
 

สนว.๐๒ 

 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
กลุ่มชุมชนคนวิทยุ 

เรื่อง โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
วันที่ 4 ธันวาคม 2563  

ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
 
 คุณประสาน นางสาวนันทนา สีมา   
 คุณกิจ  นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี  

นายตุรากร กรัณย์รณกร  
นายณัฐวุฒิ เศษก าปัง   
นายณัฐภัทรพล จุติการพาณิชย์  

 คุณลิขิต  นางสาววราศิณีย์  สิงห์สุวรรณ 
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กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
กลุ่มชุมชนคนวิทยุ 

เรื่อง โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
วันที่ 4 ธันวาคม 2563  

ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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สังกัด ลงนาม หมายเหตุ 

 

 
 

 

1. นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี สถานีวิทยุฯ   
 
 

 

 

2. นางสาววราศิณีย์  สิงห์สุวรรณ สถานีวิทยุฯ   
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บันทึกการเล่าเรื่อง 
กลุ่ม ชุมชนคนวิทยุ 

เรื่อง โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
วันที่ 4 ธันวาคม 2563  

 
ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางสาวนันทนา  สีมา 
นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จากการเข้าร่วมโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบผู้
ประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อวันที่ 
17 - 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ดินแดง กรุงเทพฯ 
       โดยวิทยากรได้ให้ความรู้ เรื่องต้นแบบผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียง ดังนี้ 
      
- เสรีภาพสื่อได้รับการคุ้มครองอย่างไร 
 
      สิทธิเสรีภาพสื่อได้ถูกรับรองใน มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างของ
เอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและ
แสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่
ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบ
วิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความ
เป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ การ
ส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาตมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้
ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด เป็นภารกิจของ กสทช. ที่จะต้อง
ก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตที่ไม่เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ร่วมรายการ 
แนวทางดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ส าคัญในการลดการ
แทรกแซงของอ านาจของรัฐและน าไปสู่แนวทางของการปฏิรูปสื่อ
อย่างแท้จริง   
 
- สื่อสาธารณะกับบทบาทหน้าที่และความท้าทาย (ใหม่) ในยุค
ดิจิทัลที่ใครๆ ก็เป็นสื่อได้ 
 
     สื่อสาธารณะ เป็นสื่อที่ปราศจากอิทธิพลจากกลุ่มทุนเอกชน
หรือรัฐบาล เนื่องจากไม่ต้องของบประมาณรัฐบาลหรือพึ่งทุน
เอกชน ท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ ผ่านการน าเสนอความรู้และข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สื่อสาธารณะ
บางรายอย่าง BBC ของอังกฤษ และ KBS ของเกาหลีใต้ มีรายได้
จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชนผู้มีเครื่องรับสัญญาณ

     สื่อสาธารณะ เป็นสื่อที่ปราศจาก
อิทธิพลจากกลุ่มทุนเอกชนหรือรัฐบาล 
เนื่องจากไม่ต้องของบประมาณรัฐบาล
หรือพึ่งทุนเอกชน ท าหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของประชาชนเป็นส าคัญ ผ่านการ
น าเสนอความรู้และข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียม สื่อสาธารณะบางราย
อย่าง BBC ของอังกฤษ และ KBS ของ
เกาหลี ใ ต้  มี ร า ย ได้ จ ากการ เก็บ
ค่ า ธรรม เนี ยมจากประชาชนผู้ มี
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ หรือที่
เรียกว่า ‘License Fee’ ซึ่งที่ผ่านมา
สามารถเก็บได้ ในระดับที่ สู งมาก 
เนื่องจากการขยายตัวของจ านวน
ประชากร และการเพิ่มขึ้นของจ านวน
เครื่องรับโทรทัศน์ในยุคที่ โทรทัศน์
กลายเป็นของจ าเป็นที่ทุกบ้านจะต้อง
มี สื่อดังอย่างบีบีซี ต่างมีรายได้จาก
การเก็บค่าธรรมเนียมต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท  
 
รายได้ดังกล่าวถือเป็นปัจจัยส าคัญที่
ท าให้สื่อสาธารณะหลายแห่งสามารถ
คงความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือ
ในการด าเนินงาน ว่าจะไม่น าเสนอ
ข่าวหรือข้อมูลภายใต้ อิทธิพลของ
รั ฐ บ า ลหรื อกลุ่ ม ทุ น เ อกชน  สื่ อ
สาธารณะบางแห่งได้รับการยอมรับว่า
มีความน่าเชื่อถืออย่างมาก อย่างเช่น 
บีบีซี (BBC) ที่อยู่เคียงคู่สังคมอังกฤษ
มา 99 ปี เป็นต้นแบบขององค์กรสื่อ
ในหลายประเทศ และถือเป็นหนึ่งใน
สื่อที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก 
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 โทรทัศน์ หรือที่เรียกว่า ‘License Fee’ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถเก็บได้
ในระดับที่สูงมาก เนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากร และ
การเพิ่มข้ึนของจ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ในยุคที่โทรทัศน์กลายเป็น
ของจ าเป็นที่ทุกบ้านจะต้องมี สื่อดังอย่างบีบีซี ต่างมีรายได้จากการ
เก็บค่าธรรมเนียมต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท  
 
รายได้ดังกล่าวถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สื่อสาธารณะหลายแห่ง
สามารถคงความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือในการด าเนินงาน ว่า
จะไม่น าเสนอข่าวหรือข้อมูลภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลหรือกลุ่มทุน
เอกชน สื่อสาธารณะบางแห่งได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือ
อย่างมาก อย่างเช่น บีบีซี (BBC) ที่อยู่เคียงคู่สังคมอังกฤษมา 99 ปี 
เป็นต้นแบบขององค์กรสื่อในหลายประเทศ และถือเป็นหนึ่งในสื่อ
ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก 
ทว่า ในปัจจุบัน สื่อสาธารณะก าลังเผชิญกับความท้าทายส าคัญ 2 
ประการ คือ ความไม่แน่นอนของรายได้ และการเกิดขึ้นของสื่อ
ใหม ่
ประการแรก ความไม่แน่นอนของรายได้ เป็นที่ทราบกันดีว่าอัตรา
การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรเริ่มชะลอตัวลงในหลายประเทศ 
อย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น [2] และจ านวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์เริ่ม
อยู่ในระดับอ่ิมตัวแล้ว บวกกับการที่ผู้คนไม่ได้ให้ความนิยมกับ
โทรทัศน์มากเท่าเดิม แต่หันมารับชมข่าวสารและความบันเทิงผ่าน
อุปกรณ์ที่พกพาได้สะดวกอย่างสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อ
กับอินเตอร์เนต ท าให้รายได้จากการเก็บ license fee เริ่มมี
แนวโน้มลดลง เช่น ในปี ค.ศ.2001 BBC เคยมีสัดส่วนรายได้จาก
การเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่ร้อยละ 87 จากรายได้ทั้งหมด ในขณะที่
ปัจจุบันสัดส่วนดังกล่าวลดลงเหลือร้อยละ 75 และมีแนวโน้มจะ
ลดลงอีก [3] 
สื่อสาธารณะที่พึ่งพารายได้จากการเก็บ license fee จึงก าลัง
เผชิญกับความท้ าทาย  ทั้ ง การที่ ป ระชาชนไม่ อยากจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมเท่าเดิม อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมการรับชม
โทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป หรือการที่รัฐบาลบางประเทศมองว่าระบบ
การเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว ตัวองค์กรควรมี
วิธีการจัดเก็บรายได้แบบใหม่ เช่น การให้บริการผ่านระบบสมัคร
สมาชิกเหมือน Netflix ที่ให้บริการสตรีมมิ่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน เป็นต้น  
 
ความท้าทายอีกประการหนึ่ง คือ เริ่มมีนักจัดรายการอิสระ 
ผู้สื่อข่าว และองค์กรเอกชนต่างๆ ท าช่องรายการของตนเองผ่าน
การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ Facebook และ YouTube ซึ่ง
แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถท าให้ผู้คนรู้สึกมีส่วนร่วมกับรายการได้
มากกว่าการรับชมทางโทรทัศน์ทั่วไป โดยผู้ที่เลือกรับชมผ่านทาง
ออนไลน์นั้นสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นส่วนตัว แชร์

วิทยุชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งของสื่อ
ภาคประชาชน ชุมชนเป็นเจ้าของ 
และมีสวนร่วมในการบริหารจัดการ 
โดยมีเป้าหมายและการด าเนินการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะของชุมชน 
โดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจและ
ผลประโยชน์ทางการเมือง องค์การ
ยู เ น ส โ ก ( UNESCO)  ไ ด้ ก า ห น ด
หลักการในวิทยุชุมชนไว้ 3 ประการ 
คือ 

- ประชาชนเข้าถึงง่าย ซึ่งหมายถึงการ
เข้าถึงองค์ประกอบเหล่านี้คือ การมี
สิทธิเป็นเจ้าของ มีสิทธิบริหารจัดการ 
มีสิทธิผลิตรายการ มีสิทธิได้รับฟัง
รายการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ มี
สิทธิให้ข้อเสนอแนะ มีสิทธิ เข้าถึง
สถานี มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล 

- ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมีดังนี้คือ ร่วมเป็น
เจ้าของสถานี ร่วมก าหนดนโยบาย 
ร่วมบริหารจัดการ ร่วมผลิตรายการ 

- ประชาชนบริหารจัดการด้วยตนเอง 
คือ สมาชิกในชุมชนด าเนินการเองใน
รูปแบบของอาสาสมัคร และไม่อยู่ใต้
อิทธิพลของ “กลุ่มธุรกิจ”หรืออิทธิพล
ของ “กลุ่มการเมือง” 

ดั ง นั้ นหลั ก ก า รส า คัญของก า ร
ด าเนินการวิทยชุุมชน คือ การมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
 
ส าหรับโครงการศึกษาและพัฒนา
ต้นแบบผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะครั้งนี้ 
เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มวิทยุชุมชน
ได้เข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็น 
ศึกษาหาแนวทางในอนาคตข้างหน้า 
ที่จะเป็นการเปลี่ยนวงการวิทยุให้
ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยใหม่ และใน
อนาคตจะมีการตรวจสอบคุณภาพที่
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เผยแพร่ หรือกดติดตามเพื่อรับทราบข่าวสารของทางรายการ อีก
ทั้งยังสามารถรับชมรายการได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งรายการสดและ
ย้อนหลัง          
 
ถึงแม้ช่องทางการสื่อสารจะมีเพิ่มมากขึ้น สะดวก และรวดเร็ว แต่
ข่าวหรือกระแสที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์จ านวนมากมักขาดการ
ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และอาจถูกบิดเบือนได้ง่าย 
ส่วนนึงเกิดจากการแย่งชิงความเร็วในการน าเสนอ หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อ่ืน เช่น การโฆษณา หรือสร้างกระแสบางอย่าง ซึ่ง
อาจไม่ได้ตอบสนองผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน หรือน าไปสู่
การแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อที่ท าให้คุณภาพบริการดีขึ้น ปัญหา
ส าคัญ คือ สื่อใหม่บนโลกออนไลน์เหล่านี้อาจไม่ได้ด าเนินการตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อ หรือต้องแสดงความรับผิดรับชอบ 
(accountability) ต่อข่าวและข้อมูลที่น าเสนอต่อสังคม 
 
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น อาทิ ปัญหาการแพร่ระบาดของข่าวปลอม 
(Fake News) และการบิดเบือนข้อมูล (Disinformation) ที่พบ
เห็นได้เยอะมากในปัจจุบัน ข่าวเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมเป็นวงกว้าง โดยข่าวปลอมที่ถูกส่งต่อหรือแชร์
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์อาจส่งผลด้านลบต่อการลงทุน ตลาดหุ้น 
การท่องเที่ยว และอาจท าให้เกิดความสับสน เข้าใจผิด หรือตื่น
ตระหนก [5] และในหลายกรณีเราจะเห็นว่าแหล่งต้นตอของข่าว
ปลอมไม่ได้ออกมายอมรับและตามแก้ไขข้อมูลข่าวปลอมเหล่านี้ 
 
ถ้าหากสื่อสาธารณะหายไปเนื่องจากขาดรายได้ด าเนินการ และสื่อ
ใหม่บนโลกออนไลน์ไม่สามารถสร้างความรับผิดรับชอบต่อสังคมได้ 
ประชาชนอาจขาดแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือมุมมองที่แตกต่าง
จากสื่อของรัฐ รวมไปถึงรายการที่สื่อเอกชนไม่ผลิตหรือน าเสนอ
เนื่องจากไม่อยู่ในกระแสนิยมที่จะสร้างรายได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ค าถามคือ ถ้าพฤติกรรมและความต้องการของ
ประชาชนผู้เสพข่าวคือการรับรู้ข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและ
ประสบการณ์การรับชมที่ไม่น่าเบื่อ ทว่า ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา
เบื้องต้นจากโซเชียลมีเดียนั้นยังไม่สามารถเชื่อถือได้ 100% และ
อาจสุ่มเสี่ยงในการสนับสนุนการแพร่ระบาดของข่าวปลอมหากน า
เผยแพร่ต่อ สื่อสาธารณะควรจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเอง
อย่างไรต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดต่อไปได้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุชุมชน มีอยู่หลากหลายแง่มุมด้วยกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป้าหมายของวิทยุชุมชนที่มุ่งตอบสนองในสิ่งที่วิทยุกระแส
หลักไม่สามารถตอบสนองให้ได้ มีอยู่ 4 แง่มุมด้วยกัน 

เข้มข้นขึ้น  ไม่ว่ าจะเป็น เรื่ องของ
เนื้อหารายการ คุณภาพ เกณฑ์การ
ประเมินผลต่าง ๆ ก็จะถูกปรับให้
เข้มข้นขึ้น ฉะนั้นการเตรียมพร้อมใน
ด้านต่าง ๆ ก็ต้องมีความพร้อมอยู่
เสมอ เพื่ อการปรับปรุงที่ ดีขึ้น ใน
อนาคต 
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1. วิทยุชุมชนเป็นสื่อทางเลือก(Alternative Media) ในแง่มุมนี้ 
วิทยุชุมชนเป็นวิทยุที่ประชาชนเป็นเจ้าของไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ 
ส่วนการด าเนินงานนั้นก็ไม่หวังผลก าไร นอกจากนี้ยังเป็นอิสระจาก
รัฐและองค์กรทางสังคมอื่นๆ และไม่สนใจการท างานแบบมืออาชีพ 
แต่พึ่งพาอาสาสมัคร ส่วนการผลิตรายการนั้น ผู้รับสารท าหน้าที่
เป็นผู้ส่งสาร โดยน าเสนอเนื้อหาจากเกณฑ์การเลือกที่แตกต่างจาก
สื่อกระแสหลัก เช่น เรื่องต้องห้ามหรือไม่ได้น าเสนอในสื่อกระแส
หลัก เร่ืองชีวิตประจ าวันหรือเร่ืองของคนสามัญ เป็นต้น 
  
2. วิทยุชุมชนเป็นสื่อชุมชน (Community Media) วิทยุชุมชนถูก
มองว่าเป็นการออกแบบขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
คนทุกกลุ่มที่อยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะอยู่ในระดับสังคมเศรษฐกิจใด 
องค์กรใด หรือคนกลุ่มน้อย/กลุ่มวัฒนธรรมย่อยใด นอกจากนี้ วิทยุ
ชุมชน เป็นการสื่อสารแบบสองทาง(Two-way Communication) 
และมีทิศทางการไหลของข่าวจากบนลงล่าง (Top-down) และ
จากล่างขึ้นบน (Bottom-up) และในระนาบเดียวกัน (Horizon) 
โดยการด าเนินงานมีเป้าหมายที่หลากหลายตามระดับของผู้ที่
เก่ียวข้อง วิทยุชุมชนมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน โดย
ท าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้สึกร่วมในชุมชน เป็นเวที
แลกเปลี่ยนข่าวสาร/ความคิด และเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหา 
คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้วางแผนการใช้สื่อ ผู้ใช้ 
ผู้ผลิต ผู้แสดง ฯลฯ 
  
3. วิทยุชุมชนเป็นสื่อภาคประชาชน (Civic Media) เป็นมุมมองใน
แง่ที่ว่าวิทยุชุมชนไม่ได้เป็นทั้งของภาครัฐและเอกชน ไม่มุ่งก าไร
สูงสุด และมีพันธกิจเพื่อสนองประโยชน์ของสาธารณะ นอกจากนี้
รายการยังมีเนื้อหาที่หลากหลายกว่าสื่อภาครัฐและเอกชน โดย
นอกจากจะมุ่งเน้นที่ข่าวและสาธารณะประโยชน์มากกว่าเนื้อหา
บันเทิงแล้ว ยังมุ่งหวังการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนอีกด้วย 
ทั้งในเรื่องของการเป็นเจ้าของ การก าหนดทิศทางของเนื้อหา การ
ผลิต การแสดง ความคิดเห็น การสนับสนุนด้านการเงิน การ
รวบรวมก าลังคนและทรัพยากร และการประเมินผล 
  
4. วิทยุชุมชนเป็นสื่อสาธารณะ (Public Service Broadcasting) 
ความเป็นสาธารณะท าให้วิทยุชุมชนต้องยึดถือประโยชน์ของ
ประชาชน โดยมีอิสระจากอิทธิพลของรัฐและกลุ่มทุน และมีความ
หลากหลายและแตกต่างจากสื่อเชิงพาณิชย์ ส่วนเนื้อหาที่น าเสนอ
ต้องเป็นกลาง สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ
ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงการให้ความส าคัญกับคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ และรายได้หลักควรมาจากประชาชนในรูปแบบของ 
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“ค่าธรรมเนียม”เป็นหลัก (ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ และวีระยุทธ 
กาญจนชูฉัตร, 2546) 
  
วิทยุชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งของสื่อภาคประชาชน ชุมชนเป็น
เจ้าของ และมีสวนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายและ
การด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะของชุมชน โดยไม่แสวงหา
ก าไรในทางธุรกิจและผลประโยชน์ทางการเมือง องค์การยูเนสโก
(UNESCO) ได้ก าหนดหลักการในวิทยุชุมชนไว้ 3 ประการ คือ 
ประชาชนเข้าถึงง่าย ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงองค์ประกอบเหล่านี้คือ 
การมีสิทธิเป็นเจ้าของ มีสิทธิบริหารจัดการ มีสิทธิผลิตรายการ มี
สิทธิ ได้ รับฟั งรายการที่ เหมาะสมและมีคุณภาพ  มีสิทธิ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ มีสิทธิเข้าถึงสถานี มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล 
ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนมีดังนี้คือ ร่วม
เป็นเจ้าของสถานี ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมบริหารจัดการ ร่วมผลิต
รายการ 
ประชาชนบริหารจัดการด้วยตนเอง คือ สมาชิกในชุมชนด าเนินการ
เองในรูปแบบของอาสาสมัคร และไม่อยู่ใต้อิทธิพลของ “กลุ่ม
ธุรกิจ”หรืออิทธิพลของ “กลุ่มการเมือง” 
ดังนั้นหลักการส าคัญของการด าเนินการวิทยุชุมชน คือ การมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(จุมพล รอดค าดี, 2542 และ กาญจนา แก้วเทพ, 2546) 
  
อย่างไรก็ตาม การเกิดของวิทยุชุมชนสอดคล้องกับกระแสความ
ต้องการเสรีภาพในการสื่อสารตามระบอบของสังคมประชาธิปไตย 
และการขยายตัวทางธุรกิจ การเมือง ท าให้มีผู้ใช้ช่องทางสื่อวิทยุ
ชุมชนเป็นการแสดงออกทางเสรีภาพในการเลือกน าเสนอเนื้อหาที่
ไม่มีอยู่ในสื่อกระแสหลัก บ้างก็เป็นการแสดงออกถึงสิทธิการใช้สื่อ
ของภาคประชาชน บ้างก็เป็นการใช้สื่อวิทยุเพื่อแสวงหาก าไรทาง
ธุรกิจ และบ้างก็ใช้สร้างฐานเสียงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
  
  
การมีส่วนร่วมของชุมชน (People Participation) 
  
ความหมายของค าว่า “การมีส่วนร่วมในวิถีทางประชาธิปไตย” 
ไม่ได้ชี้วัดกันเพียงแค่การมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด หรือมี
การเลือกตั้งเท่านั้น หากแต่ต้องท าให้นิยามความหมายของค าว่า
ประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งกินได้หรือเป็นเรื่องปากเรื่อง
ท้องของประชาชน(อนุสรณ์ ไชยพาน, 2545) ฉะนั้นการรวมกลุ่ม
ของชาวนาชาวไร่ เกษตรกรที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นพลัง
ต่อรองทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ถือว่าเป็นประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีลักษณะประการส าคัญ คือ จะต้องมีพื้นที่ทาง
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การเมืองให้กับภาคประชาชนทุกส่วนทุกภาคของสังคม ซึ่งใน
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 มาตรา 40 ย่อมถือ
ว่าเป็นการกระจายคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
  
การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย 
เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 
ความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเครือข่าย 
และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดีที่สุด 
(วันชัย วัฒนศัพท์,2546) 
  
การสรุปบทเรียนขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานร่วมกับชุมชน มี
หลักปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่ส าคัญที่ ได้น าไปเป็น
แนวทางในการศึกษา มีดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มในสังคม
หมายถึง ในชุมชนหนึ่ง ๆ ย่อมประกอบด้วย ความแตกต่าง
หลากหลายทั้งด้านฐานะ เพศ วัย สถานะทางสังคม ฯลฯ การสร้าง
โอกาสเปิดพื้นที่ทางสังคมอย่างเท่าเทียมในการให้ทุกส่วนได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงออกทางความคิด ศักยภาพ และความรู้และร่วมมี
บทบาทด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 2) การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
หมายถึง ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การ
วิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ 
การปฏิบัติ การตรวจสอบ การติดตามประเมินผล การสรุปบทเรียน 
การขยายผลและเผยแพร่สู่สาธารณะ (บัณฑร อ่อนด า, 2544) 
  
ในเชิงประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชน มีเงื่อนไขที่ไม่ควรมองข้าม 
คือถ้าพื้นที่ใดมีฐานของงานพัฒนาและมีแกนน าที่ท างานเพื่อสังคม
มากหรือเป็นพื้นที่  ที่มีปัญหาสาธารณะที่คนส่วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะมีอยู่สูง ส่วนพื้นที่ที่ไม่
มีฐานงานพัฒนาและแกนน าที่ท างานเพื่อสังคมมีไม่มากนัก หรือ
ไม่ใช่พื้นที่ที่มีปัญหาสาธารณะ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะมี
ต่ ามาก (เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคตะวันตกและคณะ, 2551) 
  
แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมนี้ สถานีวิทยุชุมชนหลายสถานี ได้
มีประกาศเพื่อตอกย้ าอยู่เสมอว่าสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นของชุมชน 
และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่เสมอๆ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น การรับบริจาคเงินและหรือสิ่งของ การรับฟัง
ข้อเสนอแนะที่ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาและคณะกรรมการ ผู้จัดรายการ
รับออกไปพบปะพูดคุยกับผู้ฟัง เป็นต้น 
 



 

สนว.๐๒ 

- ส าหรับโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้
กลุ่มวิทยุชุมชนได้เข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็น ศึกษาหา
แนวทางในอนาคตข้างหน้า ที่จะเป็นการเปลี่ยนวงการวิทยุให้
ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยใหม่ และในอนาคตจะมีการตรวจสอบ
คุณภาพที่เข้มข้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหารายการ คุณภาพ 
เกณฑ์การประเมินผลต่าง ๆ ก็จะถูกปรับให้เข้มข้นขึ้น ฉะนั้นการ
เตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ ก็ต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อการ
ปรับปรุงที่ดีขึ้นในอนาคต 
  
  

 


