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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึแนวทางการพฒันาเพื่อความอยู่รอดของวทิยุชุมชนจงัหวดักาฬสนิธุ์ ใชว้ธิกีาร
เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร (documentary research) และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth 
interview) โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposeful Sampling) กบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นวทิยุชุมชนตามหลกัการวทิยุ
ชมุชน จ านวน 2 สถานี  ไดแ้ก ่1) สถานีวทิยุชมุชนคนกฉุินารายณ์ 2) สถานีวทิยุชมุชนคนนาคู-เขาวง  จากการศกึษาพบว่า
วทิยุชมุชนทัง้ 2 สถานี เกดิจากการรวมตวัของกลุ่มคนทีเ่คลื่อนไหวดา้นการพฒันาสงัคมทีต่อ้งการสรา้งความเขม้แขง็ให้แก่
ชมุชน  โดยมสีือ่ของชมุชนเป็นเครื่องมอื  โดยแนวทางการพฒันาเพื่อความอยู่รอด สรปุไดด้งันี้ 1.การท างานเชงิรุกในการ
หาแหล่งทุนภายนอก 2.การพฒันาเนื้อหาของรายการ 3.การพฒันารปูแบบการน าเสนอ 4. การพฒันาทกัษะให้กบับคุลากร
ในสถานี 5.การมสี่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  6.การระดมทุน  7.การสนับสนุนเงนิทุนและแหล่งทุนจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 8. การสนบัสนุนวทิยุชมุชนจาก กสทช.  9. การยดึมัน่ในจรยิธรรม จรรยาบรรณและความรบัผดิชอบต่อสงัคม   
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Abstract 
 

 This research aims to study development approaches to the survival of Kalasin Community Radio. Use 
documentary research and in-depth interviews. To do this, select a specific sample (Purposeful Sampling). With 
community radio audience according to community radio principles, 2 stations Namely 1) Kuchinarai Community 
Radio Station 2) Naku-Khao Wong Community Radio Station.Studies have shown that both community radio 
stations are formed by a coalition of people who are active in social development who want to strengthen the 
community.  The community's media is instrumental. By developing approaches to survival. Here's a summary: 1. 
Proactive work in external funding 2. The development of the content of the program 3. Development of presentation 
model 4. Skill development to personnel in stations 5. Public participation in the area 6. Funding 7. Funding support 
and funding from relevant agencies 8. Community Radio Support from NEB 9. Adherence to ethics, ethics and 
social responsibility.    
 
Keyword: Community Radio/Community, Radio Development Guidelines    
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1.บทน ำ  
 วทิยุชุมชน (Community  Radio) เป็นสื่อทางเลือกที่
สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยและเป็นทรพัยากรที่ส าคญั
ข อ ง ช าติ ที่ ส า ม า ร ถ ส ะ ท้ อ น เ สี ย ง ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  
( 2011,Magpanthong, C., & McDaniel, D.) การเกิดขึ้นของ 
“วิทยุชุมชน” เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงการ 
“ปฏิรูปสื่อ” ที่เกิดกระแสเรียกร้องมาอย่างยาวนาน หลัง
เหตุการณ์พฤษภาทมฬิเมื่อปี 2535 และเมื่อมคีณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรอื กสทช. องค์กรอิสระที่มหีน้าที่ในการจัดสรร
คลื่นความถีแ่ละก ากบัดแูลกจิการการสื่อสารของประเทศ  ซึง่
มีพันธกิจส าคญัคือการเข้ามาก ากับดูแลและจัดสรรคลื่น
ความถีเ่พื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ สือ่หนึ่ง
ที่ถูกจบัตามองและเป็นปัญหาเรง่ด่วนที่ทาง กสทช. ต้องรบี
เข้ามาแก้ไขนัน่คือ “วิทยุชุมชน (Community  Radio)” ที่
เกดิขึน้มากมายหลายพนัสถานี แมว้า่ตลอดระยะเวลาตัง้แต่มี
วทิยุชุมชนเกดิขึ้นจนถึงปัจจุบนัจะสามารถพสิูจน์ใหเ้ห็นวา่
ไดผ้า่นบทเรยีนและประสบอุปสรรคมากมายแต่กส็ามารถฟัน
ฝ่าจนสามารถด ารงอยู่ไดม้าถงึทุกวนันี้ เพื่อเรยีกรอ้งสทิธิอนั
ชอบธรรมตามรฐัธรรมนูญซึง่ไดใ้ห้การรบัรองสทิธิการสื่อสาร
ของประชาชนไวต้ัง้แต่รฐัธรรมนูญฉบบัปี 2540 ในมาตรา 40 
เรือ่ยมาจนถงึรฐัธรรมนูญฉบบัปี 2560 ในมาตรา 60  
 ขณะนี้สถานีวทิยุทัว่ประเทศก าลงัเขา้สู่กระบวนการ
จดัระบบระเบยีบให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและตามขอ้ก าหนด
ต่าง ๆ โดย กสทช. เป็นผู้ก ากับดูแลและได้ประกาศ
หลั ก เกณฑ์ การอนุ ญาตทดลองปร ะกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555  ซึ่งเป็นการให้ใบอนุญาต
ทดลองประกอบกจิการชัว่คราวกอ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี หากมี
การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบเงื่อนไขจึงจะสามารถรบั
ใบอนุญาตต่อไป  โดยให้สทิธิสถานีวทิยุกระจายเสยีงที่เคย
ลงทะเบยีนทดลองออกอากาศ ไวต้ัง้แต่ ปีพ.ศ. 2552  เป็นผูม้ ี
สทิธยิื่นขอใบอนุญาตทดลองประกอบกจิการ  ซึง่ปัจจุบนัมอียู่
ประมาณ 6,604 สถานี  ขณะที่สถานีวิทยุชุมชนต่าง ๆ ก็
ก าลังเข้าสู่กระบวนการนี้ เช่นกนัเพื่อพิสูจน์ตัวเองในการ
ขอรบัใบอนุญาตทดลองประกอบกจิการ  
 ตลอดเสน้ทางของการต่อสูเ้พื่อพสิจูน์ตวัตนของวทิยุ
ชมชน ปัญหาส าคญัอย่างหนึ่งที่เกดิควบคู่มากบัวทิยุชมุชน
โดยตลอด คือการถูกบิดเบือนจนไม่สามารถด ารงอยู่ตาม
หลกัการและปรชัญาทีแ่ทจ้รงิ  โดยเฉพาะการขาดการมสีว่น

ร่วมของประชาชนซึ่งถือเป็นหัวใจของวิทยุชุมชนและเป็น
ปัญหาพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุด ส่งผลให้วทิยุชุมชนที่หวงัไว้ให้
เป็นสือ่ของประชาชนไมไ่ดม้คีวามแตกต่างไปจากวทิยุในอดตี
นัน่คือมุ่งน าเสนอแต่เนื้อหาด้านความบนัเทิงและหวงัผล
ในทางธุรกิจเป็นหลัก  นอกจากนัน้ยังมีการน าไปเป็น
เครื่องมอืหาเงนิจนกลายเป็นวทิยุเชงิพาณิชย์และที่อนัตราย
ที่สุดคือการน าไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กบัคนบาง
กลุ่ม  ประชาชนในพื้นทีไ่มม่โีอกาสไดแ้สดงความตอ้งการของ
ตนเองและวทิยุชมุชนเองกไ็มไ่ดเ้ป็นสือ่ทีส่นองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ  อย่างไรกต็ามยงัมวีทิยุ
ชุมชนพนัธุ์แท้อกีหลายสถานีที่พยายามประกอบกจิการตาม
หลักการของวิทยุชุมชนอย่างแท้จริงตามหลัก “วิทยุโดย
ชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน ” โดยไม่มโีฆษณาและแสวงหา
ก าไรจนเกดิการรวมกลุ่มของคนที่ท าวทิยุชุมชนพนัธุ์แทข้ึน้
ในนาม สหพนัธ์วทิยุชมุชนแห่งชาต ิ(สวชช.) ขึน้ 
 ความพยายามของวทิยุชมุชนทีไ่ดต้่อสูเ้พื่อใหไ้ดส้ทิธิ
ตามรฐัธรรมนูญแมว้่าจะไดร้บัการยอมรบัในปัจจุบนัมากขึน้ 
แต่ดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัที่เทคโนโลยีการสื่อสารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัเทคโนโลยกีารสื่อสาร
รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนเปลี่ยนไป
จากเดมิที่เคยเปิดรบัสื่อแบบเก่ามาสู่สื่อใหม่อย่างสื่อสงัคม
ออนไลน์ (social media) มากขึ้น และกลายเป็นสื่อหลักใน
ชวีติประจ าวนัไปแล้วส่งผลให้สื่อทัง้กระแสหลกัและกระแส
รองต้องปรบัตวักนัอย่างหนกั  สื่อบางส านักตอ้งลม้หายตาย
จากไป  บางส านักต้องปลดหรอืลดจ านวนพนักงานลง บาง
ส านักต้องลดต้นทุนลงให้มากที่สุดเพื่อความอยู่รอด ขณะที่
ทวีดีจิทิลักป็ระสบภาวะการขาดทุนและบางชอ่งต้องปิดตัวลง
เช่นกนั  ส่วนงบประมาณจากโฆษณาไดย้้ายจากช่องทางสือ่
แพลตฟอรม์เก่าไปสูแ่พลตฟอร์มใหม่อย่างสื่อสงัคมออนไลน์ 
(Social Media)  แทน และวทิยุชมุชนกห็นีไมพ่้นสถานการณ์
นัน้เชน่กนั  
 ปัจจุบนัมสีถานีวทิยุกระจายเสยีงในจงัหวดักาฬสนิธุ์
ที่ได้รบัอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง จาก
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง โทรทศัน์และโทรคมนาคม 
(กสทช.) มจี านวนทัง้สิ้น 78 สถานี แบ่งเป็นประเภทต่าง  ๆ
ดงันี้ บรกิารธุรกจิ 63 สถานี บรกิารสาธารณะ 12 สถานี และ
บรกิารชุมชนหรอืวทิยุชุมชน 4 สถานี ตามล าดบั อย่างไรก็
ตามหากน าเอาเจตนารมณ์ตามหลกัการของวทิยุชมชนมา
เป็นเกณฑน์ัน้ พบวา่มสีถานีวทิยุชุมชนเรยีกว่า “วทิยุชมุชน
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พนัธุ์แท้” ในจงัหวดักาฬสนิธุ์ปัจจุบนัมอียู่ 2 สถานี ไดแ้ก่ 1. 
สถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ์ คลื่นความถี่  104.00 
เมกะเฮิรตซ์ 2. สถานีวทิยุชุมชนคนเขาวง-นาคู คลื่นความถี่ 
89.50 เมกะเฮิรตซ์ โดยทัง้ 2 สถานีเกดิจากแนวความคิดที่
คลา้ยกนัคอื เกดิจากการรวมตวัของกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวดา้น
การพฒันาสงัคมที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
โดยมสีื่อเป็นของชุมชน จึงมกีารรวมตวักนัของคนในชุมชน
ขึ้นซึ่งเป็นสถานีที่ไม่มกีารโฆษณาและเน้นเนื้อหาข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อชมุชนใชว้ธิีด าเนินงานแบบอาสาสมคัร โดย
ไมม่กีารแสวงหาก าไรหรอืรายไดใ้นเชงิพาณิชย์   
 แม้สื่ออย่างวิทยุชุมชนยังคงมีความจ าเป็นและมี
บทบาทอย่างมากในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  แต่การท า
หน้าทีข่องวทิยุชมชนใหต้รงตามเจตนารมณ์  มปีระสทิธภิาพ  
ให้สามารถด ารงสถานะอยู่รอดท่ามกลางในสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างรวดเรว็หรอืที่
เรยีกวา่ ดจิทิลัดสิรปัชัน่ (Digital  Disruption) จะตอ้งมแีนวทาง
และการปรบัตวัอย่างไร  จึงเป็นที่มาในการศึกษาครัง้นี้ว่า
วทิยุชมุชนในจงัหวดักาฬสนิธุ์มแีนวทางอย่างไรในการพฒันา
เพื่อความอยู่รอดเพื่อให้เป็นสื่อตรงตามเจตนารมณ์ ที่ว่า 
“วทิยุโดยชมุชน ของชมุชน เพื่อชมุชน ” อย่างแทจ้รงิ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษาสถานภาพของวทิยุชมุชนในจงัหวดั
กาฬสนิธุ์ 
 2.2 เพื่อศกึษาถงึแนวทางการพฒันาเพื่อความอยู่รอด
ของวทิยุชมุชนจงัหวดั 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการค้นคว้า
ขอ้มลูจากเอกสาร (documentary research) และการสมัภาษณ์
แบบเจาะลกึ (in-depth interview) กบัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งโดยมี
รายละเอยีด ดงันี้    
  การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) เกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการและแนวคิดของ
วทิยุชมุชน  ววิฒันาการตลอดจนสถานการณ์ในปัจจุบนั ของ
การจดัระเบยีบ ขอ้กฎหมายการเคลื่อนไหวขององคก์รวชิาชพี
และกลุ่มวทิยุชมุชนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั  
รวมถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารงานวิจัย ข่าว  ระเบียบ 

กฎหมายและพระราชบญัญัติ รวมไปถึงเว็บไซต์ต่างๆที่
เกีย่วขอ้ง 
  การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
กบั ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม   
ตามตารางดงันี้   
   กลุ่มที ่1 ผูป้ระกอบการสถานีวทิยุชมุชนและ
นกัวชิาชพีดา้นวทิยุทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย  
    นายเกยีรติศกัดิ ์ สริเิกตุ ผูป้ระสานงาน
เครอืข่ายวทิยุชุมชนภาคอสีาน สหพนัธ์วทิยุชุมชนแห่งชาต ิ
(สวชช.) และ หวัหน้าสถานีวทิยุชุมชนคนกุฉินารายณ์คลื่น
ความถี ่104.00 MHz     
    นายวิเศษ  จิตรจง หัวหน้าสถานีวิทยุ
ชมุชนคนเขาวง-นาค ูคลื่นความถี ่89.50 เมกะเฮริตซ์ 
    นายวชิระ พลตื้อ ผู้ประกอบการวิทยุ
ออนไลน์อสีานเรดโิอ จ.กาฬสนิธุ์ 
   กลุ่มที่ 2 นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์หรอื
สื่อสารมวลชนและสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) 
ประกอบดว้ย   
    อาจารย์อังคณา  พรมรักษา อาจารย์
ประจ าภาควิชานิ เทศศาสตร์ คณะวิทยากรสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
    นายวิชาญ  อุ่นอก เลขาธิการสหพันธ์
วทิยุชมุชนแห่งชาต ิ(สวชช.) 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 สถานภาพของวิทยุชุมชนในจงัหวดักาฬสินธุ ์ 
 ผลการศึกษาสถานภาพของวิทยุชุมชนในจังหวัด
กาฬสนิธุ์พบวา่ ในจงัหวดักาฬสนิธุ์มสีถานีวทิยุกระจายเสยีง
จ านวนทัง้สิ้นกว่า 100 สถานี จากข้อมูลทางจังหวดัมีการ
รวบรวมรายชือ่ของสถานีวทิยุต่าง  ๆซึง่สว่นใหญ่ใชช้ือ่ในการ
จดัตัง้หรอืด าเนินงานโดยเรยีกตวัเองว่า “วทิยุชุมชน” แล้ว
ตามดว้ยพื้นที่ทีจ่ดัตัง้สถานีหรอืออกอากาศ เช่น สถานีวทิยุ
ชุมชน กส. สถานีวิทยุชุมชนชนเสยีงกาฬสินธุ์ สถานีวทิยุ
ชมุชนไทยกาฬสนิธุ์ สถานีวทิยุชมุชนเมอืงน ้าด า สถานีวทิยุ
ชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน สถานีวทิยุชุมชนคนกมลาไสย 
สถานีวทิยุชมุชนต าบลแจนแลน เป็นตน้ ทัง้นี้จะเหน็วา่สถานี
ส่วนใหญ่ใช้ชื่อวิทยุชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง และระบุถึง
ลักษณะการออกอากาศและเนื้อหาว่าเป็นประเภท เพลง 
ขา่วสาร และมโีฆษณา บางสถานีมคี่ายเทปเพลงเป็นเจ้าของ
ขณะทีก่ารด าเนินงาน มลีกัษณะการด าเนินการโดยมุง่เน้นใน

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/423582
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/423582
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เชงิพาณิชย์ สว่นผูจ้ดัรายการหรอืหวัหน้าสถานีมกัจะเป็นนัก
จดัรายการทีเ่ป็นมอือาชพีและเป็นผูท้ีม่ชี ือ่เสยีงในทอ้งถิ่นนัน้ 
รวมทัง้มทีกัษะในการด าเนินรายการที่น่าสนใจ ขณะที่สถาน
ที่ต ัง้สถานีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรอืในบรเิวณบา้น
ของตนเอง ดงันัน้ สถานีวทิยุกระจายเสยีงในกลุ่มนี้จึงอาจ
เรยีกไดว้า่เป็นสถานีวทิยุกระจายเสยีงประเภทธุรกจิมากกว่า
จะเป็นประเภทวทิยุชุมชน เพราะตามลกัษณะการด าเนินงาน
นัน้ขดักบัหลกัการวทิยุชุมชนอย่างชดัเจน โดยเฉพาะการมี
โฆษณา  
 4.1.1 สถานีวทิยุชมุชนตามหลกัการ “วทิยุชมุชน” ใน
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
  สถานภาพของวิทยุชุมชนตามหลักการและ
เจตนารมณ์ของการด าเนินงาน “วทิยุชุมชน” มลีกัษณะการ
ด าเนินงานทีใ่กลเ้คยีงมากทีส่ดุนัน้ ซึง่ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิและ
หลกัการวทิยุชุมชนมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณามหีลกัการ
กวา้ง ๆ คอื 1) ต้องเป็นสถานีวทิยุที่ไม่แสวงหาก าไรในเชิง
พาณิชย์และไมม่โีฆษณา 2) ด าเนินการโดยใชอ้าสาสมคัรโดย

ไมม่รีายไดป้ระจ าตอบแทน 3) ประชาชนในทอ้งถิน่มสีว่นรว่ม 
โดยไมใ่ชข่องสว่นตวับคุคลใดบคุคลหนึ่งหรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
4) ตัง้อยู่ในพื้นทีส่าธารณะไมใ่ชพ่ื้นทีส่ว่นบคุคล 
  จากหลักการดงักล่าวพบว่าจังหวดักาฬสินธุ์มี
สถานีวทิยุชุมชนที่แท้จรงิ หรอื “วทิยุชุมชนพนัธุ์แท้” เหลือ
เพยีง 2 สถานีเท่านัน้ (ตารางที ่1) โดยสถานีทัง้หมดขึน้สงักดั
กับสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติหรือ สวชช. ซึ่งเป็นการ
ร่วมมือกนัอย่างเป็นทางการของจุดปฏิบตัิการเรียนรูว้ทิยุ
ชุมชนจ านวนมากกว่า 140 สถานี ในวนัที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 
2545 (เครือข่ายวิทยุชุมชน 8 อนุภูมิภาคทัว่ประเทศ) เพื่อ
ติดตามนโยบายการจัดระเบียบวทิยุชุมชนของรฐับาล โดย 
สวชช. มีแนวทางด าเนินงานวิทยุชุมชนที่ไม่มีโฆษณา 
นอกจากนี้ในช่วงแรกของการก่อตัง้สมาชิก สวชช. ได้จ ัด
ประชุมร่วมกนัเพื่อแลกเปลีย่นบทเรยีนและช่วยเหลอืกนัและ
กนัภายในเครอืข่ายอย่างสม ่าเสมอ แต่เมื่อมกีารอนุญาตให้
วทิยุชุมชนมโีฆษณาไดท้ าใหส้มาชกิ สวชช. บางแห่งเริม่รบั
โฆษณาเพื่อน ารายไดไ้ปใชด้ าเนินงานวทิยุชมุชนของตน 

 

ตารางที ่1 ขอ้มลูสถานีวทิยุชมุชนทัง้ 2 สถานีในจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 

ล ำดบั
ท่ี 

ช่ือสถำนี 
คลื่นควำมถี่ 
(เมกะเฮิรตซ์) 

สถำนท่ีตัง้ 

1 สถานีวทิยุชมุชนคนกฉุินารายณ์ 105.00 บา้นโนนยาง ต าบลเหล่าไฮงาม อ าเภอกฉุินารายณ์ 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

2 สถานีวทิยุชมุชนคนเขาวง-นาคู 89.50 อาคารแสดงผลติภณัฑ์โครงการสง่เสรมิศลิปาชพี 
บา้นกุดสมิ-คุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

 
 4.1.2 การกอ่ตัง้ “วทิยุชมุชน” ในจงัหวดักาฬสนิธุ์  
  แนวคดิการกอ่ตัง้วทิยุชมุชนในจงัหวดักาฬสนิธุ์
มทีีม่าแตกต่างกนั แต่อย่างไรกต็ามลกัษณะการด าเนินงานที่
เหมอืนกนั โดยสามารถแบง่ออกเป็นสองสว่น มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
  ส่วนแรกเกิดจากนักพัฒนาและนักวิชาการที่
ท างานด้านสงัคมร่วมกับคนในชุมชนที่มีจิตอาสาในการ
พฒันาชมุชน น าโดย ดร.น าใจ อุทรกัษ์ ในนามคณะกรรมการ
สมาพนัธ์วทิยุชมุชนคนอสีานซึง่เป็นผูเ้คลื่อนไหวและท างาน
ดา้นการพฒันาสงัคมในจงัหวดักาฬสนิธุ์จนเป็นทีย่อมรบั โดย
มแีนวคดิที่ต้องการให้เกดิสื่อของชุมชนอย่างแท้จรงิและให้
ชมุชนมสีือ่เป็นของตนเอง จงึมกีารรเิริม่รวมกลุ่มคนทีส่นใจจะ
ท าวทิยุชุมชนมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 ประกอบกบัช่วงนัน้ที่
รฐัธรรมนูญ ฉบบัปี 2540 ก าหนดและเปิดโอกาสให้สทิธิภาค

ประชาชนในการเป็นเจ้าของสื่อได ้จึงมกีารเคลื่อนไหวเพื่อ
จดัตัง้สือ่ของภาคประชาชนขึน้มาโดยตัง้เป็นสถานีวทิยุชมุชน 
ซึ่งยึดหลกัการและเจตนารมณ์ของวทิยุชุมชนอย่างแท้จริง 
จากเหตุผลดงักล่าวจึงไดม้กีารรวมกลุ่มกนัขึ้นของภาคส่วน
ต่าง ๆ ในชุมชน ปัจจุบนัเครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัด
กาฬสนิธุ์ที่เกดิขึ้นจากแนวคดิของ ดร.น าใจ อุทรกัษ์ มอียู่ 2 
สถานี คอื สถานีวทิยุชุมชนคนกุฉินารายณ์และสถานีวิทยุ
ชุมชนคนดอนจาน ทัง้ 2 สถานีอยู่ในสงักดัสมาพนัธุ์วทิยุชมุ
ชุนแห่งชาติ  ทัง้นี้ยงัคงยึดหลกัการและเจตนารมณ์ของการ
กอ่ตัง้อย่างเขม้แขง็คอื การเป็นสถานีวทิยุของชมุชนและเพื่อ
ชมุชนไมแ่สวงหาก าไรจากโฆษณา 
  ส่วนที่สองเกิดจากการตื่นตัวของประชาชนที่
ต้องการมสีื่อของชุมชนตามรฐัธรรมนูญ ฉบบัปี พ.ศ. 2540 
ได้แก่  สถานี วิทยุชุมชนคนเขาวง -นาคู  คลื่ น 89.58 
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เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งริเริ่มจากกลุ่มคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวทาง
สงัคมรว่มกบัคนในชุมชนทุกภาคส่วนในการรวบรวมเงินเพื่อ
ซื้อเครื่องส่งและสามารถก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2547 โดยสถานี
ยดึหลกัและนโยบายตามหลกัการของวทิยุชมุชนอย่างแท้จรงิ
คอื ต้องให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมสี่วนร่วม เน้นการบริการ
ชุมชนใกล้เคยีง ไม่แสวงหาก าไรเชงิพาณิชย์และห้ามมกีาร
โฆษณาขายสนิคา้ 
 4.1.3 สถานภาพทางกฎหมาย / มาตรฐานทางเทคนิค  
  สถานีวิทยุทัว่ประเทศก าลังเขา้สู่กระบวนการจดั
ระเบยีบให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ  โดย
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) เป็นผูก้ ากบัดแูลซึง่มกีฎหมายที่
เกีย่วขอ้งในการจดัระเบยีบวทิยุกระจายเสยีงอยู่ 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 
พระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากบัการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสยีง วิทยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
  โดยทาง กสทช. มีการประกาศหลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง พ.ศ. 2555 
ซึ่งเป็นการใหใ้บอนุญาตทดลองประกอบกจิการชัว่คราวกอ่น
เป็นระยะเวลา 1 ปี หากมีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบจึงจะ
สามารถรับใบอนุญาตต่ อไปได้  โดยให้สิทธิ สถานี
วทิยุกระจายเสยีงทีเ่คยลงทะเบยีนทดลองออกอากาศไวต้ัง้แต่
ปี พ.ศ. 2552 เป็นผูม้สีทิธิยื่นขอใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการซึ่งมีอยู่ 6,604 สถานี ผู้ที่ประสงค์ทดลองประกอบ
กจิการให้ไปยื่นขอรบัใบอนุญาตตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่ง
ก าหนดระยะเวลาล่าสุด คือ วนัที่ 17 มกราคม 2556 หาก
สถานีวิทยุใดไม่เข้ามาแสดงตนตามระเบียบที่ก าหนดทาง 
กสทช. จะมีการด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ทัง้นี้
พระราชบญัญตัิการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 แบ่งประเภทของการประกอบกิจการ
วทิยุกระจายเสยีงออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่1) วทิยุชมุชน 2) 
วทิยุสาธารณะ และ 3) วทิยุธุรกจิ  
  ทัง้นี้วิทยุชุมชนและวิทยุสาธารณะไม่สามารถ
ด าเนินการเพื่อแสวงหาก าไร มโีฆษณาหรอืด าเนินการในเชงิ
พาณิชย์ไดส้ าหรบัสถานีวิทยุชุมชนทัง้ 2 สถานี ในจงัหวดั
กาฬสนิธุ์เป็นสถานีที่เคยยื่นขอทดลองออกอากาศชัว่คราว
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552  ขณะนี้อยู่ระหว่างขอยื่นรบัใบอนุญาต
ตามประกาศฉบบัใหม่ซึ่งขอยื่นเป็นแบบประเภทวทิยุชมุชน 
โดยมีเพียงสถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ์ที่สามารถ

รวบรวมเอกสารและด าเนินการขอรบัใบอนุญาตดงักล่าวเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ขณะทีอ่กีสองสถานีคอื สถานีวทิยุชมุชนคน
เขาวง-นาค ูและสถานีวทิยุชมุชนคนดอนจาน อยู่ระหวา่งการ
รวบรวมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตออกอากาศชัว่คราว ในสว่น
ของมาตรฐานทางเทคนิคนัน้ทัง้ 2 สถานีมมีาตรฐานเป็นไป
ตามที่กฎหมายระบุคือ เสาสูงไม่เกิน 60 เมตร เครื่องส่งมี
ก าลงัไม่เกนิ 500 วตัต์ และรศัมกีารออกอากาศประมาณ 20 
กโิลเมตร 
 4.1.4 ลกัษณะการด าเนินงานและเนื้อหาทีอ่อกอากาศ  
  สถานีวทิยุชุมชนคนเขาวง-นาคู และสถานีวทิยุ
ชมุชนคนดอนจานมลีกัษณะเนื้อหาทีอ่อกอากาศคลา้ยกนั คอื 
ให้ความส าคญั เน้นข่าวสารและสาระประโยชน์ตามสดัส่วน 
70:30 คือ สาระประโยชน์ 70 เปอร์เซ็นต์ และบันเทิง 30 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั โดยไม่มโีฆษณาโดยเดด็ขาด อย่างไร
กต็ามอาจจะมกีารประชาสมัพนัธ์หรอืกล่าวขอบคุณองค์กร
หรอืหน่วยงานต่าง  ๆแต่ไมใ่ชล่กัษณะของการขายสนิคา้หรอื
มุ่งให้เขา้ใจไปในเชงิพาณิชย์ ซึ่งเป็นหลกัการที่ส าคญัของ
การด าเนินงานของวทิยุชมุชนนัน่เอง 
  ส าหรบัการผลติรายการหรอืการจดัรายการนัน้แต่
ละสถานีมผีงัการด าเนินงานชดัเจน มกี าหนดวนัและเวลาการ
ออกอากาศ พร้อมระบุต าแหน่งและแบ่งหน้าที่ก ันอย่าง
ชดัเจน แต่ยงัขาดความต่อเนื่องในการออกอากาศเนื่องจาก
ปัญหาก าลงัคน โดยเฉพาะฝ่ายเทคนิคทีจ่ะตอ้งมคีวามรู้ด้าน
การดูแลรกัษาอุปกรณ์ เครื่องมือและรบัผดิชอบดูแลความ
สะดวกของผูท้ี่จะมาจดัรายการ เนื่องจากเป็นการด าเนินงาน
ในรปูแบบอาสาสมคัรไม่มรีายไดจ้ากการจดัรายการ ดงันัน้จงึ
ขึ้นอยู่กบัความสะดวกของแต่ละบุคคลคนที่มาจัดรายการ 
อย่างไรกต็ามหากมองในแงข่องหลกัการวทิยุชมุชนแลว้ถอืว่า
เป็นเรื่องปกติเพราะวิทยุชุมชนไม่จ าเป็นต้องอากาศ
ตลอดเวลาเหมอืนสถานีที่มคีวามเป็นมอือาชพีและมกีารจดั
องคก์รทีเ่ป็นระบบ แต่ออกอากาศตามความสะดวกและความ
จ าเป็นเพราะไมไ่ดเ้น้นในการท าธุรกจิ 
 4.1.5 บทบาทต่อสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง  
  วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่มุ่งเน้นบริการคนในชุมชน
เป็นหลกัและเปิดโอกาสใหทุ้กคนในภาคส่วนไดเ้ขา้มามสีว่น
ร่วมหรอืโอกาสในการสื่อสารเกีย่วกบัตนเอง จากการศกึษา
พบวา่สถานีวทิยุชมุชนในจงัหวดักาฬสนิธุ์มบีทบาทต่อสงัคม 
เศรษฐกิจ การเมืองแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่ก ับบริบท
แวดล้อมของแต่ละสถานี บางสถานียังไม่มีความเข้มแข็ง
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พอทีจ่ะสามารถออกอากาศอย่างต่อเนื่อง เพราะขอ้จ ากดัเรือ่ง
ทรพัยากรบคุคลทีไ่มเ่พยีงพอนัน่เอง 
  อย่างไรกต็ามทุกสถานีมลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั คอื 
เป็นสื่อที่กระจายข่าวสารทัง้ข่าวดีและข่าวไม่ดีไปสู่ชุมชน 
รวมถึงเป็นสื่อกลางในการเตือนภยัให้กบัคนในชุมชนได้รบั
ทราบและเตรยีมตวัป้องกนั รวมไปถงึการใหค้วามรูป้ระชาชน
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส าคญัในด้านนี้คือ นักจัด
รายการหลกั โดยเฉพาะผูอ้ านวยการสถานีจะเป็นเสมอืนผูน้ า
ความคดิเห็นและเป็นผูท้ีม่ขีอ้มูลต่าง ๆ  มากกว่าคนอื่น จาก
การเขา้ร่วมงานเครอืข่ายต่าง ๆ  ขององค์กรส่วนกลางจดัขึน้
ไดร้บัขอ้มลูหรอืสปอตโฆษณารณรงคต์่าง  ๆทีเ่ป็นประโยชน์
แล้วน ามาออกอากาศให้แก่ชุมชนไดร้บัรู ้ท าให้ชาวบา้นใน
ชุมชนเกดิการตื่นตวัและรูเ้ท่าทนัสื่อภาคธุรกจิมากขึ้น เช่น 
การให้ความรูเ้รื่องการรกัษาสทิธิต่าง ๆ การให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย การใช้สิทธิเลือกตัง้ การเตือนสติให้รู้เท่าทัน
โฆษณาที่เกนิจรงิ รวมไปถึงการเตือนภยัอนัตรายต่าง ๆ ที่
เกดิขึ้น เช่น ไฟไหม ้การอุปโภค บรโิภค สภาพอากาศ เป็น
ตน้ ในขณะเดยีวกนัพบว่าประชาชนเริม่เหน็คุณคา่และหนัมา
ให้ความสนใจฟังวทิยุชุมชนมากขึ้นโดยมกีารตอบรบัที่เห็น
ไดอ้ย่างชดัเจนมากขึ้น ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึบทบาทส าคญัของ
วทิยุชมุชนทีส่ามารถสรา้งการตื่นตวัและเขา้ใจถงึวทิยุชุมชน
ทีแ่ทจ้รงิมากยิง่ขึน้ 
 4.1.6 การมสีว่นรว่มของประชาชนในพื้นที/่การระดมทุน  
  การด าเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนอาศยัการมี
สว่นรว่มของประชาชนเป็นหลกั ไมส่ามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างโดด
เดีย่วหรอืท าเพียงคนเดยีว เนื่องจากแต่ละสถานีไม่มรีายไดท้ี่
แน่นอนและไม่มกีารแสวงหารายไดจ้ากโฆษณา การอยู่รอดจึง
ตอ้งอาศยัความชว่ยเหลอืจากชาวบา้นหรอืองค์กรต่าง  ๆในการ
บริจาคหรือสนับสนุนเงินเพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งจาก
การศกึษาพบวา่ แต่ละสถานีมรีปูแบบทีค่ลา้ยกนัในการสรา้งการ
มสีว่นรว่มคอื เชญิคนในชมุชนเขา้มาเป็นคณะกรรมการสถานีมี
โครงสรา้งอย่างชดัเจน และมกีารจดัประชมุหรอืหารอืร่วมกนัใน
นามของชุมชนเป็นระยะ ซึ่งประกอบไปดว้ยกลุ่มคนหลากหลาย
อาชีพ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มครูอาจารย์หรือ
โรงเรยีน รวมไปถงึพระสงฆ ์เป็นตน้  
  รูปแบบการมสี่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อยู่ใน
รูปของการบรจิาคหรอืการระดมทุนโดยอาศยังานบุญประเพณี
ต่าง ๆ  การเขา้มามสี่วนในการจดัรายการ รวมไปถึงการโทรเขา้
มาร่วมรายการซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสการตอบรบัของคนใน
ชุมชนมากขึ้น ในส่วนของการระดมทุนเพื่อน ามาเป็นค่าใชจ้่าย

หรอืบ ารงุสถานีจะใชว้ธิกีารจดังานตามประเพณีในทอ้งถิน่ เพื่อ
ระดมทุน โดยใชว้ฒันธรรมประเพณีเป็นตวักลางในการประสาน
ชว่ยใหเ้กดิการบรจิาคขึน้ เชน่ จดังานเลี้ยงสงัสรรคแ์ลว้ขายบตัร 
จดังานผา้ป่า จดับญุกมุขา้ว งานพาแลง เป็นตน้  
4.2 แนวทางการพฒันาเพือ่ความอยู่รอดของวิทยุชุมชน
จงัหวดักาฬสินธุ ์สรปุได้ดงัน้ี 
 4.2.1 การท างานเชงิรกุในการหาแหล่งทุนภายนอก  
  ผูป้ระกอบการวทิยุชุมชนหลายสถานีมกีารท างาน
เชงิรกุมากขึน้  จากเดมิทีพ่ึง่ทุนสนบัสนุนจากคนในชุมชนอย่าง
เดยีว และเป็นการท างานในรูปแบบเก่าที่เข้ามาจดัรายการใน
สถานีปัจจุบ ันมีการปรับตัวอย่างเห็นได้ช ัดเจน เนื่องจาก
ปัจจุบนัเทคโนโลยีมกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ท าให้คน
ฟังเปลี่ยนพฤติกรรมการรบัสารไปจากเดิม โดยเฉพาะการ
พยายามหาแหล่งทุนหรอืแหล่งรายไดจ้ากภายนอกเพื่อเขา้มา
พยุงการด าเนินงานของสถานีนอกเหนือจากการระดมทุนจากคน
ในชุมชน เนื่องจากแต่ละเดอืนสถานีจะมคี่าใชจ้่ายคอ่นขา้งมาก 
ทัง้ค่าน ้ า ค่าไฟ และการด าเนินงานต่าง ๆ  ท าให้สถานีวทิยุ
ชมุชนตอ้งหาแหล่งทุนและหารายไดจ้ากภายนอกเพิ่มเตมิ  เชน่ 
การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของหน่วยงานราชการทีเ่ป็นประโยชน์ 
หรือการเสนอโครงการต่าง ๆ ทัง้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงอย่าง กสทช. ที่มกีองทุนไวค้อยสนับสนุนในส่วนนี้รวม
ไปถึงการเสนอโครงการต่อหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคประชา
สงัคม ทัง้นี้ต้องอยู่ภายใต้จรยิธรรมและจรรยาบรรณและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมทีส่ าคญัตอ้งไม่เป็นเครื่องมอืทางการเมอืง
หรอืภาคธุรกจิ  
 4.2.2 การพฒันาเนื้อหาของรายการ  
  การปรบัตัวที่เห็นเป็นรูปธรรมคือการปรับปรุง
เนื้อหาของรายการหรอืคอนเทนต์ (Content) เนื่องจากเป็นสิง่ที่
มคีวามส าคญัมากในการท างาน เพราะเป็นปัจจยัหลกัในการ
ดงึดูดให้คนมาฟังรายการมากขึ้น โดยเนื้อหาของวทิยุชุมชน
ต้องมีความแตกต่างจากสถานีวิทยุประเภทอื่นทัว่ไป ยึด
ประโยชน์ของชุมชนเป็นตวัตัง้ กล่าวคอืเนื้อหาต้องมคีวามเป็น
ท้องถิ่น (Local Content) เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัคนในชุมชนหรอื
ทอ้งถิน่นัน้  ๆสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและวฒันธรรมประเพณีของ
คนในท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นและ
เป็นสือ่กลางของคนในชมุชนได ้ซึง่ถา้วทิยุชมุชนสามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือและเป็นที่พึ่งของชุมชนได้ก็จะได้ร ับการ
สนบัสนุนอย่างยัง่ยนืต่อไป 
 4.2.3 การพฒันารปูแบบการน าเสนอ 
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  นอกจากการพฒันาเนื้อหารายการให้ทนัสมยัและ
สอดคล้องกบับริบทและความต้องการของคนในท้องถิ่นแล้ว 
สถานีวทิยุชมุชนยงัมกีารปรบัวธิแีละรปูแบบการน าเสนอเนื้อหา
ดว้ย ทัง้ในรปูแบบช่องทางการน าเสนอและรูปแบบของการผลติ
เนื้อหารายการ ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนการออกอากาศแบบเดมิทาง
สถานีมาเป็นรูปแบบออนไลน์ ทัง้สื่อสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) และ อนิเทอรเ์นต มกีารเฟซบุค้ไลฟ์หรอืถ่ายทอดสดใหม้ี
ภาพดว้ยคล้ายรายการโทรทศัน์ หรอืแมแ้ต่การท าพอดคาสต์ 
(Podcast) ซึ่งจะท าให้ผูช้มมคีวามใกล้ชดิและรูจ้กัหน้าตาของผู้
ด าเนินรายการดว้ย ส่วนรูปแบบการผลติเนื้อหากต็้องปรบัจาก
การที่มานัง่อ่านข่าวหรอืเปิดเพลงอย่างเดยีว เป็นการท าคลิป
หรอืถ่ายภาพมาน าเสนอดว้ย ซึ่งหากมกีารพฒันารูปแบบการ
น าเสนอรายการใหท้นัสมยัตลอดเวลาจะท าใหส้ถานีวทิยุชมุชน
ไมม่วีนัตาย 
 4.2.4 การพฒันาทกัษะใหก้บับคุลากรในสถานี 
  ปัญหาหนึ่งทีพ่บคอื นักจดัรายการหรอืคนทีเ่ขา้มา
ไมม่ทีกัษะและความรูด้า้นเทคนิค ไมม่คีวามรูเ้รือ่งอุปกรณ์ไมว่า่
จะเป็นคอมพวิเตอร์หรอืเครือ่งส่งสญัญาณ ไม่มคีวามรูเ้รือ่งการ
ซ่อมและบ ารุงเครื่องมือ และไม่มีช่างเทคนิคประจ าที่จะคอย
ควบคุมการออกอากาศท าใหส้ถานีออกอากาศไม่สม ่าเสมอ บาง
วันไม่มีคนที่มีความรู้ด้านเทคนิคก็จ าเป็นต้องยุติการ
ออกอากาศไว้ ดงันัน้แต่ละสถานีจึงมีการปรบัตัวและพฒันา
บุคลากรในด้านนี้มากขึ้น มีการพยายามส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรในดา้นนี้และน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการท างาน 
นอกจากนัน้ทักษะในการจัดรายการและการผลิตเนื้อหาก็มี
ความส าคญัเชน่กนั ดงันัน้นอกจากความรูใ้นดา้นเทคนิคและกม็ี
การพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการจัดรายการและผลิตเนื้อหา
ควบคูก่นัไปดว้ย 
 4.2.5 การมสีว่นรว่มของประชาชนในพื้นที ่ 
  การด าเนินงานของสถานีวทิยุชุมชนตอ้งอาศยัการ
มสี่วนร่วมของประชาชนเป็นหลกั ไม่สามารถด ารงอยู่อย่างโดด
เดีย่วหรอืท าเพยีงคนเดยีวได ้เนื่องจากแต่ละสถานีไมม่รีายไดท้ี่
แน่นอนและไม่มกีารแสวงหารายไดจ้ากโฆษณา การอยู่รอดจึง
ตอ้งอาศยัความชว่ยเหลอืจากชาวบา้นหรอืองค์กรต่าง  ๆในการ
บรจิาคหรอืสนบัสนุนเงนิ เพื่อน ามาเป็นคา่ใชจ้่าย จากการศกึษา
พบว่า แต่ละสถานีมรีูปแบบที่คล้ายคลึงกนัในการสร้างการมี
สว่นรว่มนัน่คอื เชญิคนในชมุชนเขา้มาเป็นคณะกรรมการสถานี
มโีครงสรา้งอย่างชดัเจน และมกีารจดัประชมุหรอืหารอืรว่มกนัใน
นามของชุมชนเป็นระยะ ประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลากหลาย

อาชีพ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มครูอาจารย์หรือ
โรงเรยีน รวมไปถงึพระสงฆ ์เป็นตน้ 
 
 
 4.2.6 การระดมทุน   
  รูปแบบการมสี่วนรว่มของประชาชนในพื้นที่นัน้ จะ
อยู่ในรูปของการบริจาคหรือการระดมทุนโดยอาศยังานบุญ
ประเพณีต่าง  ๆการเขา้มามสี่วนในการจดัรายการ รวมไปการ
โทรศพัท์เขา้มาร่วมรายการ  แสดงให้เห็นถึงกระแสการตอบรบั
ของคนในชุมชนมากขึ้น ในส่วนของการระดมทุนเพื่อน ามาเป็น
ค่าใชจ้่ายหรอืบ ารุงสถานีจะใช้วธิีการจัดงานตามประเพณีใน
ทอ้งถิน่ เพื่อระดมทุน โดยใชว้ฒันธรรมประเพณีเป็นตวักลางใน
การประสานชว่ยใหเ้กดิการบรจิาคขึน้ เช่น จดังานเลี้ยงสงัสรรค์
แลว้ขายบตัร จดังานผา้ป่า จดับญุกมุขา้ว งานพาแลง เป็นตน้   
 4.2.7 การสนบัสนุนเงนิทุนและแหลง่ทุนจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 
  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการก ากบัดูแลและสง่เสรมิ
วทิยุชมุชนควรเขา้มาสง่เสรมิและให้ความส าคญักบัวทิยุชุมชน
อย่างจรงิจงั เพราะทุกวนันี้วทิยุชมุชนอยู่ไดเ้พราะตวัเอง หาทุน 
หางบประมาณในการมาพยุงการด าเนินงานดว้ยตวัเอง โดยทีย่งั
ไม่สามารถเขา้ถึงงบประมาณตามแผนที่ทาง กสทช.ระบุไวไ้ด้ 
ดงันัน้ ถ้าให้วทิยุชุมชนพึง่พาตนเองแต่เพียงอย่างเดยีวแบบนี้
ในอนาคตอาจจะไม่สามารถแบกรบัค่าใชจ้่ายต่าง  ๆได ้เพราะ
วิทยุชุมชนไม่มีโฆษณาจึงไม่มีรายได้ที่แน่นอน อาศยัเงิน
บรจิาคหรอืเงนิสนบัสนุนจากองคก์รต่าง  ๆแต่ในการด าเนินงาน
จริงสถานีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กบัการ
ออกอากาศในแต่ละเดอืน ไมว่า่จะเป็น คา่น ้า คา่ไฟ คา่โทรศพัท์ 
ค่าอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงค่าน ้ามนัในการเดนิทางมาจดัรายการ 
เป็นต้น แม ้กสทช.จะมกีองทุนสนับสนุนวทิยุชุมชนโดยเฉพาะ
แต่กม็กีฎเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่อ่นขา้งเขม้จนเกนิไป เชน่ ตอ้งมี
การบนัทึกเทปย้อนหลงัต่อเนื่อง 30 วนั ต้องมกีารออกอากาศ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครัง้วทิยุชุมชนไม่สามารถท าไดจ้นท าให้
พลาดโอกาสในการไดร้บัทุนสนบัสนุนกจิการ  ดงันัน้กฎเกณฑท์ี ่
กสทช.ก าหนดเป็นเงือ่นไขในการรบัทุนไมไ่ดอ้ านวยความสะดวก
ให้ผูป้ระกอบการวทิยุชุมชน  กลายเป็นอุปสรรคส าคญัในการ
เขา้ถงึเงนิทุนของวทิยุชมุชน 
 4.2.8 การสนบัสนุนวทิยุชมุชนจาก กสทช.   
  ปัจจุบนัวิทยุชุมชนส่วนใหญ่อยู่ได้ด้วยตัวเอง
เพราะอาศยัมใีจรกัและยดึมัน่ในเจตนารมณ์ของการกอ่ก าเนิด
วทิยุชุมชน แต่หน่วยงานหลกัอย่าง กสทช.ยงัไม่ไดเ้ข้ามา
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ส่งเสริมหรือพัฒนาวิทยุชุมชนอย่างที่ควรจะเป็นตาม
เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด
ไว ้แต่มกีารสรา้งกฎเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาและเตบิโตของวทิยุชมุชน ขณะเดยีวข ัน้ตอนการออก
ใบอนุญาตแบบถาวรก็มีความล่าช้าและยงัไม่มีการจดัสรร
คลื่นความถีใ่หก้บัภาคประชาชนไดเ้นื่องจากรฐัยงัไมไ่ดม้ีการ
คลื่นความถีม่าใหก้บัทาง กสทช. ท าใหว้ทิยุชมุชนขาดโอกาส
ในการเข้าถึงสิทธิที่ควรได้ตามกฎหมาย เช่น การเข้าถึง
งบประมาณและโครงการพฒันาต่าง  ๆตามมา 
 4.2.9 การยึดมัน่ในจรยิธรรม จรรยาบรรณและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม    
  แม้ว่าวิทยุชุมชนจะเป็นสื่อที่อยู่ในชุมชนและ
น าเสนอเนื้อหาเกีย่วกบัชมุชนเป็นหลกัแต่มบีทบาทและอทิธพิล
ค่อนข้างสูง และยังเป็นสื่อที่ไม่สามารถควบคุมหรือก าหนด
ลักษณะของผู้ฟังได้ ดงันัน้วิทยุชุมชนจึงควรค านึงถึงเรื่อง
หลักการทางจรยิธรรม จรรยาบรรณ และความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมเป็นส าคญั เพราะจะไดเ้ป็นสือ่ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืในระยะ
ยาวซึง่สง่ผลต่อจ านวนคนฟังทีม่ากขึน้ในอนาคตตามไปดว้ย 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 สถานภาพของวิทยุชุมชนในจงัหวดักาฬสินธุ ์
 วทิยุชมุชนในจงัหวดักาฬสนิธุ์ ปัจจุบนัมสีถานีวทิยุ
ชุมชนจ านวน 2 สถานี คือ 1. สถานีวิทยุชุมชนคนกุฉิ
นารายณ์ คลื่นความถี่ 105.00 MHz  2. สถานีวิทยุชุมชน
คนเขาวง  – นาคู  คลื่ นความถี่  89.50 MHz  โดยการ
ด าเนินงานทัง้ 2 สถานีดังกล่าว มีลักษณะเนื้ อหาที่
ออกอากาศคลา้ย ๆ กนั คอื ใหค้วามส าคญัและเน้นขา่วสาร
และสาระประโยชน์ ตามสดัส่วน 70:30 คอื สาระประโยชน์ 
70 เปอร์เซ็นต์ และ บนัเทิง 30 เปอร์เซ็นต์  ไม่มโีฆษณา
โดยเด็ดขาด  แต่อาจจะมีการประชาสมัพันธ์หรือกล่าว
ขอบคุณองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ บ้าง ซึ่งจะไม่ใช่
ลกัษณะของการขายสนิคา้หรอืมุง่ใหเ้ขา้ใจไปในเชงิพาณิชย์ 
ซึง่เป็นหลกัการทีส่ าคญัของการด าเนินงานของวทิยุชมุชน 
 ในดา้นการผลิตรายการหรอืการจดัรายการนัน้ แต่
ละสถานีมผีงัการด าเนินงานชดัเจนมีก าหนดวนัและเวลา
การออกอากาศ พรอ้มระบตุ าแหน่งและแบง่หน้าทีก่นัอย่าง
ชัดเจนแต่ยังขาดความต่อเนื่ องในการออกอากาศ
เนื่องมาจากปัญหาก าลงัคนโดยเฉพาะฝ่ายเทคนิคทีจ่ะตอ้ง
มคีวามรูด้า้นการดแูลรกัษาอุปกรณ์และเครือ่งมอืรวมไปถึง
ความไม่สะดวกของผู้ที่จะมาจดัรายการ  เพราะเป็นการ

ด าเนินงานในรปูแบบอาสาสมคัรไมม่คีา่ตอบแทนให ้ ดงันัน้
จงึขึน้อยู่กบัความสะดวกของแต่ละคนทีจ่ะเขา้มาจดัรายการ  
อย่างไรกต็ามหากมองในแงข่องหลกัการวทิยุชมุชนแลว้ ถอื
ว่าเป็นเรื่องปกติเพราะวิทยุชุมชนไม่จ าเป็นต้องอากาศ
ตลอดเวลาเหมอืนสถานีทีด่ าเนินงานในทางธุรกจิและมีการ
จดัองคก์รทีเ่ป็นระบบ  แต่ออกอากาศตามความสะดวกและ
ความจ าเป็น  
 ในดา้นบทบาทต่อสงัคมและการบรกิารชุมชน พบว่า 
สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีบทบาทต่อสงัคม 
เศรษฐกิจ การเมืองแตกต่างกนัออกไป  ขึ้นอยู่กบับริบท
แวดล้อมของแต่ละสถานี บางสถานียังไม่มีความเข้มแข็ง
พอทีจ่ะสามารถออกอากาศอย่างต่อเนื่องไดจ้ากขอ้จ ากดัเรื่อง
ทรพัยากรบคุคล งบประมาณและเนื้อหา เป็นตน้ 
 สอดคล้องกบังานศึกษาเรื่อง บทบาทกลุ่มนักข่าว
พลเมอืงมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ต่อการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ 
ของ ธีรนันท์  ขนัตี (2560 : 145) ที่ระบุว่าการเขา้ถึงสื่อหรอื
การใชส้ือ่ของประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ์ทีผ่า่นมา  ยงั
จ ากดัในวงแคบกล่าวคอืการก าหนดประเดน็ข่าวสารมกัจะมา
จากสื่อกระแสหลกัหรือนักข่าวประจ าจังหวดั (สตริงเกอร์)  
การสือ่สารจงึยงัคงอยู่ในลกัษณะแบบบนลงล่าง (Top – down 
Communication)  ประชาชนยังเป็นเพียงผู้รบัสื่อแบบเฉื่อย 
(Passive Audience) การก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda 
Setting) และการเป็นผูค้ดัเลือกข่าวสาร (Gate Keeper) ออก
น าเสนอสูส่าธารณะยงัคงขึน้อยู่กบัสือ่มวลชนกระแสหลกัหรอื
ผูท้ี่มอี านาจทางเศรษฐกจิและภาคราชการ ทิศทางการไหล
ของขา่วสารในลกัษณะดงักล่าวไมส่ามารถชว่ยหรอืท าให้เกดิ
การพฒันาชุมชนหรอืท้องถิ่นไดต้รงจุด  เพราะปัญหาหรือ
ความตอ้งการไมไ่ดถู้กสะทอ้นไปจากประชาชนหรอืจากพื้นที่
ของปัญหาอย่างแทจ้รงิ  
 ดังนัน้การเกิดขึ้นของวิทยุชุมชนจึงถือเป็นสื่อ
ทางเลอืก และสรา้งการสือ่สารแบบมสี่วนร่วมขึน้ในท้องถิ่น 
กระจายข่าวสารทัง้ข่าวดแีละเป็นสื่อกลางในการเตือนภยั
ใหก้บัคนในชมุชนไดร้บัทราบและเตรยีมตวัป้องกนั รวมไป
ถึงการให้ความรูป้ระชาชน ซึ่งผูท้ี่มบีทบาทในดา้นนี้คอืนกั
จัดรายการ  โดยเฉพาะผู้อ านวยการสถานีจะเป็นเสมอืน
ผูน้ าความคดิเห็นและเป็นผูท้ีม่ขีอ้มูลมากกว่าคนอื่น  จาก
การเขา้ร่วมงานเครอืขา่ยต่าง ๆ  ขององค์กรสว่นกลางทีจ่ดั
ขึ้น จึงได้ร ับข้อมูลหรือสปอตโฆษณารณรงค์ที่ เ ป็น
ประโยชน์ แล้วน ามาออกอากาศใหแ้ก่ชุมชนไดร้บัรู ้ ท าให้
ชาวบา้นในชุมชนเกดิการตื่นตวัและรูเ้ท่าทนัสื่อภาคธุรกจิ
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มากขึ้น เช่น การให้ความรู้เรื่องการรกัษาสิทธิ  การให้
ความรูด้า้นกฎหมาย การใชส้ทิธิเลือกตัง้ การเตือนสติให้
รูเ้ท่าทนัโฆษณาเกนิจรงิ หรอืการเตือนอนัตรายต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ การอุปโภค บริโภค  สภาพอากาศ 
ขณะเดยีวกนัประชาชนในพื้นทีเ่ริม่เหน็คุณคา่และหนัมาให้
ความสนใจฟังวิทยุชุมชนมากขึ้น มีการตอบรบัที่เห็นได้
อย่างชัดเจนจากการโทรมาร่วมแสดงความคิดเห็นใน
รายการ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึบทบาทของวทิยุชมุชนทีส่ามารถ
สรา้งการตื่นตวัและเป็นสือ่กลางในชมุชนมากยิง่ขึน้  
5.2 แนวทางการพฒันาเพือ่ความอยู่รอดของวิทยุชุมชน
จงัหวดักาฬสินธุ ์  
 ส าหรบัการปรบัตวัเพื่อความอยู่รอดของวทิยุชุมชน
จงัหวดักาฬสนิธุ์ ในยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยสีือ่ 
(Digital Disruption) พบว่า มีการปรับตัวค่อนข้างมาก
เนื่องจากไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณาหรือขาย
สนิคา้ได ้ อย่างไรกต็ามการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีสื่อ  
ยงัไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถานีวทิยุชมุชน
ในจงัหวดักาฬสนิธุ์จนถงึข ัน้ตอ้งยุติการด าเนินงานหรอืปิด
สถานี  เนื่องจากมกีารปรบัตวัและเปิดรบัสิง่ใหม ่ๆ  เขา้มา
พฒันาอยู่เสมอประกอบกบัมกีลุ่มคนฟังเฉพาะทีค่อ่นขา้งจะ
เหนียวแน่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านและเกษตรกรใน
ชมุชน แต่ในอนาคตหากยงัไมเ่รง่พฒันาเนื้อหาและชอ่งทาง
การสือ่สารใหม ่ๆ อาจจะท าใหเ้กดิปัญหาในการด าเนินงาน
ตามมาได ้ 
 ดังนั ้นการปรับตัวของวิทยุชุมชนในจังหวัด
กาฬสินธุ์คงต้องมีการท างานเชิงรุกในการหาแหล่งทุน
ภายนอก  เร่งพฒันาเนื้อหาของรายการและพฒันารปูแบบ
การน าเสนอใหม่ ๆ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะให้กับ
บคุลากรในสถานีและทีส่ าคญัคอืการให้ความส าคญักบัการ
มสี่วนร่วมของประชาชนในพื้นที ่นอกจากนัน้แนวทางการ
พฒันาวทิยุชุมชนในอนาคตที่ควรจะเร่งด าเนินงานคอืการ
สนับสนุนเงินทุนและแหล่งทุนจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
สอดคล้องกบังานวจิยัเรื่อง โอกาส และความทา้ทายในการ
เปลี่ยนผา่นวทิยุระบบอนาลอ็กสู่การกระจายเสยีง ในระบบ
ดจิทิลั (Digital Audio Broadcasting) ของ ณฎัฐ์ดนยั ไคนุ่่น
ภาและคณะ (2562 : 68) ที่พบว่าประเทศไทยมโีอกาสและ
ความทา้ทายในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยกีารกระจาย 
เสียงในระบบดิจิทัลแต่จะต้องมีการเตรียมความพร้อม
ทางดา้นบคุลากร การลงทุนในระบบอุปกรณ์และเครือ่งมอืที่
เป็นดิจิทัล   ขณะที่องค์การก ากบัดูและสื่ออย่าง กสทช. 

ต้องปรบับทบาทและให้ความส าคญักบัวิทยุชุมชนอย่าง
จรงิจงัและที่ขาดไม่ไดค้อืการที่วทิยุชุมชนต้องด าเนินงาน
ภายใต้หลักการวิทยุชุมชนและยึดมัน่ในจริยธรรม 
จรรยาบรรณและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 6.1.1 กสทช. ควรให้ความส าคญักบัวทิยุชุมชนเป็น
พเิศษเพราะเป็นสือ่ทีไ่มส่ามารถโฆษณาและขายสนิคา้ในเชงิ
ธุรกจิได ้ แต่การด าเนินงานต่าง ๆ กลบัมคี่าใชจ้่ายจ านวน
มากไม่ต่างจากวทิยุประเภทอื่น ดงันัน้ กสทช.ต้องผ่อนปรน
เรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ ให้กับวิทยุชุมชนและสนับสนุน
งบประมาณหรอืการเขา้ถงึแหล่งทุนใหก้บัวทิยุชมุชนใหม้าก
ขึน้ เพื่อใหว้ทิยุชมุชนสามารถด ารงอยู่ไดต้ามเจตนารมณ์ของ
การกอ่เกดิทีแ่ทจ้รงิ 
 6.1.2 กสทช. ควรเข้มงวดอย่างจริงจังกบัสถานีวิทยุ
ประเภทอื่นที่แอบอ้างใช้ค าว่าสถานีวิทยุชุมชน แต่การ
ด าเนินการไมเ่ป็นไปตามหลกัการของวทิยุชมุชนอย่างแทจ้รงิ 
 6.1.3. ควรมโีครงการพฒันาทกัษะการผลิตเนื้อหาหรอื
การผลิตรายการในรูปแบบใหม่ ๆ  ให้กบัผู้ประกอบการวทิยุ
ชมุชนเพื่อน าไปพฒันาสรา้งเนื้อหาทีม่คีณุภาพในชมุชนต่อได ้
 6.1.4. กสทช. ควรร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาหรอืภาค
วิชาการในท้องถิ่นในการพฒันาวิทยุชุมชน เพราะถือเป็นสื่อ
สาธารณะของชุมชน โดยการเขา้มามบีทบาทในการให้ความรู้
ด้านเทคนิค ด้านทักษะการจัดรายการ การจัดองค์กร การ
บริหารงาน การผลิ ตเนื้ อหาออกสู่ สาธารณะ หาก
สถาบนัการศกึษาในพื้นทีใ่หค้วามส าคญัจะท าใหเ้กดิเครอืขา่ย
ความรว่มมอืทีเ่ขม้แขง็ในการพฒันาวทิยุชมุชนต่อไป 
 6.1.5. องค์กรวิชาชีพสื่ อ เช่น สมาคมนักข่ าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทศัน์ไทย หรอื องค์กรวชิาชพีสื่ออื่น ๆ  ควรให้ความส าคญั
และตระหนักถึงสถานภาพของวิทยุชุมชนในฐานะสื่อมวลชน
แขนงหนึ่งและควรเขา้มาช่วยเหลอืหรอืเรยีกรอ้งสทิธแิทนวทิยุ
ชมุชน เนื่องจากหากปล่อยใหว้ทิยุชมุชนต่อสูเ้พยีงล าพงัอาจจะ
ไมส่ามารถเคลื่อนไหวหรอืเรยีกรอ้งในดา้นต่าง ๆ  ไดอ้ย่างเตม็ที ่ 
6.2. ข้อเสนอแนะต่อผูป้ระกอบการวิทยุชุมชน  
 6.2.1 ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนต้องปรับตัวและ
ท างานเชงิรกุใหม้ากขึน้ ยอมรบัเทคโนโลยีใหม ่ๆ  เพื่อน ามา
พัฒนาสถานีต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา รูปแบบการ
น าเสนอ ชอ่งทางการสือ่สาร  
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 6.2.2 สถานีวทิยุชมุชนตอ้งเน้นเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ชมุชนเป็นหลกั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน
พื้นทีใ่หม้ากทีส่ดุซึง่จะท าใหเ้กดิการยอมรบั เชือ่ถอืและความ
นิยมในระยะยาว 

 6.2.3 วทิยุชุมชนต้องพฒันาช่องทางการสื่อสารใหม่ 
 ๆเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้รโิภคในชมุชนใหม้ากขึ้น เชน่ การ

ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) และ การใชอ้ินเทอรเ์นต 
หรอื พ็อคคาสต์ (Podcast) เพื่อปรบัตวัเขา้สูโ่ลกดจิิทลัอย่าง
เตม็รปูแบบ 
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