน หรือพระสงฆมากดวย
แตในขณะที่รูปแบบรายการสัญจรนอกสถานที่ไดมุงตอบสนองและประชาชนเขามามีสวนรวม
ในรายการไดมากกวา มีการนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกันแก
ปญหาจากบุคคล 2 ฝาย คือฝายประชาชนผูเผชิญปญหา กับฝายราชการผูมีหนาที่ในการแกปญหา
ซึ่งเปนไปตามหลักการสื่อสารเพื่อชุมชนที่รูปแบบรายการควรเปนสื่อที่นําเสนอเรื่องราวที่กอใหเกิด
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ปญหาแลวทุกฝายแสดงความคิดเห็นตอปญหานั้นรวมกัน นําไปสูการแกไขตอไป แตกลับจัดรายการ
ในรูปแบบนี้ไมไดบอยนัก เนื่องมาจากติดขัดเรื่องงบประมาณในการจัด
ปจจัยที่มีสวนในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหา
จากผลการศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการ พบวาปจจัยที่มีสวนในการกําหนดรูปแบบและ
เนื้อหา สรุปไดดังนี้
1. ปจจัยทางดานภูมิศาสตร ของจังหวัดนาน ที่ลักษณะภูมิประเทศเปนปาไม แหงแลง จึงทํา
ใหเกิดปญหากับประชาชนในพื้นที่ที่ตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการดํารงชีวิต กอ
ใหเกิดการรวมกลุมกันจัดการปญหาและนําไปสูการชวยเหลือจากราชการ ทําใหเนื้อหาในรายการเปน
เรื่องราวของกลุม การทํากิจกรรมของกลุมในดานการอนุรักษ เพื่อคงไวซึ่งพื้นที่การทํามาหากินและ
สภาพแวดลอมที่ดี การจัดกิจกรรมของชุมชนจึงกลายมาเปนสิ่งที่ชุมชนนํามาประชาสัมพันธใหกับภาย
นอกชุมชนไดรับรูรวมกัน และใหการชวยเหลือกันเปนเครือขายตอๆมา
2. ปจจัยทางดานประชากร ดวยความหลากหลายทางดานชาติพันธ การประกอบอาชีพ การ
ดํารงชีวิต ทําใหประชาชนในจังหวัดนาน มีการรวมกลุมกันเพื่อแสดงความเปนตัวตนของกลุมในการ
ทํากิจกรรมใหกับสังคม เชน กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ รวมทั้งลักษณะการประกอบอาชีพทางดาน
การเกษตรที่ตองพึ่งพาฤดูกาลทําใหเกษตรกรตองประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว หรือการรวม
กลุมทางดานการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม เนื้อหารายการจึงมีความหลากหลายตามประชากรของ
จังหวัด
3. แหลงเงินทุนสนับสนุน จากการที่รายการในปจจุบันไดรับเงินสนับสนุนจาก สปรส. จึงทํา
ใหตองนําเสนอรายการที่มีเนื้อหาเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ตามเปาหมายของหนวยงานที่สนับสนุน
ดานเงินทุน แตก็เปนไปเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน และสปรส.ก็ไมไดเครงครัดกับ
การนําเสนอเนื้อหานัก เพราะถือวาทุกเรื่องของชุมชนเกี่ยวของกับสุขภาพทองสิ้น สวนเงินสนับสนุน
จากโครงการ SIF เปนทุนสนับสนุนอีกประการหนึ่งที่มีผลตอการดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชนเพื่อนํา
มาเปนคาอบรมสมาชิกจากชุมชน กอใหเกิดการมีสวนรวมที่แทจริง และนํามาสนับสนุนในการซื้อ
เครื่องสงรายการวิทยุสัญจร และนํามาเปนคาจัดรายการสัญจรเพื่อตอบสนองความตองการของ
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ประชาชนดวย สวนแหลงทุนจากภายนอกชุมชนอีกประการหนึ่งคือการนําเงินทุนเขาไปสูชุมชนของรัฐ
ไดแกกองทุนหมูบาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และหนวยงานอื่นๆ ทําใหเนื้อหาในรายการมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนเหลานั้น
4. สภาพการสื่อสารภายในชุมชนที่พระสงฆ ผูนําชุมชนมีความสําคัญ ทําใหชาวบานเชื่อมั่น
และรูสึกรวมในรายการเมื่อมีผูนํา หรือพระสงฆที่ตนเองรูจักมารวมในรายการ หลายครั้งที่ผูฟงมีสวน
รวมในรายการเพราะชื่นชมในการทํางานของผูนําเหลานั้น
นอกจากนั้นแลวกลุมผูนําเหลานี้ยัง
สามารถยึดโยงคนในชุมชนใหเขามามีสวนรวม และรูจักการใชสื่อวิทยุของชุมชนไดอีกดวย
5. ปจจัยภายในสถานี ที่เกิดจากโครงสรางการเปนเจาของรายการโดยมีการควบคุมใหเนื้อหา
ไมขัดตอรัฐ จึงไดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมาเพื่อใหหนวยงานอื่นคอยควบคุมดวย ปจจัยเรื่อง
บุคลากรผูทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง และอุปกรณของสถานีตองมีความพรอมในการดําเนินรายการเพื่อตอบ
สนองความตองการของประชาชน รวมทั้งการหางบประมาณในการจัดรายการ หากสถานีไมอนุญาต
ใหประชาชนเขาไปใชสถานีไดแลว รายการวิทยุชุมชนคงไมเกิดขึ้นในทองถิ่น และดวยโครงสรางที่เปน
หนวยงานราชการเนื้อหารายการจึงยังคงเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการดานเนื้อหาที่ประชาชนยัง
ตองการฟงจากหนวยงานราชการอยู
สวนบุคลากรของสถานีผูเปนลูกจางของรัฐ ก็พยายามทําหนาที่ใหเหมาะสมกับงานที่ไดรับ
มอบหมายและพยายามเชิญชวนประชาชนใหเขามามีสวนรวมในรายการ แตประชาชนยังไมเขามามี
สวนรวมจึงยังไมถือเปนอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตัวบุคลากร
รูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนในอนาคต
การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการตามความตองการรวมกันของชุมชน
ไดผลการวิจัย ดังนี้
1. เนื้อหารายการขาว เปนรายการขาวในทองถิ่น ขาวหนวยงานราชการในทองถิ่น และ
ขาวจากสวนกลาง ซึ่งรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานไดตอบสนองความตองการของทองถิ่นเพียงแค
การนําเสนอขาวจากหนวยงานราชการเปนสวนใหญ ปริมาณขาวจากชุมชนทองถิ่นยังมีนอย และยัง
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ขาดขาวจากสวนกลางที่ประชาชนบางกลุมยังใหความสนใจอยูบาง รายการวิทยุเพื่อชุมชนในอนาคต
ตองนําเสนอเนื้อหาขาวที่เปนที่สนใจของประชาชนทุกกลุมเพื่อนํามาพัฒนาชุมชนใหเทาเทียมกัน
2. เนื้อหารายการที่ใหความรูดานการเกษตร สุขภาพ กิจกรรมภายในชุมชน การศึกษา
การกีฬา เยาวชน ศาสนา สิ่งแวดลอม การอนุรักษที่นําเสนอในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานตอบ
สนองความตองการของประชาชนแลว แตประชาชนยังตองการเนื้อหาที่เกี่ยวกับปญหายาเสพติด และ
การยกยองคนดี ที่รายการยังนําเสนอไมตรงกับความตองการของชุมชน เนื้อหารายการเพื่อใหความรู
ในอนาคตควรที่จะนําเสนอเรื่องราวที่มีอยูในทองถิ่นโดยนําเสนอการปรับประยุกตและนํามาพัฒนาชุม
ชน โดยการเปดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันมากขึ้นระหวางชุมชน
3. เนื้อหารายการเพื่อโฆษณา สมาชิกในชุมชนตองการใหมีเนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑของ
ชุมชน ซึ่งยังไมมีในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
4. เนื้อหารายการบันเทิง ที่สมาชิกในชุมชนตองการเปนเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงลูกทุง เพลง
ลูกกรุง เพลงพื้นบาน และละครเลาคติสอนใจ จากผลการวิจัยพบวา รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน
ตอบสนองเพียงความตองการดานเพลงลูกทุงเทานั้น แตความตองการที่ตรงกันของทั้ง 3 หมูบานคือ
ตองการเนื้อหารายการที่เปนเพลงพื้นบานมากที่สุด
สรุปผลการวิจัยที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเนื้อหารายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัด
นาน พบวา รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานตอบสนองความตองการของชุมชนไดบางสวนยังขาดเนื้อ
หาที่เกี่ยวกับปญหายาเสพติด การยกยองคนดี ทายปญหาชิงรางวัล โฆษณาสินคาในชุมชน และเพลง
พื้นบาน
ถาหากรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานสามารถจัดรายการที่มีเนื้อหาดังกลาวเพิ่มขึ้นก็
สามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกทั้ง 3 ชุมชนไดทั้งหมด
รูปแบบรายการวิทยุเพื่อชุมชนที่คนในชุมชนตองการ มีลักษณะเปนรูปแบบรายการสนทนา
โดยมีตัวแทนชุมชน ผูเชี่ยวชาญและหนวยงานราชการเขารวมสนทนาถามตอบกันในรายการ และรูป
แบบรายการสัญจร ทั้งนี้เนื่องมาจากการตองการติดตอสื่อสารจากทุกทิศทาง ใหมาแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่นําเสนอจากทุกฝาย ไมใชแตการรับรูขอมูลจากฝายเดียว จึงตองการใหมีการสนทนากันทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติไปดวยกันทั้ง 2 ฝาย
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รายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานที่นําเสนอรูปแบบรายการนิตยสารทางอากาศในปจจุบันยังไม
ตอบสนองความตองการของประชาชนเพราะเปนรูปแบบที่นําเสนอการสัมภาษณจากขอมูลเพียงดาน
เดียวใหความสําคัญกับผูนํากลุมมากกวา การรวมกันแกปญหาจากทุกฝาย ทางรายการจึงควรนํา
เสนอรายการใหเปนเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลมากกวานี้ แตรูปแบบรายการสัญจรของราย
การเปนการตอบสนองความตองการของชุมชนแลว
ประชาชนตองการใหมีวิธีการนําเสนอในรายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนาน ดวยรายการเกมส
ทายปญหาชิงรางวัล ที่ใหทั้งความรู สาระ และกระตุนการมีสวนรวมของประชาชนได แตทางรายการ
ยังไมไดนําเสนอ สวนวิธีนําเสนอใหมีการจัดรายการ 2 คนขึ้นไป การใชภาษาทองถิ่น การเปดเพลงคั่น
ทางรายการไดตอบสนองความตองการของประชาชนแลว
เวลาออกอากาศที่สมาชิกแตละชุมชนตองการเปนไปตามลักษณะการประกอบอาชีพ และการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน โดยทั้ง 3 ชุมชนเสนอใหเวลาออกอากาศเปนเวลาใกลเคียงกับเวลาที่ออก
อากาศอยูเดิมคือ 13.00-15.00 น. จึงสรุปไดวารายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานตอบสนองความ
ตองการเรื่องเวลาออกอากาศของสมาชิกของทั้ง 3 ชุมชนแลว
การมีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อชุมชนในปจจุบัน
สรุปไดวาประชาชนเขามามีสวนรวมในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานไดตามขั้นตอนตางๆ
ดังนี้
1. การเขาถึงสื่อ พบวา ประชาชนเขาถึงสื่อในลักษณะผูฟงเปนสวนใหญ และมีปฏิกิริยา
ตอบกลับบาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสะดวกในการติดตอสื่อสารของทองถิ่น เพราะพบวาผูที่โทรศัพทเขา
มาในรายการมักจะเปนชุมชนในเขตเทศบาลเพราะมีระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกในการติดตอสื่อสาร
ไดดีกวาชุมชนอื่น ประชาชนใชวิธีบอกกลาว ติชมโดยผานผูดําเนินรายการที่มาจากชุมชนมากที่สุด
แตก็ไมถือวาเปนอุปสรรคตอการเขาถึงสื่อสําหรับรายการวิทยุชุมชนนักเพราะหลักการวิทยุชุมชนคือ
ครอบคลุมการสงกระจายเสียงเฉพาะพื้นที่
2. การมีสวนรวมของประชาชนในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานแบงออกเปนระดับการมี
สวนรวม ไดดังนี้
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ก. การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร
การมีสวนรวมในฐานะผูรับสารของประชาชนในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน คือการที่
ประชาชนรับฟงรายการแลวมีปฏิกิริยาตอบกลับ ดวยการโทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
ในรายการ การสงจดหมายเขามายังรายการเพื่อขอเพลง และการแนะนํา ติชมมากับสมาชิกชมรมมาก
ที่สุด
ข. การมีสวนรวมในฐานะผูผลิต
การมีสวนรวมในฐานะผูผลิตในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนาน พบวาถึงแมรายการวิทยุชุมชน
พยายามที่จะเชิญประชาชนใหเขามามีสวนรวมในรายการได แตประชาชนก็ยังเขามามีสวนรวมไดไม
มากเทาที่ควร ทาง สวท.จึงทําหนังสือเชิญไปยังหัวหนาบานทุกชุมชนเพื่อสงตัวแทนมารวมอบรมการ
จัดรายการและเริ่มกอตั้งเปนชมรมโดยมีสมาชิกเปนตัวแทนจากชุมชนที่ผานการอบรมกับสวท. และ
พัฒนาไปสูขั้นตอนการผลิต ตั้งแตการกําหนดประเด็นเนื้อหาประจําวัน ติดตอผูรวมรายการ และเปน
ผูดําเนินรายการเอง พบวาประชาชนเขามามีสวนรวมในรายการในฐานะผูรวมรายการหรือผูใหขอมูล
มากที่สุด รองลงมาคือกลุมสมาชิกชมรมที่มีสวนรวมในขั้นตอนกอนการผลิต และเปนผูดําเนินรายการ
ตามลําดับ
ค. การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนนโยบาย
การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนนโยบายในรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานของประชาชน คือ
กลุมประชาชนจากหนวยงานราชการ ประชาชนสาขาอาชีพตางๆในรูปของคณะกรรมบริหารวิทยุชุม
ชนคนเมืองนานที่มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 28 คนโดยกําหนดนโยบายใหดําเนินรายการอยูในกรอบที่
คณะกรรมการบริหารวางไว ประชาชนสามารถมีสวนรวมในรายการดวยการเปนผูวางแผนการผลิต
เนื้อหารายการประจําวันเทานั้นทั้งนี้เปนขอจํากัดที่สถานีที่เปนเจาของสถานที่ในการจัดรายการยัง
เปนของรัฐอยู
ดังนั้นรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานจึงเปนรายการที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกระดับ
ของการสื่อสาร คือการแจงขาวสาร การผลิตรายการ การวางแผน การบริหารจัดการดวยตนเอง แตยัง
มีสัดสวนของประชาชนไมมากนัก คือยังมีจํานวนการมีสวนรวมของประชาชนนอยอยู รวมทั้งการเปด
โอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมดังกลาวจึงยังไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยุชุมชน หรือการสื่อสาร
ตามแนวทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจากการที่สถานีซึ่งเปนหนวยงานรัฐเปนผูสรรหาตัวแทน

159

ประชาชนเขามาเปนคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชน และมีผูอํานวยการของสถานีเปนประธานคณะ
กรรมการบริหาร ถึงแมจะมาจากการเลือกตั้งแตก็แสดงใหเห็นวาวิทยุชุมชนยังตองพึ่งพานโยบายของ
รัฐที่เปนเจาของคลื่นอยูในปจจุบัน
ปจจัยการมีสวนรวม
การมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนตางๆมากนอยตางกันนั้นมีปจจัยเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. ปญหาที่เกิดจากความสามารถของประชาชน
ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในขั้นตอนของการผลิตไดจะตองมีความรูดานการผลิตราย
การวิทยุ หรือผานการอบรมในการจัดรายการมากอน ถึงแมบางคนเคยผานการอบรมที่ทางสวท.เคย
จัดอบรมไปแลว สมาชิกทุกคนก็ยังคงไมสามารถดําเนินรายการได มีเพียงบางคนในกลุมเทานั้นที่
สามารถเขามาเปนผูดําเนินรายการได ซึ่งมาจากเงื่อนไขสวนตัวที่บางคนเคยพูดตอหนาสาธารณะจน
เกิดความชํานาญ หรือการเขามามีสวนรวมในรายการในฐานะผูควบคุมเสียงก็ตองมีความรูในเรื่อง
เทคนิคการควบคุมเสียงอยูบาง ซึ่งเจาหนาที่ก็ยังตองควบคุมการใชอุปกรณอยู เพราะอุปกรณเสียงมี
ราคาสูง และกลไกที่ซับซอน เพราะฉะนั้นประชาชนจึงสมัครใจเขามามีสวนรวมในลักษณะเปนผูใหขอ
มูล หรือเปนผูนําเสนอเนื้อหาในรายการมากกวาเขามามีสวนรวมในลักษณะผูดําเนินรายการ
2. ลักษณะภูมิประเทศที่หางไกล
เปนอุปสรรคในการเขาถึงสื่อที่เกิดขึ้นจากปญหาทางดานกายภาพ เพราะเสนทางคมนาคมไม
สะดวก รับฟงคลื่นสัญญาญไมชัดเจนสมาชิกในชุมชนไมสามารถเขามามีสวนรวมที่สถานีหรือในราย
การได แตมีทางแกไขดวยการจัดเวทีสัญจรไปยังหมูบานตางๆเพื่อนําความรูสูชุมชน และใหประชาชน
มีสวนรวมในรายการไดมากขึ้น ทั้งนี้รวมไปถึงปญหาดานระบบสาธารณูปโภคที่ประชาชนไมสามารถ
โทรศัพทหรือสงจดหมายเขามาในรายการได แตประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นมายังผูดําเนินรายการได เพราะผูดําเนินรายการเหลานี้ไดมีโอกาสเดินทางไปจัดเวที
เสวนางานของกลุมยังหมูบานอื่นๆอยูบอยๆอยูแลว
3. กฎระเบียบของรัฐ
ที่ใหผูดําเนินรายการตองมีใบผูประกาศจากกรมประชาสัมพันธซึ่งเปนปญหาดานโครงสราง
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ของกรมประชาสัมพันธที่จะตองทบทวนกันตอไปวาเหมาะสมหรือมีทางออกของปญหานี้ไดอยางไร
เพราะชาวบานที่จะมีสวนรวมในรายการจําเปนตองใชภาษาถิ่นเพราะเปนจังหวัดที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะและสืบทอดกันมาชานานคงเปนเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงการใชภาษาทองถิ่นสื่อสารกันเอง
กับคนในชุมชนเดียวกัน รวมทั้งกฏในดานการจัดทํารายการที่ตองไมสงผลกระทบตอภาครัฐทําใหราย
การไมสามารถกลาวพาดพิงถึงการทํางานของหนวยงานราชการได จึงไมกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนจาก
ชุมชนและจากหนวยงานราชการ
6.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาในเรื่องที่มาของการเกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชน พบวา รายการวิทยุเพื่อชุมชน
จังหวัดนานไมไดเกิดจากความตองการของประชาชนตามแนวคิดวิทยุชุมชน แตเกิดจากนโยบายของ
สถานี ที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินรายการโดยยึดถือแนวทางในการเสนอรายการใหมี
เนื้อหาเพื่อชุมชนในทองถิ่นเปนหลัก สวนคณะกรรมการที่มาจากชุมชนและหนวยงานราชการเปนสวน
ที่คอยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักการวิทยุชุมชนดวยการมีสวนรวมถึงขั้นกําหนด
นโยบาย สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง “การทดลองจัดวิทยุกระจายเสียงชุมชนสําหรับชุมชนบทในเขต
ชานเมืองจังหวัดจันทบุรี” โดยสุรินทร แปลงประสพโชค ที่ทดลองจัดรายการวิทยุชุมชนโดยการจัดตั้ง
เปนคณะกรรมการบริหาร จํานวน 11 คน มาจากทั้ง ภาครัฐ เอกชน ชาวบาน โดยเปนลักษณะอาสา
สมัครและมีบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการคลายคลึงกันที่คณะกรรมการมีหนาที่ กําหนดกรอบการ
ทํางาน กําหนดเวลาออกอากาศ กําหนดรูปแบบเนื้อหา ประสานงานแหลงขอมูล รวมทั้งยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ น้ํามนต พรหมเปยม เรื่อง “เศรษฐศาสตรการเมืองของวิทยุกระจายเสียงระบบ
เอฟ.เอ็มในกรุงเทพมหานครชวงป 2530-2539” พบวา ใครเปนผูควบคุมสื่อ โครงสรางการเปนเจาของ
สื่อจะมีผลตอการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการใหมีลักษณะแบบบนลงลาง
นอกจากปจจัยเชิงโครงสรางของสถานีแลวปจจัยแวดลอมที่เกิดขึ้นภายในสถานีที่มีผลตอการ
ดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชน ไดแก บุคลากร อุปกรณ งบประมาณ เพราะเจาหนาที่เปนผูมีบทบาทใน
การกอใหเกิดรายการ การเชิญชุมชนเขามามีสวนรวม รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในราย
การ กําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ แตทั้งหมดนี้ยังตองอยูในกรอบนโยบายของรัฐที่ควบคุมดูแล
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนานอยู ทําใหเนื้อหารายการตองไมสงผลกระทบตอ
รัฐ มีการตรวจสอบจากเจาหนาที่กอนวาเนื้อหารายการตองไมกอใหเกิดความขัดแยง
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จากโครงสรางการดําเนินงาน รูปแบบ เนื้อหา รายการวิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัดนาน พบวา
สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง “การสื่อสาร การมีสวนรวม และความพึงพอใจของประชาชนในวิทยุชุม
ชน จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดระยอง” โดยอรวรรณ ปลันธนโอวาท ที่มีลักษณะการดําเนินงาน
รายการวิทยุเพื่อชุมชนของทั้งสองจังหวัดมีผูอํานวยการ สวท.และเจาหนาที่ฝายผลิตรายการ รวมทั้ง
ประชาชนไดรวมกันจัดตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงชุมชน เปนความรวมมือระหวางฝาย
รัฐและฝายประชาชน
โดยรัฐใหความชวยเหลือในดานอุปกรณ
แตแตกตางตรงที่ระยองและ
อุบลราชธานีมีคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งเพื่อผลิตรายการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
รูปแบบเนื้อหาที่นําเสนอเปนขาวสารในทองถิ่น บริการดานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ขาวสาร
เกี่ยวกับการกินอยู เกษตรกรรม สาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรมพื้นบาน โดยใชภาษาถิ่น มีรายการ
สัมภาษณ พยายามใหผูฟงมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดวยการโทรศัพทหรือสงจดหมายเขา
มา
นอกจากการดําเนินงานที่กลาวขางตนแลว ยังสอดคลองกับจังหวัดนานที่พบวาความตองการ
ของประชาชนเรื่องรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีและระยอง ประชาชน
ตองการใหมีการจัดรายการโดยคนหลากหลายอาชีพ เชน กลุมเยาวชน กลุมแมบาน กลุมพระ รายการ
ควรเปนเรื่องทํามาหากิน การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม การประชาสัมพันธสินคาหรือเทศกาลในชุมชน
ของตน รายการควรเปนเรื่องทํามาหากิน การอนุรักษวัฒนธรรม การทายปญหาชิงรางวัล มีเพลงคั่น
รายการ เวลาที่เหมาะสมคือเชาตรูและชวงเย็น คือกอนไปทํางานและหลังงานเลิก แตจังหวัดนาน
ตองการใหมีรายการในชวงกลางวัน
ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชนอีกประการหนึ่งคือ สภาพการสื่อ
สารภายในชุมชนที่ใชสื่อบุคคลเปนผูถายทอดแนวคิดเขาไปในกลุมยอยในสังคม การรวมกลุมเพื่อทํา
กิจกรรมในการพัฒนารวมกัน ผูนําชุมชนจึงมีบทบาทและอิทธิพลมากตอชุมชน ดังนั้นหากจะใหขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับรายการวิทยุเพื่อชุมชน เพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญ ประโยชน โทษ การมีสวน
รวมในสื่อวิทยุใหมากขึ้น ตองสรางความเขาใจใหกับผูนําชุมชนกอน กลุมฮักเมืองนานจึงสามารถเขา
มาใชสื่อวิทยุไดเพราะเปนแหลงรวมของกลุมคนที่เปนผูนําทางความคิดมารวมตัวกันในรูปองคกรเพื่อ
ใหกลุมคงอยูและกอเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
รวมทั้งปจจัยดานภูมิประเทศที่หางไกลก็มีผลตอการมีสวนรวมในรายการวิทยุดวยสอดคลอง
กับงานวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมและบทบาทผูนําชุมชนชาวไทยภูเขาในการจัดการวิทยุชุมชนจังหวัด
แมฮองสอน” โดย จิระวรรณ ตันกุรานันท ที่พบวา ผูนําชุมชนทุกคนมีบทบาทอยางมากทั้งในดานการ
ใหความรู และการระดมความคิดเห็นจากสมาชิกชุมชนรวมทั้งการวางแผนจัดการวิทยุชุมชนและพบ
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วามีประชาชนจํานวนหนึ่งยังไมรูเรื่องการดําเนินรายการวิทยุเพื่อชุมชนเพราะสาเหตุของความหางไกล
หรืออยูในพื้นที่ชนบทไมไดอยูในรัศมีการสงสัญญาณ ระบบสาธารณูปโภค เสนทางคมนาคมมีผลตอ
การดําเนินรายการวิทยุทั้งสิ้น
ชวงระยะเวลาของการเกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชนที่เจาหนาที่เปนผูดําเนินรายการ และหลัง
จากการอบรมตัวแทนจากชุมชนเพื่อมาเปนผูดําเนินรายการแทนเจาหนาที่นั้น รูปแบบและเนื้อหาไมมี
ความแตกตางกันในทางปฏิบัติ แตจะแตกตางกันทางดานจิตวิทยาผูฟง คือผูฟงจะเกิดความรูสึกเปน
เจาของรายการและรูสึกวาตัวเองสามารถเขาถึงสื่อวิทยุไดงายกวาเดิมมีความรูสึกลดความเปนทาง
การลงจากที่เดิมรายการวิทยุเปนสื่อที่มีลักษณะเปนการสื่อสารจากหนวยงานราชการสวนบนลงมาสู
ประชาชน แตเมื่อเปลี่ยนแปลงผูดําเนินรายการเปนชาวบานดวยกันเองทําใหผูฟงมีความรูสึกวาไดรับ
ขอมูลขาวสารจากบุคคลในระนาบเดียวกันคือการสื่อสารในแนวนอน
แสดงถึงความคาดหวังของกลุมผูรับสารทุก ๆ กลุมเปนสําคัญ ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบเนน
การมีสวนรวมจึงหันกลับมาหาความตองการผลประโยชน เชนเดียวกับวิทยุชุมชนคนเมืองนาน ที่มี
ความเปนประชาธิปไตยแบบเนนการมีสวนรวมมากนับตั้งแตประชาชนไดรับความสําคัญ มีโอกาสได
ออกอากาศขาวสารเกี่ยวกับชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ จากนั้นในระยะตอมากลุมฮักเมืองนาน มา
ใชสื่อวิทยุเปนสื่อกลางในการเผยแพร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ จนถึงปจจุบัน ชุมชนไดเขามามี
สวนรวมในการผลิตรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานในฐานะผูสงสารอยาง ชัดเจนมากขึ้น โดยมุงเนน
ตอบสนองความตองการของชุมชนเปนสําคัญ
สําหรับความตองการรวมกันของชุมชนตอรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการดําเนินงานรายการวิทยุ
เพื่อชุมชนจังหวัดนานนั้นแสดงใหเห็นวาชุมชนตองการใหเกิดสื่อวิทยุที่เปนไปตามหลักประชาธิปไตย
กลาวคือ ชุมชนตองการเขามามีสวนรวมในระดับ "ผูวางแผน" หรือ "ผูกําหนดนโยบาย" แตเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดแลวจะเห็นวา ชุมชนยังมีความหวั่นเกรงในการมีสวนรวมระดับผูวางแผน อาจ
เปนเพราะขาดความรู ความมั่นใจในเรื่องวิทยุชุมชน จึงยังไมมั่นใจที่จะเปนผูวางแผนอยางเต็มตัว ได
แก ผลจากการจัดเวทีชาวบานเกี่ยวกับเรื่องวิธีการดําเนินงานวิทยุชุมชน ชาวบานสวนหนึ่งลงความ
เห็นวา ยังคงตองการให สวท.เขามาชวยฝกจัดอบรมการจัดรายการ
จากความเห็นดังกลาว พอชี้ใหเห็นวา หากตองการใหเกิดวิทยุชุมชนคนเมืองนาน ตามหลัก
ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมอยางสมบูรณแลว ควรจะมีการเพิ่มความรู ความเขาใจ ใหกับชุม
ชนในการจัดรายการวิทยุชุมชนใหมากขึ้น จนกระทั่งชุมชนเกิดความมั่นใจที่จะดําเนินงานไดดวยตัว
เองอยางเต็มตัว เกิดเปนรายการวิทยุชุมชนที่ปราศจากการควบคุมจากศูนยกลางอยางแทจริง
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รายการวิทยุเพื่อชุมชนจังหวัดนานตองการใหคนในชุมชนสามารถผนึกกําลังกันเพื่อเปลี่ยน
แปลงการสื่อสารแบบเดิมๆที่เปนผูรับขอมูลจากหนวยงานรัฐมาเปนการรวมมือกันของชุมชนเพื่อที่จะ
ทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะบางประเด็นสามารถจัดการไดดวยการคิดรวมกัน รวม
มือกันแกปญหา ไมไดเกิดจากผูมีอํานาจเพียงฝายเดียว
ในขณะที่แตเดิม การดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงของประเทศไดยึดกระบวนทัศนการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาแบบกระแสหลักเทานั้น การไหลของขาวสารจึงเปนไปในทิศทางเดียวเปนสวนใหญ ได
แก การไหลของขาวสารจากเบื้องบนไปสูเบื้องลาง (top-down) คือการไหลของขาวสารจากภาครัฐไป
สูภาคประชาชนนั่นเอง แตสําหรับทฤษฎีการสื่อสารเพื่อชุมชนนั้น การไหลของขาวสารจะมีทิศทางที่
หลากหลาย จากทุกทิศทุกทาง ซึ่งสอดคลองกับความตองการของประชาชนตอรายการวิทยุชุมชนคน
เมืองนานที่รวบรวมไดจากการจัดเวทีชาวบานใน 3 หมูบาน
สําหรับรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานตามความตองการของชุมชนนั้น ขาวสารจะมีลักษณะ
การไหลจากทุกทิศทุกทาง ไมวาจะเปนการไหลจากบนลงลาง (top-down) ไดแก ความตองการรับ
ทราบขาวสารจากภาครัฐ หรือจากสวนกลาง โดยเฉพาะขาวสารที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเกษตรที่สง
ผลกระทบกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนสวนใหญในจังหวัดนานนั่นเอง และการไหลแบบ
แนวนอน (horizontal) ไดแก ความตองการรับทราบขาวสารของกลุมประชาคมตาง ๆ ในจังหวัดนาน
ดวยกัน รวมถึงความตองการเผยแพรเรื่องราวของชุมชนของตนเองใหชุมชนอื่นไดรับทราบ สําหรับการ
ไหลของขาวสารแบบลางขึ้นบนนั้น (bottom-up)เปนเรื่องราวที่ชุมชนตองการถายทอดปญหาไปสู
หนวยงานราชการ เพื่อใหชวยแกปญหาในชุมชน
นอกจากนี้ยังมีความตองการใหเกิดการไหลของขาวสารในมิตขิ องขอบเขตของชุมชนตามที่
Pavelka (1978) วาไวอีกดวย คือ
(1) การไหลของขาวสารจากภายนอกชุมชน มาสูภายในชุมชน
(2) การไหลของขาวสารจากภายในชุมชน ไปสูภายนอกชุมชน
(3) การไหลของขาวสารจากในชุมชน ไปสูคนในชุมชนดวยกัน
เมื่อพิจารณาถึงความตองการของชุมชนที่มีตอเนื้อหารายการวิทยุชุมชนแลว เห็นไดวา เนื้อหา
ทั้งหมดตางมุงตอบสนองความตองการหรือประโยชนของชุมชนทั้งสิ้น ไมวาจะเปนความตองการเนื้อ
หาจากสวนกลาง หรือความตองการเนื้อหาจากหมูบานอื่น รวมทั้งความตองการเนื้อหาโดยการไหล
ของขาวสารในมิติของขอบเขตชุมชน ทั้งความตองการเนื้อหาจากภายนอกชุมชน และ ความตองการ
เนื้อหาจากภายในชุมชนดวยกัน ลวนเปนไปเพื่อตอบสนองความจําเปน ความตองการของชุมชนทั้งสิ้น
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ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ความตองการทางดานเนื้อหาของชุมชนคอนขางจะเปนไปตามทฤษฎีการสื่อสาร
เพื่อชุมชน ที่มุงเนนใหสื่อวิทยุ และโทรทัศนนําเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองชุมชนมากกวาตอบสนองรัฐ
ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับรูปแบบและเนื้อหาของรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานแลวเห็นได
วา วิทยุชุมชนคนเมืองนานไดทําหนาที่ของสื่อชุมชนขึ้นตั้งแตในยุคแรกที่ภาคประชาชนไดรับความ
สําคัญ มีโอกาสไดออกอากาศขาวสารเกี่ยวกับชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธนั้น จัดเปนการทําหนาที่
ของสื่อวิทยุชุมชนในแง "หนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร" รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเปนหนาที่พื้นฐานของการ
สื่อสารโดยทั่วไป หากทวาในการสื่อสารชุมชนนั้นทิศทางการไหลของขาวสารตองเปนไปอยางรอบดาน
ซึ่งในระยะแรกนี้ก็มีทิศทางการไหลรอบดานมากขึ้น คือจากภาครัฐสูประชาชน และจากประชาชนสู
ประชาชนดวยกัน และจะครอบคลุมรอบดานมากขึ้นทีละเล็กละนอยในระยะตอมาจนถึงปจจุบัน การ
ที่กลุมฮักเมืองนานมาใชสื่อวิทยุเปนสื่อกลางในการเผยแพร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร จัดเปนการทํา
หนาที่ในแง "หนาที่ในการแสดงออก" และ "หนาที่ทางสังคม" หนาที่ในการแสดงออก ไดแก การที่กลุม
ประชาคมตาง ๆ ในเครือขายของกลุมฮักเมืองนานสามารถแสดงความเปนตัวของตัวเองออกเผยแพร
ทางสื่อวิทยุได เพื่อสรางเอกลักษณของตน เชน กลุมแมบานไดรับเชิญใหมาออกอากาศในประเด็น
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมเพื่อแสดงใหเห็นถึงความถนัด ความรูที่กลุมของตนสามารถชวยเหลือ
ชุมชนได
สําหรับหนาที่ทางสังคม ไดแก การที่ชุมชนไดเริ่มเขามามีสวนรวมในการสื่อสาร เพื่อสราง
ความรูสึกรวมเปนชุมชนเดียวกัน เชน การเริ่มจัดรายการเปนภาษาทองถิ่นก็เปนกลไกหนึ่งที่สามารถ
สรางความรูสึกรวมเปนชุมชนคนเมืองนานดวยกันไดโดยการใชรายการวิทยุชุมชนเปนสื่อกลาง
จนกระทั่ง หลังจากที่ผูวิจัย จัดเวทีชาวบาน ใน 3 หมูบาน เพื่อสํารวจความตองการของชุมชน
ตอรูปแบบการนําเสนอ เนื้อหา และวิธีการดําเนินการ แสดงใหเห็นวา ชุมชนตองการสื่อวิทยุที่สามารถ
ทํา "หนาที่ในการควบคุมการปฏิบัติการ" ได อีกประการหนึ่ง ไดแก การมุงหวังจะใชรายการวิทยุชุมชน
เปนชองทางนําไปสูการปฏิบัติเพื่อปรับปรุง หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของบุคคล และชุมชน
สุดทายจึงพอสรุปไดวา หากรายการวิทยุชุมชนคนเมืองนานมีรูปแบบการนําเสนอ เนื้อหา และ
การดําเนินการตามแนวทางที่ชุมชนแสดงความเห็นไวในชวงที่จัดเวทีชาวบาน รายการวิทยุชุมชนคน
เมืองนานจะเปนรายการที่ไดทําหนาที่ของการสื่อสารชุมชน ทั้ง 4 ประการ ตามแนวคิดของ Windahl
et al (1992) อยางเต็มรูปแบบ
สําหรับผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แสดงใหเห็นวาชุมชนทั้งสาม ปรารถนาจะผนึก
กําลังภายในชุมชนของตนใหเหนียวแนน และขจัดปญหาสําคัญ ๆ ของชุมชนไดดวยการจัดการภายใน
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ชุมชนเอง โดยใชรายการวิทยุเปนชองทางในการสื่อสารผนึกกําลัง เชน ในชุมชนน้ําเกี๋ยนตองการให
รายการวิทยุชุมชนมีเนื้อหาเกี่ยวกับปญหายาเสพติดเพื่อขจัดปญหาในชุมชน
สวนชุมชนเมืองจัง
ตองการใหรายการวิทยุชุมชนมีเนื้อหาเกี่ยวกับเยาวชนเพื่อขจัดปญหาการหลงผิดของเยาวชน และชุม
ชนเขตเทศบาลเมืองตองการใหรายการวิทยุชุมชนมีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เปนปญหาของผูสูงอายุที่
มีอยูมากในชุมชนเมือง
จากเนื้อหารายการดังกลาวที่ประชาชนตองการ สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อ
สาร ความคาดหวังผลประโยชนและความนาเชื่อถือของรายการสถานีวิทยุเพื่อสังคมและชุมชน :
ศึกษากรณีสถานีวิทยุชุมชน” โดย พิชญา รัตนพล ที่พบวา คุณลักษณะทางดานประชากรศาสตร เชน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสื่อสาร รวมทั้งระดับความคาดหวัง
ผลประโยชนตอตนเอง และตอสังคมจากสถานีวิทยุชุมชน แสดงใหเห็นวาประชาชนในจังหวัดนานมี
ความตองการเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรและนํามาเปนความตองการ
ในการสื่อสารเพื่อใหตรงตามความตองการของชุมชนดวยเชนกัน
ในอนาคตรายการวิทยุชุมชนที่มาจากความตองการของประชาชนที่เปนของประชาชนอยาง
แทจริงนั้นตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมรอบดาน สอดคลองกับการศึกษา ประเมินผลปจจัยแวดลอม
ของการจัดรายการวิทยุชุมชนในเอเชีย ของ M.J.R. David ที่พบวามีปจจัยแวดลอมมากกวาที่รายการ
วิทยุชุมชนตองศึกษา ไดแก แนวคิดการสื่อสารในชุมชนที่ทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของวิทยุ
เพื่อเชื่อมโยงความแตกตางของรูปแบบการดําเนินชีวิตตามบริบททางสังคม ปญหาทางดานการเมือง
และนโยบายของรัฐ เพราะผูนําทางการเมืองไมตองการใหเกิดการวิจารณทางการเมืองที่สงผลตอตน
เอง ปญหาเรื่องความชํานาญของผูดําเนินรายการจะทําใหชุมชนมีสวนรวมไดไมเต็มที่ ปญหาเรื่องงบ
ประมาณ หากประชาชนจะเปนเจาของคลื่นเอง แหลงทุนตองไมมีอิทธิพลตอเนื้อหารายการ ซึ่งกลับ
เขามาสูระบบแบบเดิมๆอีก ที่เจาของทุนจะมากําหนดเนื้อหารายการเพื่อครอบงําประชาชน
6.3 ขอจํากัดของการวิจัย
1. การศึกษาในครั้งนี้มีขอจํากัดเรื่องการเก็บขอมูลดานเอกสาร เพราะสถานีหรือผูดําเนินราย
การไมไดบันทึกเทปรายการเก็บเอาไว และไมมีสคริปตรายการเก็บไว เนื่องจากบางครั้งบทวิทยุใชวิธี
เขียนเปนกระดาษ เมื่อดําเนินรายการจบแลวก็ไมไดเก็บรวบรวมไวอยางเปนระบบ ผูวิจัยจึงไดขอมูล
เกี่ยวกับบทรายการวิทยุไมครบถวน
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2. จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา ปญหาเรื่องการสื่อสารดวยภาษาทองถิ่นเปนปญหาที่
สําคัญ เนื่องมาจากผูวิจัยเปนคนภาคกลาง ไมสามารถพูดภาษาทองถิ่นภาคเหนือได จึงทําใหเปน
อุปสรรคในการพูดคุยกับชาวบานโดยเฉพาะผูสูงอายุ ทําใหขอมูลบางสวนขาดหายไปหรือเกิดความ
เขาใจผิดพลาด รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจะตองมีการชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหผู
เขารวมประชุมทราบ ทําใหการดําเนินการประชุมไมดีเทาที่ควร
3. ผูนําชุมชน พระสงฆ เปนผูที่มีความสําคัญมากในจังหวัดนาน ผูที่เขาไปในพื้นที่ตองให
ความเคารพ จะทําใหไดรับความสะดวกในดานเขาถึงชุมชน แตบางครั้งในการทําวิจัยที่ตองมีการจัด
ประชุม เสวนา หรือประชุมกลุม ผูนําจะมีอิทธิพลในการชักนํา โนมนาวใจแลวทําใหบุคคลที่เปนชาว
บานธรรมดาไมมีสิทธิออกความคิดเห็นได ขอมูลบางสวนจะไดมาจากบุคคลกลุมนี้เปนสวนใหญจึง
เปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับการวิจัยครั้งนี้
6.4 ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ปรากฏ ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นวาการจะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในราย
การวิทยุเพื่อชุมชนมากขึ้น มีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะตอผูมีหนาที่รับผิดชอบองคกรสื่อ
1. ควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา 40 และรายการวิทยุเพื่อชุมชน วา
ประชาชนสามารถทําอะไรไดบางกับกฎหมายนี้ และประชาชนจะไดรับประโยชนอยางไร โดยการฝก
อบรมประชาชนใหเขาใจหลักการของสื่อมวลชนวามีขอจํากัดอยางไร เพื่อใหวิทยุชุมชนมีประสิทธิภาพ
ไมเปนเครื่องมือของประชาชนกลุมที่ตองการแสวงหาผลประโยชนกับสื่อที่เขาถึงชุมชนไดอยางทั่วถึง
เชนสื่อวิทยุ นอกจากจะฝกใหประชาชนรูจักใชสื่อแลวยังตองฝกความรับผิดชอบในการที่จะปกปอง
วิทยุชุมชนดวย
2. ควรกระตุนใหเกิดความสนใจในสื่อวิทยุรวมทั้งสื่ออื่นๆดวย เพราะจากการสังเกตการณ
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ภาคสนามประชาชนยังไมคอยใหความสนใจกับการฟงวิทยุเทาใดนัก นักการสื่อสารมวลชนจะเปนผูที่
มีความเขาใจในสื่อวิทยุดีวาสามารถนํามาเปนประโยชนและโทษตอตนเองไดอยางไร จึงควรที่จะรวม
มือกับสถาบัน องคกรในทองถิ่นกระตุนใหประชาชนหันมาสนใจในสื่อวิทยุมากขึ้น
3. การดําเนินรายการวิทยุชุมชนควรใหประชาชนเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการดวยตน
เองมากขึ้น และใหอิสระในการทํางาน โดยไมควรมีกรอบในการตัดสินใจและขอจํากัด
ขอเสนอแนะตอรัฐบาล
1. การกําหนดนโยบายตางๆที่ลงมาสูชุมชนควรศึกษาความพรอมและปญหาของชุมชนกอน
รัฐควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมจัดการกับสื่อของชาติมากขึ้น และเปดโอกาสในการ
เรียนรูหลักการสื่อสารเพิ่มขึ้นดวย โดยรัฐตองเปนฝายที่กระตุนประชาชนดวยตัวเองซึ่งคาดวาจะมีประ
สิทธิภาพมากกวาการที่ประชาชนจะลุกขึ้นมากอตั้งวิทยุชุมชนเองโดยที่รัฐยังไมใหการสนับสนุน และ
บางครั้งก็ตอตานดวย
2. จัดหางบประมาณมาสนับสนุนวิทยุชุมชนเพิ่มขึ้น และรวมผลักดันใหเกิดขึ้นจริงดวยการ
บริหารจัดการของประชาชนเอง หรือใหเปนลักษณะการควบคุมกันเองเหมือนการบริหารหอกระจาย
ขาว แตตองเพิ่มความรัดกุมดวยผลบังคับใชที่รัฐตองเปนผูสนับสนุนงบประมาณในชวงแรก และรัฐเอง
ตองโปรงใสวาการสนับสนุนงบประมาณลงไปใหกับสื่อของชุมชนตองไมเปนแหลงผลประโยชนของ
นายทุน หรือนักการเมืองทองถิ่นได
3. ควรใหความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนวยงานราชการที่รับผิดชอบได
อยางเสรี เพราะปญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนในปจจุบันคือ ประชาชนไมสามารถวิจารณการทํางานของ
หนวยงานราชการไดเพราะจะไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ถาหากประชาชนกลุมใดแสดงการ
ตอตาน หรือมีแนวทางที่ขัดแยงกับหนวยงานราชการในทองถิ่น รวมทั้งตองใหอิสระกับวิทยุชุมชนใน
การตรวจสอบสิ่งที่ผิดปกติ คอรัปชั่น การบอนทําลาย ที่เกิดขึ้นในชุมชนตัวเองตามแนวทาง
ประชาธิปไตย
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ขอเสนอแนะตอนักวิจัย
1. นักวิจัยควรทําการวิจัยในพื้นที่ที่ตัวเองมีความคุนเคย หรือมีบุคคลที่รูจักสามารถพาเขา
ถึงแหลงขอมูลไดเพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง ปญหาในการใชภาษาถิ่นเปนสิ่งที่นัก
วิจัยตองคํานึงถึงเพราะจะเปนอุปสรรคในการติดตอสื่อสารกับชาวบานหากนักวิจัยไมไดเปนคนในทอง
ถิ่น รวมทั้งอุปสรรคในการเดินทางไปเก็บขอมูล
2. การทําวิจัยเพื่อชุมชน เปนการวิจัยที่ตองใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล และเขาถึง
ชุมชนสรางความคุนเคยกับชาวบานใหมากที่สุดเพื่อใหไดขอมูลที่เที่ยงตรง เพราะฉะนั้นนักวิจัยที่จะทํา
การวิจัยเพื่อชุมชนควรจะเปนผูที่สามารถสละเวลาในการเก็บขอมูลได

ขอเสนอแนะตองานวิจัยในอนาคต
1. การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของคนในชุมชนกับรายการวิทยุเพื่อชุม
ชนโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research-PAR) ดังนั้นผล
การวิจัยจึงเปนการเจาะลึกเฉพาะสื่อวิทยุเทานั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยในสื่ออื่นๆบาง
2. ควรทําการศึกษารายการวิทยุเพื่อชุมชนในจังหวัดอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ในเรื่องปจจัยในการกําหนดเนื้อหารายการ
3. ควรศึกษาแนวโนมการเกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชนจากหนวยงานอื่น ๆ เชน กองทัพบก
กรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ เพื่อใหองคความรูที่เพิ่มมากขึ้น
4. ควรศึกษาการรวมกลุมของประชาชนจังหวัดนานและวิวัฒนาการการเกิดกลุมฮักเมือง
นาน รวมทั้งการสื่อสารในองคกร เพื่อศึกษาวามีปจจัยใดที่ทําใหการรวมกลุมภายในจังหวัดนานมีประ
สิทธิภาพในการแกไขปญหาและพัฒนาคนในจังหวัดนาน
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