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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาภาพรวมการด�ำเนินงานของวิทยุชุมชน วิเคราะห์บทบาทของวิทยุ
ชุมชนในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และประเมินรูปแบบ
เครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา โดยใช้วิธีการออกแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่แตกต่างกันคือการศึกษาภาพรวมการด�ำเนินงานของวิทยุชุมชนใช้แบบสอบถาม การศึกษาและวิเคราะห์
วิทยุชมุ ชนในการเสริมสร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนพหุกรณีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เก็บข้อมูลโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
และการประเมินรูปแบบเครือข่ายวิทยุชมุ ชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา ท�ำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
บทบาททีส่ ำ� คัญของวิทยุชมุ ชนทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนแบ่งออกเป็น 5 ด้านตามล�ำดับดังนี้ 1) ด้านการเสริม
สร้างการพัฒนาสังคม 2) ด้านรายการทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชน 3)ด้านการเสริมสร้างการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4) ด้านการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ และ 5) ด้านการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนโดยมุ่งหลักการของการเป็นสื่อการเรียนรู้ของชุมชน-โดยชุมชน-และเพื่อชุมชน ร่างรูปแบบเครือข่าย
วิทยุชมุ ชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ได้รบั การประเมินและยืนยันว่าการพัฒนารูปแบบนีเ้ ป็นการเพิม่ ขีดความ
สามารถในการด�ำเนินบทบาทของสถานีวิทยุชุมชนในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : วิทยุชุมชน, การพัฒนาที่ยั่งยืน, รูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชน
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Abstract

The research aims to study the overall
operation of community radio, analyze its role
in enhancing sustainable development, develop
the community radio network model, and assess
the community radio network model for sustainable development in the Songkhla Lake Basin.
The data collection was differently designed.
First, the overall operation of community radio
was done in query. Second, multiple cases were
collected by studying and analyzing the strength
of community radio for sustainable development using in-depth interviews. Third, the development of the community radio network
model for sustainability were collected by organizing a workshop and the last data collection
of assessing the community radio network
model to sustain the development in Songkhla
Lake Basin was collected through the focus
group discussion.
The results were as follows:
There were five areas to make the role of
community radio essentially conducive to sustain the development of the community as
follows : 1) In terms of building social development. 2) In terms of responding to community
needs. 3) In terms of building environment al
and natural resources development. 4) In terms
of building economic development and 5) In
terms of enhancing community collaboration
by putting the emphasis on the principles of
using community as learning media for community. The drafted design of community radio
network model were developed and assessed
to confirm the increasing of the capacity in
managing the role of community radio and
becoming essential tools in enhancing sustainable development.

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

บทน�ำ

การพั ฒ นาเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ และเป็ น สิ่ ง อั น พึ ง
ปรารถนาของทุกประเทศ องค์ประกอบของการพัฒนา
มิใช่ให้ความส�ำคัญทางมิติใดมิติหนึ่งหากต้องให้ความ
ส�ำคัญในทุกๆ มิติอย่างเท่าเทียมกัน เพราะการพัฒนา
เป็นมิตแิ ห่งการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระบบของบริบทพืน้
ฐานทางด้านสังคมของประเทศ และการพัฒนา (Development) เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น โดยการ
เปลี่ยนแปลงนั้นครอบคลุมทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ
นอกจากนีแ้ ล้วการพัฒนายังเป็นกระบวนการ (Process)
ประกอบด้วยหลายขั้นตอน (Stages) ที่มีความสัมพันธ์
หรือเชือ่ มโยง (Relation or Linkage) และสอดคล้องกัน
ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่อง (Continuing Process)
(ธงชัย สมบูรณ์. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556,จาก
http://e-book.ram.edu/ ; พิชญ์ สมพอง, 2529, น.
17) การพัฒนาในยุคใหม่จ�ำเป็นจะต้องมุ่งตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทั้งในแง่ของวัตถุและ
จิตใจ ค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อม ความเป็นประชาธิปไตย
และความเท่าเทียมกันในสังคม เน้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกและไม่ละเลยวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมโดยผสม
ผสานแนวความคิดเก่ากับแนวคิดใหม่เข้าด้วยกัน และ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนโดยเปลี่ยนแปลงถึงระดับ
โครงสร้างของสังคม และต้องแสวงหาการมีสว่ นร่วมจาก
ภาคประชาชน ต้องท�ำให้เกิดการยอมรับ และมาจาก
ความต้องการของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในชนบทหรือ
ในเมืองหลวงจ�ำเป็นจะต้องมีการก�ำหนดรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เหมาะสม เพือ่ ประสานความ
ร่วมมือกันในอันทีจ่ ะผลักดันให้แผนการพัฒนาบรรลุตาม
เป้าหมาย (เดชพันธุ์ ประวิชัย, 2554, น. 103) ใน
กระบวนการพัฒนาสังคมหรือพัฒนามนุษย์นั้นจ�ำเป็น
ต้องใช้การศึกษาเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา เพือ่ ให้สงั คม
พัฒนาไปในทางทีพ่ งึ ประสงค์และมนุษย์เมือ่ มีความรูแ้ ละ
ก็จะกลับไปพัฒนาสังคมต่อไป
การศึกษา (Education) เป็นมวลประสบการณ์ทงั้
หลายที่บุคคลหรือกลุ่มคนได้เรียนรู้ ช่วยให้สมาชิกใน
สังคมอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกระบวน
Keywords : Community Radio, Sustainable การสร้างความเจริญงอกงาม (Process of Growth) (ชนิ
Development, Community Radio Network ตา รักษ์พลเมือง, 2532, น. 1) การศึกษาจึงเป็นเรื่องของ
Model
การพัฒนามนุษย์โดยตรง กล่าวคือการศึกษาท�ำหน้าที่
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แปรสภาพคนตั้งแต่เริ่มเกิดไปสู่สภาพการเป็นพลเมืองดี
แล้วปรับแต่งให้เข้าสู่สภาพการเป็นก�ำลังคน (Manpower) ตามความต้องการของงานในสาขาต่าง ๆ และ
ยังท�ำหน้าทีใ่ นการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มลี กั ษณะตาม
ความต้องการของสังคม (จ�ำรัส นวลนิ่ม, 2540, น.1)
นอกจากนั้นการศึกษายังถือเป็นสิทธิพื้นฐานและเป็นสิ่ง
ที่ท�ำให้เกิดความเจริญงอกงามทางศีลธรรมและทาง
ปัญญาแก่มนุษย์ เป็นเครือ่ งมือในการยกระดับทางสังคม
เป็นเงื่อนไขการเมืองแบบประชาธิปไตยและมีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพประชากรที่เป็นแรงงานใน
ทุก ๆ ภาคส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นกุญแจ
ส�ำคัญในการสร้างสังคมฐานความรู้ที่เชื่อว่าเป็นเงื่อนไข
การพัฒนาสังคมไปสู่ความมั่งคงยั่งยืนในแต่ละมิติของ
การพัฒนา (ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี, 2556, น.1) เพราะฉะนั้น
การศึกษาจึงเป็นเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญในการพัฒนาประเทศ
ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คมวั ฒ นธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการที่
ช่วยให้คนได้พฒ
ั นาตนเองตลอดชีวติ โดยพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดํารงชีวิต และ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข และรู้ เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและ
ประเทศได้อย่างยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นการพัฒนาที่บูรณาการให้เกิดองค์รวมและมี
ดุลยภาพ กล่าวคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคมจะต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน จะท�ำให้
เกิดสภาพที่เรียกว่าเป็นภาวะยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจ
และในทางสภาพแวดล้อม การคุ้มครองสภาพแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้มนุษย์เป็นแกน
กลางขับเคลื่อน การพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดความสมดุล
ระหว่างคน ธรรมชาติและสรรพสิง่ เพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกันด้วย
ความเกื้อกูลกันไม่ท�ำลายล้างกัน (พระธรรมปิฎก (ป.อ.
ปยุตโต), 2543, น. 68-69) แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้เข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของโลกตั้งแต่ปี
ค.ศ.1972 โดยองค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ จั ด
ประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (Human
Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ
เรียกร้องให้ทั่วโลกค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอย่าง
จ�ำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาในปี ค.ศ.1983 องค์การ
สหประชาชาติได้จดั ตัง้ สมัชชาโลกว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและ
การพัฒนา (World Commission on Environment
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and Development ) (จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์, 2554,
น. 96) และได้เผยแพร่โดยคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย
สิง่ แวดล้อมและการพัฒนาในรายงานเรือ่ งอนาคตร่วมกัน
ของเรา (Our Common Future) การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
รับความส�ำคัญ มากขึ้นเมื่อองค์การสหประชาชาติได้จัด
ให้มีการประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN
Conference on Environment and Development
: UNCED) หรือการประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit)
ที่กรุงริโอเดอจาเนโร เมื่อ ค.ศ.1992 ซึ่งผลของการ
ประชุมในครั้งนี้ ได้มีการร่วมลงนามรับรองแผนปฏิบัติ
การ 21 (Agenda 21) ซึ่งถือว่าเป็นแผนแม่บทของโลก
ที่ประเทศสมาชิกจะต้องตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และเห็นความส�ำคัญที่จะต้องร่วมกันพิทักษ์สิ่งแสดล้อม
เพือ่ สร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนให้เกิดขึน้ ในโลก (Drexhage
and Murphy, 2010, pp. 2-3 ; จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธ
น์, 2554, น. 96-97) และแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมี
ลักษณะที่ส�ำคัญ 3 ประการได้แก่ ประการแรกเป็นเรื่อง
ของ การพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
ภายใต้ข้อจ�ำกัดทางสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ขีดความสามารถในการสนองความต้องการทีจ่ ำ� เป็นของ
คนในรุ่นต่อไป ประการที่สอง ค�ำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกัน เช่น การขจัด
ความยากจนจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
และความเป็นธรรมทางสังคมประกอบกัน และประการ
สุดท้ายมุง่ หมายทีจ่ ะบรรลุถงึ สถานะแห่งความยัง่ ยืนของ
สังคมโลกโดยรวมไม่ใช่เพือ่ ความยัง่ ยืนหรือความสามารถ
ในการอยู่รอดขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งหมายรวมถึง
วิถีการบริโภคอย่างยั่งยืน และแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืน
(พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2555, น. 3)
วิทยุชมุ ชน (Community Radio) เป็นสือ่ มวลชน
แขนงหนึ่งที่มีศักยภาพในการแสดงบทบาทหน้าที่ของ
การเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีพลัง และมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาชุมชนมากที่สุดสื่อหนึ่ง สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารได้ครอบคลุมพื้นที่ ท�ำการส่งกระจายเสียงซ�้ำ ๆ
ได้ และมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการผลิตรายการ
มากนัก ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ กิจการวิทยุชมุ ชนก็คอื กิจกรรมที่
ให้ชาวบ้านหรือประชาชนในชุมชนได้พดู คุย หรือสนทนากัน
ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และนอกชุมชนโดยการ
ออกอากาศไปเพือ่ ให้ชาวบ้านในชุมชนได้รบั ฟังและมีสว่ น
ร่วมในกิจการวิทยุชมุ ชนนัน่ เอง (เฟรเชอร์ และเอสตราดา, 2001,
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บทน�ำ ; จิรพร วิทยศักดิ์พันธ์ และนาฏยา ตนานนท์,
2550, น. 143) วิทยุชุมชนเป็นกิจการกระจายเสียงเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหารายได้จากการโฆษณา
เป็นประโยชน์ตามความต้องการทีห่ ลากหลายของชุมชน
หรือท้องถิน่ ทีร่ บั บริการ ส่งผลให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็ง
โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน และด�ำเนินการโดยชุมชน
มีความเป็นอิสระ มีเสรีภาพในการน�ำเสนอข่าว และการ
แสดงความคิดเห็นที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ และศีลธรรม
อันดีของ ประชาชน ปราศจากการครอบง�ำและแทรกแซง
จากกลุ ่ ม ผลประโยชน์ โ ดย มิ ช อบ กลุ ่ ม การเมื อ ง
พรรคการเมืองทุกระดับ หรือเอกชนที่มุ่งก�ำไรในเชิง
พาณิชย์ และวิทยุชุมชนเป็นสถานีวิทยุที่อยู่ภายใต้ความ
เป็ น เจ้ า ของและควบคุ ม การด� ำ เนิ น การโดยชุ ม ชน
(วีรพงษ์ พลนิกรกิจ, 2552, น. 2) นอกจากนัน้ วิทยุชมุ ชน
ยังด�ำเนินงานในบริบททางวัฒนธรรมของชุมชน คือเสนอ
เนือ้ หาทีเ่ ป็นประเด็นปัญหาของท้องถิน่ ด้วยภาษาท้องถิน่
และมุ ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยชุ ม ชนพั ฒ นาสั ง คมวั ฒ นธรรม และ
เศรษฐกิจ จึงต่างจากสื่อโลกและสื่อระดับชาติรวมทั้งสื่อ
เพื่อบริการสังคมที่ตั้งอยู่ในเมืองบริหารจัดการจากส่วน
กลางและห่างไกลจากความเป็นจริงและความต้องการ
ของชุมชนชนบท (เฟรเชอร์ และเอสตราตา, 2001, น.
11) องค์การยูเนสโกยังเสนอว่าวิทยุชุมชนเป็นกระบอก
เสียงของผูด้ อ้ ยโอกาส และเป็นหัวใจของกระบวนการการ
สื่อสาร และประชาธิปไตยในสังคม ประชาชนอาศัยวิทยุ
ชุมชนเป็นช่องทางที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับมติใด ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับตนเองและชุมชน เป็นการสร้างมิตใิ หม่ให้
แนวคิ ด เรื่ อ งความโปร่ ง ใส และธรรมาภิ บ าลท� ำ ให้
ประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้น วิทยุชุมชนสามารถเผยแพร่
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในแง่ประเด็น ปัญหา
โอกาส ประสบการณ์ ทั ก ษะในการด� ำ รงชี วิ ต และ
ประโยชน์สาธารณะต่างๆ ได้ทันท่วงที จึงกระตุ้นให้ชาว
บ้าน และผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมเมืองพยายามพัฒนา และ
วิ ท ยุ ชุ ม ชนก็ ก ลายเป็ น เครื่ อ งมื อ พั ฒ นาชุ ม ชนที่ มี
ประสิทธิภาพทีส่ ดุ สือ่ หนึง่ (ออนโดโบ, 2001, อารัมภบท)
วิทยุชุมชนจึงเป็นรูปแบบการบริหารจัดการองค์การสื่อ
กระจายเสียงระดับท้องถิน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เป็น
ศู น ย์ ก ลางของข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ต อบสนองต่ อ ความ
ต้องการอันหลากหลายของปัจเจกบุคคล รวมทัง้ เชือ่ มโยง
สมาชิกชุมชนผ่านทางการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละทัศนคติ
การสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
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ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง ดังนั้นรูป
แบบการด� ำ เนิ น การจึ ง เป็ น การบริ ก ารสาธารณะไม่
แสวงหาก�ำไรทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใด มุ่งเน้น
ไปทีก่ ารมีสว่ นร่วมทางการสือ่ สารของคนในชุมชนเพือ่ ใช้
เป็นกระบอกเสียงของคน ชนกลุ่มน้อยและผู้ที่มีความ
สนใจในเรื่องเฉพาะใด ๆโดยมีหลักส�ำคัญ 3 ประการ คือ
1) การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Involvement) 2)ไม่แสวงหาผลประโยชน์เชิงธุรกิจ (Non-profit)
3) มีโครงสร้างเป็นประชาธิปไตย (Democratic Structure) (เฟรเชอร์ และเอสตราตา, 2001, น. 15)
สาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเสื่อมโทรมและ
ปัญหาอืน่ ๆ อีกมากมาย อันน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีไ่ ม่ยงั่ ยืน
นัน้ เกิดจากการขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง หรืออาจ
เกิ ด จากการขาดเจตคติ และค่ า นิ ย มที่ เ อื้ อ ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม
จึงส่งผลกระทบให้มนุษย์กระท�ำการต่าง ๆ อันจะให้ก่อ
เกิดหรือเพิ่มปัญหาดังกล่าวได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(โกสินทร์ รังสยาพันธ์, 2521, น. 8) การแก้ปญ
ั หาทีผ่ า่ น
มาเป็นการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าหรือการแก้ไขทีป่ ลายเหตุ
ซึ่งมีผลท�ำให้ต้องสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจ�ำนวน
มาก ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเป็นการแก้ปญ
ั หาทีไ่ ม่มวี นั สิน้ สุด วิธี
แก้ปญ
ั หาทีจ่ ะได้ผลดีตอ้ งแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุ คือแก้ปญ
ั หา
ที่คนและสังคม กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ต้องการผล
ระยะยาวจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของคนด้วยการ
ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรม ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม
ที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับทุกคนโดยการสร้างกระบวนการ
เ รี ย น รู ้ แ ล ะ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่ ค ว า ม รู ้ เ กี่ ย ว กั บ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม อันเป็นความรู้พื้นฐานในการด�ำรงชีวิต และ
การอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก ซึ่งจะ
น� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งความตระหนั ก เสริ ม สร้ า งหรื อ ปรั บ
เปลีย่ นเจตคติ และพฤติกรรมไปในทางทีเ่ กือ้ หนุนต่อการ
พัฒนาบนหลักการของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดยการให้การ
ศึกษา ปลูกฝังอบรมและเรียนรู้ผ่านสื่อวิทยุชุมชน เพื่อ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเกิดความตระหนักและ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง
แวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม (สิรินทร พิบูลภานุวัธน์.
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สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2555, จาก http://www.
slideshare.net/ayutthayahc/ ; สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ.
สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555, จาก http://
www.tja.or.th/)
วิทยุชมุ ชน จึงเป็นสือ่ ทีส่ ำ� คัญในการท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว ข่าวสาร องค์ความรู้สู่
ประชาชนและเป็ น สื่ อ ที่ เข้ า ถึ ง ชุ ม ชนได้ ง ่ า ยที่ สุ ด มี
อิทธิพลต่อสังคมในการแสดงบทบาทหน้าที่ของการเป็น
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารในการถ่ า ยทอดความรู ้ ที่ เ หมาะสม
สามารถเผยแพร่ข่าวสารครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวาง
และทีส่ ำ� คัญวิทยุชมุ ชนทีก่ ระจายเสียงในพืน้ ทีห่ รือชุมชน
นั้น ๆ มีความเหมาะสมในการด�ำเนินบทบาทเพื่อเสริม
สร้างเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การอนุรกั ษ์ปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะวิทยุชุมชน
สามารถหยิบยกปัญหาในพื้นที่ขึ้นมาน�ำเสนอได้อย่าง
รวดเร็ว และยังสามารถรับฟังได้อย่างชัดเจนในพื้นที่
กระจายเสียงของชุมชน อีกทั้งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและการสือ่ สารสองทาง ผูฟ้ งั สามารถ
แสดงความคิดเห็นโต้ตอบกลับมาได้ นอกจากนัน้ ยังเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาอันน�ำไปสู่ความ
ยัง่ ยืนทีม่ ศี กั ยภาพ บทบาทของวิทยุชมุ ชนจึงมีคณ
ุ ค่าต่อ
การพัฒนาชุมชนและเป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

อ�ำเภอป่าบอน อ�ำเภอบางแก้ว อ�ำเภอป่าพะยอม และ
อ�ำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัดสงขลา ได้แก่ อ�ำเภอระโนด
อ�ำเภอสทิงพระ อ�ำเภอกระแสสินธุ์ อ�ำเภอสิงหนคร
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอหาดใหญ่ และอ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้แก่ อ�ำเภอชะอวด และอ�ำเภอหัวไทร
2. ระยะเวลาในการวิจยั การเก็บข้อมูลในการวิจยั
ครั้งนี้อยู่ในช่วงที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
(คสช.) ออกประกาศ ฉบับที่ 79/2557 เรื่องเงื่อนไขใน
การออกอากาศของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการ
3. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูอ้ ำ� นวยการ
สถานี คณะกรรมการบริหาร นักจัดรายการของสถานี
วิทยุชุมชน นักพัฒนาชุมชน นักสื่อสารมวลชน ผู้บริหาร
งานวิทยุกระจายเสียง ผูบ้ ริหารแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
และผู้บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยใน
พื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
4. เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการ
ด�ำเนินงานของวิทยุชมุ ชนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างส�ำหรับเก็บข้อมูลใน
การศึกษาและวิเคราะห์วทิ ยุชมุ ชนพหุกรณี (Multi Case
Study) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussions)

วัตถุประสงค์การวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. เพื่อศึกษาภาพรวมการด�ำเนินงานของวิทยุ
ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทบาทวิทยุชุมชนใน
การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนพหุกรณี (Multi Case
Study)
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
4. เพื่อประเมินรูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา

ขอบเขตการวิจัย

1. พื้นที่การวิจัย ผู้วิจัยใช้พื้นที่บริวเณลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลาซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องจังหวัดพัทลุง ได้แก่ อ�ำเภอ
เมือง อ�ำเภอกงหรา อ�ำเภอเขาชัยสน อ�ำเภอตะโหมด
อ�ำเภอ ควนขนุน อ�ำเภอปากพะยูน อ�ำเภอศรีบรรพต

วิทยุชมุ ชน (Community Radio) หมายถึง กิจการ
กระจายเสี ย งในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ ทะเลสาบสงขลาเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหารายได้จากการโฆษณา
ค�ำนึงถึงประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้อง
ถิน่ ทีร่ บั บริการเป็นหลัก และเป็นสือ่ ทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ น
การถ่ายทอดความรู้และให้การศึกษาที่มีเนื้อหาสาระใน
การเสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในมิ ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึ ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ
ทะเลสาบสงขลา เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามี
ลักษณะเป็นองค์รวมและการบูรณาการระหว่างมิตติ า่ ง ๆ
ของการพัฒนาทีเ่ อือ้ ต่อความมัน่ คงและคุณภาพชีวติ ของคนใน
ชุมชนและเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นด้านการเรียนรู้และ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของคนการพัฒนาในมิตติ า่ ง ๆ
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เครือข่ายวิทยุชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ
ชัชวาล ชุมรักษา และคณะ

มีดงั นี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง กระบวนการเรียนรูแ้ ละ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้าน การประกอบอาชีพ การ
สร้างรายได้ในครัวเรือน การใช้ทรัพยากรอย่าง ประหยัด
และคุ้มค่า 2) ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการ
เรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการส่งเสริม
อนุรักษ์ ปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3)
ด้านสังคม หมายถึง กระบวนการเรียนรูแ้ ละเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม ด้านวัฒนธรรม การรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้ งถิน่ การอยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างสันติสขุ และ
ความเป็นประชาธิปไตย
การด�ำเนินงาน หมายถึง การด�ำเนินงานของวิทยุ
ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาโดยการท�ำหน้าที่
เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหา ข่าวสาร องค์ความรู้
เป็นเวทีแสดงความคิดเห็น และเสริมสร้างแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรม
การมีสว่ นร่วม (Participatory) หมายถึง ลักษณะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการ
วิทยุชมุ ชนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลาได้แก่การมีสว่ น
ร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีสว่ นร่วมในการ
ประเมินและติดตามผล
เนื้อหารายการ (Content) หมายถึง ประเด็นของ
เนือ้ หาสาระทีป่ รากฏในรายการวิทยุชมุ ชน ได้แก่ เนือ้ หา
ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาที่ให้ความรู้ ความเข้าใจและ
ความคิดเห็น ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรม
ผู้อ�ำนวยการสถานี หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลให้มีการทดลองประกอบกิจการให้เป็นไป
ตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตและจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบดูแลการ
จัดรายการ การด�ำเนินรายการ และการให้บริการหรือ
แพร่ภาพกระจายเสียงของสถานีให้เป็นไปตามที่ได้รับ
อนุญาต
คณะกรรมการวิทยุชมุ ชน หมายถึง คณะกรรมการ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน
นักจัดรายการวิทยุชุมชน หมายถึง ผู้ท�ำหน้าที่ด�ำเนิน
รายการ จัดรายการวิทยุวทิ ยุชมุ ชน พิธกี ร และผูป้ ระกาศ
ทางวิทยุกระจายเสียง
เครือข่ายวิทยุชมุ ชน (Community Radio Network)
หมายถึง การรวมตัวกันของสถานีชุมชนเป็นเครือข่าย
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โดยสมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
หรือท�ำกิจกรรมร่วมกัน มีการจัดระเบียบโครงสร้าง
องค์กรเพือ่ รวมกลุม่ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย
เป็นไปด้วยสมัครใจ การท�ำกิจกรรมในเครือข่ายมีลกั ษณะ
เท่ า เที ย มหรื อ แลกเปลี่ ย นซึ่ ง กั น และกั น และการเป็ น
สมาชิกเครือข่ายไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือ
ความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนัน้ ๆ เพือ่ สร้าง
พลังในการรับรู้และเข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ทัง้ เชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดวิธีด�ำเนินการวิจัยเป็น 4
ขัน้ ตอนคือขัน้ ตอนที่ 1 เป็นการศึกษาภาพรวมการด�ำเนิน
งานของวิทยุชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ขั้น
ตอนที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์วทิ ยุชมุ ชนในการเสริมสร้าง
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนพหุกรณี (Multi Case Study) ขัน้ ตอน
ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายวิทยุชมุ ชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนใน
พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลาและขัน้ ตอนที่ 4 การประเมิน
รูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
พื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีรายละเอียดในการ
ด�ำเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาภาพรวมการด�ำเนินงาน
ของวิทยุชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
การวิจยั ขัน้ ตอนที่ 1 เป็นวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณคือการ
ศึกษาภาพรวมการด�ำเนินงานในปัจจุบันของสถานีวิทยุ
ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการ
ด�ำเนินงานวิทยุชุมชนโดยมี
1) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการสถานี นักจัด
รายการวิทยุชมุ ชน และคณะกรรมการบริหารวิทยุชมุ ชน
ของสถานีวทิ ยุชมุ ชนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา รวม
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 91 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการเลือกคือ เป็น
ผู้อ�ำนวยการสถานี เป็นคณะกรรมการบริหาร และเป็น
นักจัดรายการ จากสถานีวิทยุชุมชนจ�ำนวน 23 สถานี
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม
ประกอบด้ ว ย ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของสถานีวทิ ยุชมุ ชน
ตอนที่ 3 สภาพการด�ำเนินงานปัจจุบันของวิทยุชุมชนใน
พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา ตอนที่ 4 ปัญหาการด�ำเนินงาน
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ของวิทยุชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ตอนที่ 5
ความต้องการการด�ำเนินงานวิทยุชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา
3) การวิเคราะห์ข้อมูล หาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Context Validity) โดยให้ที่ปรึกษาและผู้
เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา
และภาษา และการค�ำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำผลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ ครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.78
4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่ และหา
ค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของสถานีวิทยุชุมชนใช้การ
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ สภาพการด�ำเนินงาน
ปัจจุบนั ของวิทยุชมุ ชนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา ใช้
การหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ปัญหาการด�ำเนินงานของวิทยุชุมชนในพื้นที่บริเวณลุ่ม
น�้ำทะเลสาบสงขลา ใช้การหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.) และ 5) ความต้องการการด�ำเนิน
งานของวิทยุชุมชนในเขตพื้นที่บริเวณลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลาใช้การหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์วิทยุชุมชนใน
การเสริมสร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนพหุกรณี (Multi Case
Study)
การวิจัยขั้นตอนที่ 2 เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์วิทยุชุมชนในการเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืนพหุกรณี(Multi Case Study) โดยมี
1) กลุม่ ตัวอย่าง เป็นสถานีวทิ ยุชมุ ชนทีด่ ำ� เนินงาน
โดยยึดหลักปรัชญาวิทยุชุมชน จ�ำนวน 3 สถานี ท�ำการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 15 คน โดยมีเกณฑ์พิจารณาได้แก่สมัคร
ใจและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนิน
กิจการกระจายเสียงตามปรัชญาวิทยุชมุ ชน คือโดยชุมชน
เพื่อชุมชน และเป็นของชุมชน
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
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ไม่มีโครงสร้างท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย (1)
ข้อมูลพืน้ ฐานของสถานีวทิ ยุ ได้แก่ การก่อตัง้ สถานี แหล่ง
ทุน คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดรายการ ผังรายการ รูป
แบบรายการ เนือ้ หารายการ สถานทีต่ งั้ จ�ำนวนบุคลากร
การจดทะเบียน คุณลักษณะของเครือ่ งส่งและสายอากาศ
พืน้ ทีค่ รอบคลุมการกระจายเสียง ปัญหาและอุปสรรคใน
การการด�ำเนินการ (2) การบริหารงานวิทยุชุมชน ได้แก่
บุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ (3)
การมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ ารมีสว่ นร่วมในการ
รับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล 4) การเสริมสร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ซึง่ มีราย
ละเอียดดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นที่กระบวนการเรียน
รู้ และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้านการประกอบอาชีพ
การสร้ า งรายได้ ใ นครั ว เรื อ น การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า ง
ประหยัด และคุม้ ค่า ด้านสิง่ แวดล้อม มุง่ เน้นทีก่ ระบวนการ
เรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมด้านการอนุรักษ์
ปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
มุง่ เน้นทีก่ ระบวนการเรียนรู้ และเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
กระบวนการประชาธิปไตย และการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติ
3) การวิเคราะห์ข้อมูล หาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Context Validity) น�ำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น
เสนอให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง
ด้านโครงสร้างเนื้อหา และภาษาและน�ำมาปรับปรุงตาม
ค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์
ขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายวิทยุชมุ ชนเพือ่
การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
การวิจยั ขัน้ ตอนที่ 3 เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่
พัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลัง
จากได้ศึกษาและวิเคราะห์วิทยุชุมชนในการเสริมสร้าง
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น แล้ ว จึ ง ได้ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์มาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการพิจาณา
ในการพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนตามเงื่อนไขที่ค้นพบ
และเครือข่ายวิทยุชุมชนจะต้องมีองค์ประกอบที่เสริม
สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมี
1) กลุม่ ตัวอย่าง เป็นผูอ้ ำ� นวยการสถานีวทิ ยุชมุ ชน
นั ก จั ด รายการวิ ท ยุ ชุ ม ชน คณะกรรมการวิ ท ยุ ชุ ม ชน
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นักสือ่ สารมวลชน จ�ำนวน 25 คนได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
เลือกดังนี้ สมัครใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สนใจติดตามและมีส่วนร่วมในกิจการวิทยุชุมชน รู้และ
เข้าใจปรัชญาวิทยุชุมชน
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงความเห็น ระดมสมองใน
ประเด็นจุดอ่อน จุดแข็ง และองค์ประกอบของเครือข่าย
วิทยุชมุ ชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบ
สงขลา ขณะประชุมเชิงปฏิบัติการท�ำการบันทึกผลการ
ประชุม บันทึกเสียงและภาพในการประชุม
3) การวิเคราะห์ข้อมูล หาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Context Validity) โดยน�ำเนื้อหา และขั้นตอน
การด� ำ เนิ น การที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอให้ ที่ ป รึ ก ษาและผู ้
เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและน�ำมาปรับปรุงตาม
ค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ
พรรณาวิเคราะห์ให้ได้ร่างรูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบเครือข่ายวิทยุ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลา
การวิจัยขั้นตอนที่ 4 ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ
ประเมินรูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา หลังจากได้สรุปผล
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและสังเคราะห์เป็นร่างรูปแบบ
เครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วจึงได้น�ำ
ร่างรูปแบบดังกล่าวมาด�ำเนินการตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้คน้ พบ
โดยมี
1) กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการสือ่ สาร
มวลชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การพัฒนาชุมชน การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง และ
การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ จ�ำนวน 5
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีหลักเกณฑ์ในการเลือกดังนี้ 1) สมัครใจและให้
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) มีความสนใจ
และติดตามความเคลื่อนไหวในกิจการวิทยุชุมชน 3) มี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้กระบวนการการ
สนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จัดเวทีให้ผทู้ รง
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คุณวุฒิได้แสดงความเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และประเมิน
รูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการด�ำเนิน
การในขั้นตอนที่ 3 และสังเคราะห์ เป็นร่างรูปแบบเครือ
ข่ า ยวิ ท ยุ ชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ
ทะเลสาบสงขลา จากนั้ น จั ด ท� ำ เอกสารและกรอบ
แนวทางการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒนิ ำ� ไปปรึกษาคณะ
กรรมการที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา และท�ำการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสนทนากลุม่ ผู้
วิ จั ย ท� ำ การวิ เ คราะห์ โ ดยการตรวจสอบผลจากการ
สนทนากลุม่ และถอดความจากการบันทึกเสียง วิเคราะห์
เนือ้ หาจากการสนทนา จากนัน้ สรุป และน�ำเสนอโดยการ
พรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย

จากการวิจยั เรือ่ งวิทยุชมุ ชนกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา สรุปได้ดังนี้
1. การศึกษาภาพรวมการด�ำเนินงานของวิทยุ
ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา พบว่า 1)ส่วนใหญ่
สถานีอยู่ที่วัดและเทศบาล ใช้ก�ำลังส่ง 500 วัตต์ มีรัศมี
การกระจายเสียง 20 กิโลเมตร ความสูงของสายอากาศ
น้อยกว่า 60 เมตร ท�ำการกระจายเสียง ทุกวัน ใช้เวลา
ท�ำการกระจายเสียง 9-12 ชั่วโมง มีคณะกรรมการ 1-5
คน มีผู้จัดรายการ 6-10 คน มีการจัดตั้งเครือข่ายวิทยุ
ชุมชน และมีการระดมทุนภายในชุมชน 2) สภาพการ
ด�ำเนินงานปัจจุบนั ของวิทยุชมุ ชนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบ
สงขลาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง 3) ปัญหาการ
ด�ำเนินงานของวิทยุชมุ ชนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และ 4) ความต้องการ
การด�ำเนินงานของวิทยุชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. การศึกษาและวิเคราะห์วทิ ยุชมุ ชนกับการเสริม
สร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน พบว่า 1) ข้อมูลพืน้ ฐานของสถานี
วิทยุชมุ ชน ทัง้ 3 แห่งมีความเป็นวิทยุชมุ ชนตามหลักการ
คือ เป็นของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน ไม่แสวงหา
รายได้จากการโฆษณา 2) การบริหารงานวิทยุชมุ ชน ด้าน
บุคลากรทั้ง 3 สถานี มีอาสาสมัครเป็นคนในชุมชน การ
มอบหมายหน้าทีค่ ำ� นึงถึงความถนัดของแต่ละบุคคลและ
สามารถท� ำ งานแทนกั น ได้ การพั ฒ นาบุ ค ลากรใช้
กระบวนการฝึกอบรม/สัมมนา และการจัดเวทีเสวนา
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านงบประมาณทั้ง 3 สถานีได้รับงบ
ประมาณจากการเก็บเงินจากสมาชิก การบริจาคของ
ประชาชน และการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีการ
จัดท�ำบัญชีรายรับ- รายจ่าย ด้านวัสดุอุปกรณ์ ทั้ง 3
สถานี มีการจัดหมวดหมู่และจัดท�ำบัญชีพัสดุ มีการจัด
ท�ำระเบียบการใช้งานและการซ่อมบ�ำรุงรักษา ด้านการ
จั ด การ ทุ ก สถานี บ ริ ห ารจั ด การในรู ป แบบของคณะ
กรรมการ เน้นระบบอาสาสมัครและการมีส่วนร่วม มี
โครงสร้างการบริหารงานตามแนวนอน มีความยืดหยุ่น
สูง มีการกระจายความรับผิดชอบ ไม่มีการสั่งการ การ
ตัดสินใจในเรื่องใด ๆ ใช้มติที่ประชุม 3) การมีส่วนร่วม
กับชุมชน ทั้ง 3 สถานี เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการวางแผน มีสว่ นร่วม ในการปฏิบตั ิ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล 4) การเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน ทั้ง 3สถานี มีการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
3 ด้านคือด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม
ดังนี้ (1)ด้านเศรษฐกิจ มีการรณรงค์ ส่งเสริม แลกเปลีย่ น
เรียนรูใ้ นเรือ่ งการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ในครัว
เรือน การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
(2)ด้านสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์ส่งเสริม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
ปกป้อง เรื่องน�้ำ ดิน มลพิษ ขยะ และระบบนิเวศน์ใน
พื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา (3) ด้านสังคม มีการรณรงค์
ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการรักษาขนธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ ส่ง
เสริมกระบวนการประชาธิปไตย มุ่งเน้นที่การอนุรักษ์
และส่งเสริมขนธรรมเนียมประเพณี ศิลปะการแสดง และ
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น การพั ฒ นาสั ง คมและส่ ง เสริ ม
กระบวนการประชาธิปไตยภาคประชาชน
3. การพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ได้ร่างรูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชน ที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สิ่ง
แวดล้อม และสังคม และมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 5 ด้าน
คือ 1) องค์ประกอบพื้นฐาน 2)สมาชิกและภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรอื่น 3)มาตรฐานทางจริยธรรม 4)
เนือ้ หารายการและบริบทในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา
และ 5)การจัดการเครือข่ายวิทยุชุมชน
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4. การประเมินรูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา สรุปได้ดงั นี้
1) รูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นการเพิ่มขีดความ
สามารถในการด�ำเนินบทบาทของสถานีวิทยุชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ และเครือข่ายวิทยุชุมชนที่อยู่ในพื้นที่จะ
เป็นประโยชน์ส�ำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกัน
และกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เพื่อให้สถานีวิทยุ
ชุมชนได้ด�ำเนินบทบาทที่ดีซึ่งจะเป็นตัวแพร่กระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ปฏิบัติ การรับผลประโยชน์ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การสร้างกิจการต่าง ๆ ร่วมกันท�ำให้ง่ายต่อการท�ำงาน
ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมของสมาชิกทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างบรรยากาศในการ
ควบคุมจริยธรรมวิทยุชุมชน
2) ลักษณะการขับเคลื่อนวงล้อการท�ำงานของรูป
แบบเครือข่ายวิทยุชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�ำ้ ทะเลสาบสงขลา
มุ่งเน้นการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แก่ 1) ด้าน
เศรษฐกิจ 2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ด้านสังคมวัฒนธรรม และการพัฒนาทั้ง 3 ด้านนั้น
ต้ อ งบู ร ณาการทั้ ง เนื้ อ หาและวิ ธี ก ารเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีการด�ำเนินการอย่างต่อ
เนื่อง ดังภาพที่ 1
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วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

ภาพที่ 1 รูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
องค์ประกอบของรูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ ทะเลสาบสงขลามี ร าย
ละเอียดดังนี้ดังนี้
1. องค์ประกอบพื้นฐาน ประกอบด้วย
		 1) อัตลักษณ์ คือ“สวน ป่า นา เล” ซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์ที่บ่งบอกถึงภูมินิเวศน์ในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลาซึง่ ประกอบด้วยพืน้ ทีท่ มี่ ลี กั ษณะเป็น สวน ป่า นา
และทะเลสาบ ครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลาที่มีวิถีชีวิต อาชีพ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมตามลักษณะภูมินิเวศน์ที่แตกต่างกัน
		 2) เป้าหมาย คือการสร้างเครือข่ายวิทยุชมุ ชน
คนลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาที่มีความเข้มแข็ง มุ่งเน้นการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของสังคม
		 3) วัตถุประสงค์มีดังนี้ (1) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของคนในชุมชนลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา (2) เพื่อ
76

เป็นห้องเรียนทางอากาศของคนลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
(3) เพื่อเป็นเวทีประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง
ปัญหา ให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ของคนลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา (4) เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง (5) เพื่อเป็นเครือข่ายขยายผลงานของคนในลุ่ม
น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา และ(6) เพือ่ ส่งเสริมและเผยแพร่ศลิ ป
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลา
4) โครงสร้างและหน้าที่ เครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนมีโครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏ
ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่ายวิทยุชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการเครือ
ข่ายวิทยุชุมชน คณะกรรมการเครือข่าย ที่ปรึกษา รองผู้
อ�ำนวยการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายติดตามประเมินผล ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายสมาชิก ฝ่ายจัดหาทุน ฝ่ายรายการและข่าว
และฝ่ายเทคนิค และผู้อ�ำนวยการเครือข่ายวิทยุชุมชน
คณะกรรมการเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ต้อง
ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) สมาชิกวุฒิสภา
(สว.) ข้าราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ผู้อ�ำนวยการเครือข่ายวิทยุชุมชน ได้มาจากการ
สรรหาของคณะกรรมการเครือข่ายวิทยุชุมชน
รองผูอ้ ำ� นวยการ ได้มาจากการสรรหาจากสมาชิก
โดยผู้อ�ำนวยการเครือข่าย
คณะกรรมการเครือข่ายวิทยุชุมชน ประกอบด้วย

ประธาน รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ ซึ่งเป็น
ตัวแทนของสมาชิกได้มาโดยการคัดเลือกกันเองสถานีละ
2 คน ให้มตี วั แทนจากมหาวิทยาลัยท�ำหน้าทีฝ่ า่ ยวิชาการ
จ�ำนวน 2 คน และให้คัดเลือกกันเองเพื่อเป็นประธาน
เครือข่าย มีวาระ 2 ปี
หน้าที่
ผูอ้ ำ� นวยการเครือข่ายวิทยุชมุ ชน มีหน้าที่ ควบคุม
ดูแลการออกอากาศ รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การ
ด�ำเนินรายการ และการออกอากาศของเครือข่ายวิทยุ
ชุมชน รวมทั้งควบคุมดูแลผู้จัดรายการ/ผู้ประกาศ ให้ใช้
ภาษาอย่างถูกต้อง ชัดเจน และใช้วาจาสุภาพในการออก
อากาศ
รองผูอ้ ำ� นวยการเครือข่ายวิทยุชมุ ชน มีหน้าทีต่ าม
ที่ผู้อ�ำนวยการมอบหมาย อ�ำนวยความสะดวกและ
ประสานงานกับสมาชิกในเครือข่าย
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คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยวิ ท ยุ ชุ ม ชน มี ห น้ า ที่
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา มอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ให้ขอ้ เสนอแนะ
และค�ำแนะน�ำแก่สมาชิกเครือข่าย วางแผนและก�ำหนด
เป้าหมายการด�ำเนินงาน และวางมาตรการให้ผู้อ�ำนวย
การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งความรับผิดชอบต่อ
นโยบายและผลจากการปฏิบัติ
สมาชิก มีหน้าที่ส�ำคัญคือ ช่วยประสานงาน ช่วย
ระดมทุน ช่วยอ�ำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลและค�ำ
แนะน�ำแก่สมาชิกใหม่ รายงานข่าวจากพื้นที่จริง จัดตั้ง
กลุม่ ชมรมเครือข่าย ช่วยจัดท�ำทะเบียนข้อมูลของสมาชิก
ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเอกสาร
การเงิน และการติดต่อประสานงานต่าง ๆ จัดประชุม
สรุปผลการด�ำเนินงาน ประสานงาน เชื่อมโยงข้อมูลทั้ง
ในด้าน คน เงิน งาน และการจัดการ
ฝ่ายรายการและข่าว มีหน้าที่ ดูแลและรับผิดชอบ
ผังรายการ การจัดรายการ และงานข่าวการรายงานข่าว
จากพื้นที่จริง
ฝ่ายเทคนิค มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลและบ�ำรุงรักษา
เครือ่ งส่ง อุปกรณ์ทใี่ นการจัดรายการและการออกอากาศ
สายอากาศ ตรวจสอบสัญญาณรบกวน บันทึกและเก็บ
ข้อมูลรายการ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง
ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ
การอบรม สัมมนาและการพัฒนาบุคลกร ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืนโดยครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่ง
แวดล้อม และด้านสังคม
ฝ่ายจัดหาทุน มีหน้าที่จัดหางบประมาณในการ
ด�ำเนินงานของเครือข่ายวิทยุชุมชน
ฝ่ า ยสมาชิ ก มี ห น้ า ที่ จั ด หารวบรวม และท� ำ
ทะเบียนข้อมูลสมาชิก สร้างความเข้าใจในการท�ำงานร่วม
กันเป็นเครือข่าย
ฝ่ายติดตามประเมินผล มีหน้าทีต่ ดิ ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�ำเนินงานของเครือข่ายวิทยุชุมชน
ตรวจสอบสัญญาณการกระจายเสียง
2. ด้านสมาชิก ภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรอื่น
		 1) สมาชิก ได้แก่ สถานีวทิ ยุชมุ ชนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้
ทะเลสาบสงขลา ที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
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มีอิสระในการท�ำงาน ไม่มีการแทรกแซงจากเครือข่าย
2) ภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอื่น ภาคี
เครือข่ายมีความส�ำคัญส�ำหรับการด�ำเนินงานเครือข่าย
วิทยุชมุ ชน มากเนือ่ งจากในการด�ำเนินงานวิทยุชมุ ชนจะ
ต้องอาศัยความร่วมมือ ความช่วยเหลือและองค์ความรู้
จากองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา โดยยึด
หลัก การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และให้ทกุ คนเห็นความ
ส�ำคัญ คุณค่า และประโยชน์ของเครือข่ายวิทยุชมุ ชน มุง่
ผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก เน้นเรือ่ งใกล้ตวั ทีม่ สี าระ
และให้ความรูส้ กึ ว่าทุกคนเป็นเจ้าของและมีสว่ นร่วม วิทยุ
ชุมชนท�ำเพือ่ ชุมชนโดยไม่หวังผลก�ำไร และวิทยุชมุ ชนจะ
ต้องเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง ๆ หลายกลุ่ม เช่น
กลุม่ องค์กรชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ องค์การ
บริหารส่วนภูมิภาค ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสา
สมัครสาธารณะสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม) หน่วยงานภาค
รัฐ เอกชน ผู้น�ำศาสนา สภาเกษตรกร สภาองค์กรชุมชน
สภาพลเมือง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)
กลุม่ วิสาหกิจชุมชน กลุม่ กองทุนหมูบ่ า้ น และอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจ�ำหมูบ่ า้ นและชุมชน (อปมช) เป็นต้น
3. ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม เครือข่ายวิทยุ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลาจะต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรม ได้แก่ 1) ต้อง
ธ�ำรงและรักษาไว้ซงึ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มี ค วามเลื่ อ มใสและส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นพระประมุข
2) ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรัก ความเข้าใจ
ความสามัคคี ภายในชุมชนของตนและชุมชนอื่น ไม่ก่อ
ให้เกิดการท�ำลายวิถีชีวิต วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน
3) เสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือน
และแต่งเติม ต้องแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิด
เห็นส่วนตัวหรือบทวิเคราะห์โดยเด็ดขาด 4) ไม่เสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใดๆที่อาจเป็นเครื่องมือ
ของนักธุรกิจหรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจชุมชน ยกเว้นการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 5) ไม่พดู ส่อเสียด ค�ำ
หยาบ เพ้อเจ้อ หรือค�ำพูดที่เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นดูถูก
เหยี ย ดหยาม ซึ่ ง ท� ำ ให้ ผู ้ อื่ น เสี ย กาย รวมถึ ง ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของบุคคลอื่นทั่วไป 6) ให้
ความเสมอภาคในการเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสาร มี ค วาม
ยุตธิ รรม มีความเป็นกลางทางการเมืองทุกระดับ 7) ส่งเสริม
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การเรียนรูส้ ทิ ธิและหน้าทีข่ องประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย การศึกษา เศรษฐกิจ ทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
สังคมแบบเอือ้ อาทรของชุมชนและท้องถิน่ 8) การด�ำเนิน
การใด ๆ ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นส�ำคัญ
ด�ำเนินรายการโดยมีจิตสาธารณะแบบมีใจเป็นอาสา
สมัคร ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ไม่แสวงหาผลก�ำไร
ทางธุรกิจ ไม่เอื้อประโยชน์เฉพาะส่วนตนหรือพวกพ้อง
ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการ
ของชุมชน แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 9) ธ�ำรงไว้ซึ่งภาษาถิ่นใต้ และภาษา
ไทยที่สุภาพและถูกต้อง 10) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และมีศีลธรรมประจ�ำใจ ไม่เสพสิ่งมึนเมาใดๆใน
ขณะปฏิบตั หิ น้าที่ ประพฤติตนให้เป็นทีเ่ คารพรัก ศรัทธา
ของคนในชุมชน
4. ด้านเนื้อหารายการและบริบทในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา
		 4.1 ด้านเศรษฐกิจ เสนอเนือ้ หารายการทีเ่ สริม
สร้ า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ได้ แ ก่ 1) รายการส่ ง เสริ ม
การเกษตร เพื่อสร้างรายได้ ได้แก่ (1) การปลูกพืช เช่น
การปลูกพืชร่วมยาง การปลูกพืชเคียงยาง การปลูกพืช
แซม เป็นต้น พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น เช่น หมาก พลู ผัก
กูด หัวมะพร้าว หญ้ารีแพ ผักเหรียง ผักพื้นบ้านจ�ำพวก
ยอดแซะหัวครก ยอดกะโดน ยอดจิก ยอดเลียบ ยอด
เม่า ลูกชิง ยอดหมุย มะกอก บัวบก ตลอดจนการปลูก
พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น (2) การเลี้ยงสัตว์ เช่น
เป็ด ไก่ ปลาทับทิม ปลานิล กบ จิง้ หรีด ไส้เดือน หนอน
นก เพื่อเป็นรายได้เสริม 2) รายการที่ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนและตลาดนัดชุมชน เช่น ส่งเสริมสินค้า OTOP 3)
รายการทีส่ ง่ เสริมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้เกิดมูลค่าเพิม่ ทาง
เศรษฐกิจ 4) รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างเครือข่าย การเสนอข้อมูลข่าวสารให้ถูก
ต้องเป็นปัจจุบันได้แก่ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ
นโยบายภาครัฐ องค์กรที่ให้การสนับสนุนการผลิต ผลก
ระทบและปัญหาต่าง ๆทีเ่ กิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 5)
รายการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงนิเวศน์
4.2 ด้ านทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม
เสนอเนือ้ หารายการทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ได้แก่
1) รายการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และแนวทางแก้ไขในชุมชน เช่นเรื่องการจัดการขยะ
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ในชุมชน การอนุรกั ษ์แม่นำ�้ ล�ำคลอง การอนุรกั ษ์พนั ธ์ปลา
ในทะเลสาบที่จะสูญพันธ์ การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของ
ทะเลสาบ การอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำ การอนุรักษ์ป่าชายเลน
การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี การท�ำเกษตรอินทรีย์
เป็นต้น 2) รายการส่งเสริมและสนับสนุนโดยน�ำเรือ่ งราว
ต่าง ๆ ของกลุม่ หรือองค์กรต้นแบบทีด่ ำ� เนินการเรือ่ งการ
ฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มา
น�ำเสนอในรายการ 3) รายการที่ น�ำเสนอนโยบายภาค
รัฐที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ เช่น โครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ การพัฒนาผังเมือง เป็นต้น 4)รายการ
เผยแพร่กิจกรรมโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
การท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ การลดการใช้สารเคมี และ
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้รูและ
เข้าใจ
4.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม เสนอเนือ้ หารายการ
ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ 1) การเมืองภาค
ประชาชน ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ ต่าง ๆ ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้
เรื่องประชาธิปไตย การใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทุกระดับ 2) การสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วย
งานภาครัฐกับประชาชน และส่งเสริมการสร้างความ
สามัคคีของคนในชุมชน 3) ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนในชุมชน เช่น การป้องกันการลักขโมย
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ เช่น อวน ไซ โพงพาง
ส� ำ หรั บ ดกปลา การลั ก เล็ ก ขโมยน้ อ ย ตลอดจน
อาชญากรรมต่าง ๆ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการ
แสดงพืน้ บ้าน เช่น หนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก รองเง็ง
5) ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น อาหาร เครื่องใช้ในครัวเรือน
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ เครื่องประดับ และ
ประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีซัดต้ม ประเพณีลากพระ
ประเพณีแข่งโพน ประเพณีแข่งเรือยาว เป็นต้น 6) ปัญหา
ยาเสพติด และแนวทางการป้องกัน 7) สุขภาวะชุมชน
5. ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายวิทยุชมุ ชนเพือ่
การพัฒนาที่ยั่งยืน
		 5.1 การบริหารบุคลากร 1) มีความพร้อมด้าน
บุคลากรในการด�ำเนินงานเครือข่ายวิทยุชุมชน 2) มีสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานให้กับอาสาสมัคร 3)
เสริมสร้างภูมิปัญญา องค์ความรู้ ประสบการณ์ให้กับ
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บุคลากร เช่น การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานในพืน้ ที่
ต่าง ๆ 4) เน้นการกระจายความรับผิดชอบ แบ่งงานกัน
ท�ำ แบ่งหน้าทีต่ ามความจ�ำเป็น 5) เน้นระบบอาสาสมัคร
และโครงสร้างทีไ่ ม่ซบั ซ้อนมีโครงสร้างตามแนวนอนเน้น
การปรึกษาหารือไม่มีการสั่งการ 6) ยึดแนวทางการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 7) คณะกรรมการฯ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนด
นโยบาย ผังรายการ บริหารจัดการและผลิตรายการ
		 5.2 การบริหารงบประมาณ 1) การจัดหาราย
ได้เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานยึดหลักการ “ไม่แสวงหา
รายได้จากการโฆษณา” รายได้มาจากการบริจาคของ
คนในชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ มูลนิธิ ภาคเอกชน และกองทุน
วิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 2) การใช้
จ่ายงบประมาณค�ำนึงถึงความประหยัดและใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ น�ำไปใช้จ่าย เช่น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร
การลงพืน้ ที่ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การเข้า
อบรมสัมมนา การประชาสัมพันธ์เครือข่าย ค่าซ่อมบ�ำรุง
เป็นต้น ) มีระเบียบเกีย่ วกับการเงิน การจัดหารายได้ การ
ใช้เงิน และการรายงานสถานะการเงินเพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้
		 5.3 การบริหารวัสดุอปุ กรณ์ การบริหารจัดการ
วัสดุอปุ กรณ์ แบ่งออกเป็น 3 หมวดได้แก่ 1) อุปกรณ์ออก
อากาศ เช่น เครื่องส่ง เสา สายอากาศ เครื่องขยาย
สัญญาณ 2) อุปกรณ์ผลิตรายการได้แก่ เครือ่ งขยายเสียง
เครือ่ งผสมสัญญาณเสียง ไมโครโฟน ซีดเี พลง หูฟงั เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส�ำหรับจัด
รายการ เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพาส�ำหรับจัดรายการ
นอกสถานที่ โทรศัพท์ เช่น โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์
เคลื่อนที่เป็นต้น 3) วัสดุและครุภัณฑ์ส�ำนักงาน เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ เอกสารโครงการต่าง ๆ ผังรายการ บทหรือเนือ้ หา
รายการ เอกสารการเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กาต้มน�้ำ ตู้
เย็น เครื่องส�ำรองไฟฟ้า เป็นต้น การแบ่งเป็นหมวดเพื่อ
ง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหา การจัดเก็บมีการเก็บในรูป
แบบของแฟ้มปกแข็งแบ่งตามหมวดหมู่ และเก็บในรูป
แบบของไฟล์งานในคอมพิวเตอร์ และมีตเู้ ก็บเอกสารเพือ่
ให้เป็นระเบียบ
		 5.4 การบริหารจัดการ 1) นโยบายและแผน
งานของสถานีตอ้ งตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลาย
ของคนในชุมชนและเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน 2) ต้องน�ำเสนอ
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รายการอย่างต่อเนื่อง ไม่ตามกระแสสังคม และน�ำเสนอ
รายการไปในทิศทางเดียวกันโดยมีการท�ำข้อตกลงร่วม
กัน 3) จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อวางแผนการ
ด�ำเนินงาน 4) เนื้อหาที่น�ำเสนอในรายการต้องเป็นเรื่อง
ใกล้ตวั มีผลกระทบโดยตรงกับผูฟ้ งั และสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้ 5) เชิญชวนองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการท�ำงาน ทั้งรูปแบบของการจัดรายการ
หรือเป็นผู้สนับสนุนรายการเพื่อเพิ่มพื้นที่ของกลุ่มผู้ฟัง
6) ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ให้ค�ำแนะน�ำและ
ความช่วยเหลือสมาชิกเครือข่าย 7) ติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงาน ส�ำรวจประเมินความรู้ และการตอบรับ
จากผูฟ้ งั โดยการส�ำรวจหรือพูดคุยผ่านทางรายการ การ
ใช้เทคโนโลยีสื่อสารสังคม เช่น Internet Line Facebook 8) มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทั้งในการประชุม
ประจ�ำเดือน ประชุมกลุ่มย่อยของผู้จัดรายการ คณะ
กรรมการ หรือจัดประชุมกลุ่มใหญ่ระดับเครือข่ายเพื่อ
วิเคราะห์และสรุปผลการด�ำเนินงาน 9) ห้ามด�ำเนิน
รายการที่ไม่สร้างสรรค์ เช่น การใส่ร้ายป้ายสี เลือกข้าง
หมิ่ น พระบรมเดชานุ ภ าพ ละเมิ ด สิ ท ธิ ข องบุ ค คลอื่ น
โฆษณาชวนเชื่อและใช้ความคิดเห็นส่วนตัว 10) บันทึก
และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆทีไ่ ด้รบั ไว้เป็นเอกสารเพือ่ น�ำมา
วิเคราะห์ ส�ำหรับใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการน�ำเสนอให้แก่
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ทั้งในเครือข่าย
และนอกเครือข่าย 11) ใช้หลักเสรีภาพ หลักความรับผิด
ชอบต่อสังคมและหลักกฎหมายในการบริหารจัดการ

อภิปรายผลการวิจัย

1. ภาพรวมการด�ำเนินงานของวิทยุชมุ ชนในพืน้ ที่
ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา พบว่า
		 1) การด�ำเนินงานของวิทยุชมุ ชนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้
ทะเลสาบสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการจัดรายการ ด้านการ
เสริมสร้างการพัฒนาสังคม ด้านเนื้อหารายการ ด้าน
รายการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ด้านการ
เสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และด้านการวางแผน
การด�ำเนินงานอยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากสถานีวทิ ยุชมุ ชน
ในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ ทะเลสาบสงขลามี ลั ก ษณะเด่ น ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ได้แก่ (1)การมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Involvement) คือเปิดโอกาสให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ น
ร่วม ทัง้ ในระดับรายการโดยให้ประชาชนในมีโอกาสร่วม
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ก� ำ หนดประเด็ น ที่ จ ะพู ด คุ ย หรื อ น� ำ เสนอแม้ ก ระทั่ ง มี
โอกาสเข้าไปร่วมผลิตและด�ำเนินรายการ ระดับสถานี
ประชาชนมีโอกาสเข้าไปร่วมบริหารจัดการสถานีในทุก ๆ
ด้านร่วมคิดตัดสินใจ และระดับแนวคิดสถานีจัดรายการ
ทีน่ ำ� เสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับชุมชน (2)การไม่แสวงหารายได้
จากการโฆษณา และผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ในระดับ
สถานีนั้นเป็นสถานีที่ไม่แสวงหาก�ำไรหากต้องการระดม
ทุนหรือจัดหาเงินก็จะเพือ่ มาด�ำเนินงาน จะอยูใ่ นลักษณะ
เงินที่ระดมทุนมาจากชุมชน จะไม่มีลักษณะที่น�ำวิทยุ
ชุมชนไปประกอบธุรกิจ เช่น ขายช่วงเวลาให้เอกชน
ด�ำเนินกิจการ การโฆษณาสินค้าและบริการต่าง ๆ ทาง
ธุรกิจ การเปิดเพลงในรายการก็เพื่อความบันเทิง ไม่ใช่
เพื่อประชาสัมพันธ์เพลง ใหม่ ๆ ของค่ายเพลงต่าง ๆ (3)
มีโครงสร้างเป็นประชาธิปไตย (Democratic Structure)
เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมคิดร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจใน
ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมด เช่น ผู้อ�ำนวยการ
สถานียังคงต้องตรวจสอบและควบคุมรายการก่อนออก
อากาศตามระเบียบ และนอกจากนั้นยังเป็นไปตามกับ
หลักการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) ซึ่งตามหลักการสื่อสารในสื่อวิทยุชุมชน
ประกอบด้วยลักษณะเด่น 3 ประการ ได้แก่ (1)การเข้า
ถึง (Access) คือการทีป่ ระชาชนมีโอกาสเข้าถึงสือ่ ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การฟังสัญญาณได้ชัดเจน เข้าถึงในด้านการ
บริหารจัดการคือการได้พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการ
บริหารสถานีเพือ่ บอกกล่าวความต้องการ การเข้าถึงผูจ้ ดั
รายการเพื่อแนะน�ำรายการ หรือเสนอรูปแบบรายการ
(2) การมีส่วนร่วม (Participatory) คือให้ประชาชนเข้า
มาร่วมคิดร่วมแสดงความเห็น ร่วมแก้ปัญหาในทุกขั้น
ตอน การก�ำหนดทิศทาง และภารกิจหน้าทีข่ องสถานี (3)
การจัดการด้วยตนเอง (Self-Management) คือการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ปฏิบัติ ตั้งแต่การก�ำหนดนโยบาย
บริ ห าร และจั ด การตนเองซึ่ ง เป็ น การตอบสนองต่ อ
แนวคิดระบอบประชาธิปไตย (จุมพล รอดค�ำดี, 2542,
น. 25-34)
		 2) ปัญหาการด�ำเนินงานของวิทยุชมุ ชนในพืน้ ที่
ลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เนือ่ งจากสถานีวทิ ยุชมุ ชนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา
มีการด�ำเนินงานดังนี้ 1) การก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชน มี
การเตรียมความพร้อมภาคประชาชนมาเป็นล�ำดับ โดย
การจัดเวทีระดมความคิดเห็น และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้

เครือข่ายวิทยุชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ
ชัชวาล ชุมรักษา และคณะ

เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมคิดร่วมท�ำในการด�ำเนิน
กิจการการวิทยุชุมชน 2) การพัฒนาบุคลากร สถานีวิทยุ
ชุมชนได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรโดย
การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในชุมชน การเรียนรูก้ าร
ท�ำงานร่วมกันภายในองค์กร การจัดหรือเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา 3) การท�ำงานในลักษณะเครือข่าย การด�ำเนิน
งานของวิทยุชมุ ชนมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทีไ่ ม่เป็น
ทางการ มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเฉพาะกิจ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการช่วยเหลือกันระหว่างสถานี
สอดคล้องกับ วีรพงษ์ พลนิกรกิจและ นิภากร ก�ำจรเมนุ
กูล (2547, น. 6-7) ท�ำการวิจัยแนวทางการพัฒนาวิทยุ
ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนจังหวัด
นครราชสีมาพบว่า การด�ำเนินงานมีปัญหาหลายด้าน
ได้แก่ปัญหาด้านนโยบายและกฎระเบียบจากส่วนกลาง
ปัญหาด้านทรัพยากรทั้งด้านการเงิน บุคคล และเทคนิค
ปัญหาด้านการด�ำเนินงาน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับแผนงาน
ปัญหาด้านการจัดรายการ ปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูล
ปัญหาด้านการส�ำรวจและประเมินรายการ
		 3) ความต้องการการด�ำเนินงานของวิทยุชมุ ชน
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากเป็นความต้องการในการด�ำเนินงานที่
ต้องการพัฒนาการด�ำเนินงานวิทยุชมุ ชนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
งาน และก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
2. การศึกษาและวิเคราะห์วทิ ยุชมุ ชนกับการเสริม
สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
พบว่า ทั้ง 3 สถานี มีการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
3 ด้านคือด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม
เนื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เป็นการพัฒนาที่ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเป็นการพัฒนาแบบ
องค์รวม ซึ่งท�ำให้เกิดความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสังคม วัฒนธรรม กล่าวคือทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม
จะต้องบูรณาการเข้าด้วยกันเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนทัง้ ทาง
เศรษฐกิจและทางสภาพแวดล้อม มีการคุ้มครองสภาพ
แวดล้อมควบคูไ่ ปกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ สร้างให้เกิด
ความสมดุลระหว่าง คน ธรรมชาติ และสรรพสิ่งเพื่อให้
อยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลกัน ความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจจะต้องไม้ทำ� ลาย สังคมและวัฒนธรรม และการ
พัฒนาทางด้านสังคมจะต้องไม่ทำ� ลายทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย
เป็นการพัฒนาทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงความเป็นองค์รวมของทุก ๆ
ด้ า นอย่ า งสมดุ ล บนพื้ น ฐานของทรั พ ยากรธรรมชาติ
ภูมิปัญญา และ วัฒนธรรมไทยด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและ
กันเพื่อสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างเท่าเทียมกัน (จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์, 2554, น.
98) สอดคล้องกับแนวคิดวิทยุชมุ ชนทีท่ งั้ 3 สถานีดำ� เนิน
กิจการมาตลอดคือยึดหลักการไม่มุ่งแสวงหาก�ำไร ราย
ได้มาจากการสนับสนุนของคนในชุมชน การรับบริจาค
จากมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลและองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล โดยปราศจากการแทรกแซงการด�ำเนินงานจากผู้
สนับสนุนงบประมาณ โดยเนื้อหาที่น�ำเสนอจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับชุมชน ผู้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครจากคนใน
ชุ ม ชน และหลั ก การด� ำ เนิ น การวิ ท ยุ ชุ ม ชนเน้ น ที่
กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Communication) ซึ่งมีหลักการ 3 ประการคือให้
ประชาชนเข้าถึงสื่อได้ง่าย (Accessibility) ให้ประชาชน
ช่วยกันคิดวางแผน ก�ำหนดเนื้อหารายการและร่วมผลิต
รายการด้วยกัน (Participation) และให้ประชาชนเป็น
เจ้าของ มีอำ� นาจตัดสินใจในการบริหารจัดการด้วยตนเอง
(Self - management) (จุมพล รอดค�ำดี, 2548, น.
33-34) เมือ่ ประชาชนเข้ามาร่วมด�ำเนินการก็สามารถเข้า
ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ได้ง่าย มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ และมี
ความเป็นอิสระในการคิดพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนเองและการเปลี่ยนแปลงของ
สั ง คมทั้ ง ในเรื่ อ งเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คมและ
วัฒนธรรม ย่อมท�ำให้เกิดการขยายกรอบการพัฒนาให้
ครอบคลุมหลายมิติ เกิดการสร้างคุณค่า ความหวงแหน
ความเป็นเจ้าของชุมชน และเมื่อพิจารณาจากค�ำนิยาม
และหลักการของวิทยุชุมชนในการอนุญาตให้ทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียงใน หมวดที่ 1 มาตรา 10
ในพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิ จ การโทรทั ศ น์ พ.ศ. 2551 จะเห็ น ได้ ว ่ า มี ค วาม
สอดคล้ อ งและส่ ง เสริ ม ให้ วิ ท ยุ ชุ ม ชนด� ำ เนิ น กิ จ การ
กระจายเสียงทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในทุกมิตดิ งั นี้
(พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์, 2551, น. 64-65) 1) ใบอนุญาต
ประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ออกให้
ส� ำ หรั บ กิ จการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มี
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วัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพ อื่น ๆ
สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 2) ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การบริ ก าร
สาธารณะประเภทที่สอง ออกให้ส�ำหรับกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ความ
มัน่ คงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ 3) ใบอนุญาต
ประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภททีส่ าม ออกให้
ส�ำหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ที่มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่ง
เสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และ
รัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข บริ ก ารข้ อ มู ล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อย
โอกาสหรือกลุ่มความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
สาธารณะอื่น และใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ
ชุมชน ได้แก่ ใบอนุญาตส�ำหรับการประกอบกิจการที่มี
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการประกอบกิจการบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของ
ชุมชนหรือท้องถิน่ ทีร่ บั บริการ นอกจากนัน้ ยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ มรรยาท พงษ์ไพบูลย์ (2546, น. 8-9) ได้
จ�ำแนกประเภทของวิทยุชมุ ชนสรุปสาระส�ำคัญได้ดงั นี้ 1)
วิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้สิทธิ เน้นให้ทุกคนในชุมชนได้
เข้ามาเรียนรู้เรื่องสิทธิในการสื่อสารและการเข้าถึงสื่อ
วิทยุชุมชนรูปแบบนี้จะหมุนเวียนผู้จัดในแต่ละรายการ
เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง
เป็นการเรียนรู้สิทธิ มิใช่แค่มุ่งเน้นเฉพาะเรียนรู้การผลิต
รายการ 2) วิทยุชมุ ชนเพือ่ เป็นสือ่ กลางข้อมูลข่าวสารของ
ชุ ม ชน เน้ น ให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ระหว่างสมาชิกในชุมชน จึงเน้นเฉพาะเรื่องในชุมชน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ฯลฯ 3) วิทยุชุมชนเพื่อคุณธรรมจริยธรรมและ
ความดีงาม เน้นการฟื้นฟูจิตวิญญาณ คุณธรรม ความดี
งามของชุมชน 4)วิทยุชุมชนเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิน่ เน้นการสร้างให้เกิดความภาคภูมใิ จใน
รากเหง้าทางวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ ใน
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5) วิทยุชมุ ชนเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เน้นปลูกฝังการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน จึงมุ่งใช้วิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือที่จะท�ำให้คน
สามารถอยู่ร่วมกับป่าและน�้ำได้อย่างสันติ 6) วิทยุชุมชน
เพื่อวิถีชีวิตและอาชีพ เน้นให้ข้อมูลที่ส�ำคัญส�ำหรับการ
ประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชน 7) วิทยุชุมชนเพื่อ
ผู้ไร้เสียงในสังคม (Voiceless) เน้นให้ผู้ไร้สิทธิ ไร้เสียง
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
3. การพัฒนาและประเมินรูปแบบเครือข่ายวิทยุ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลา
		 3.1 ขัน้ การพัฒนาเครือข่าย ได้รา่ งรูปแบบเครือ
ข่ า ยวิ ท ยุ ชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ
ทะเลสาบสงขลาที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืนทั้ง 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรม มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
องค์ประกอบพืน้ ฐาน 2) ด้านสมาชิก ภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรอื่น 3) ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม 4)
ด้านเนื้อหารายการและบริบทในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลา 5) ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายวิทยุ
		 3.2 ขั้ น การประเมิ น รู ป แบบเครื อ ข่ า ยวิ ท ยุ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลาสามารถโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบ
เครือข่ายวิทยุชมุ ชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้
ทะเลสาบสงขลาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่
ยั่งยืน ลักษณะรูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลามีวงล้อการ
ขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้แก่ 1)ด้านเศรษฐกิจ 2)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ 3)ด้านสังคมวัฒนธรรม และการพัฒนา
ทัง้ 3 ด้านนัน้ จะต้องบูรณาการเนือ้ หาและวิธกี ารเพือ่ การ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการด�ำเนิน
การอย่างต่อเนือ่ งโดยอาศัยการด�ำเนินงานผ่านเครือข่าย
วิทยุชมุ ชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 2) เครือข่ายวิทยุชมุ ชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมี 5 องค์ประกอบ คือ 1) องค์
ประกอบพื้นฐาน 2) สมาชิกและภาคีเครือข่ายความร่วม
มือกับองค์กรอื่น 3) มาตรฐานทางจริยธรรม 4) เนื้อหา
รายการและบริบทในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา 5) การ
บริหารจัดการเครือข่ายวิทยุชมุ ชน เนือ่ งจาก ผูว้ จิ ยั ด�ำเนิน
การตามหลักการและแนวคิดเกี่ยวการสร้างเครือข่าย
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หลักการบริหารจัดการเครือข่ายและวิทยุชมุ ชน ขอบข่าย
งานของวิทยุชุมชน มาตรฐานทางจริยธรรมของวิทยุ
ชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน บริบทที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา และจากการลงพืน้ ทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วน�ำมาสังเคราะห์เป็นก
รอบแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมี
กรอบคิดหรือแนวทางในระดมสมอง อภิปราย แลก
เปลี่ยนความคิดเห็น เสนอประเด็นต่าง ๆ และการใช้วิธี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มีกิจกรรม
ประชุมกลุ่มย่อยตามประเด็นจากการวิเคราะห์กรอบ
แนวทางการพัฒนาเครือข่าย ท�ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ถึง
ข้อดี ข้อจ�ำกัด และความเป็นไปได้ในการน�ำไปปฏิบตั จิ ริง
ตลอดจนการพิจาณาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงหลักการที่เป็นที่ยอมรับใช้กันอยู่โดย
ทัว่ ไป ท�ำให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครือข่ายวิทยุชมุ ชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
สอดคล้องกับตามความต้องการและสภาพที่เป็นอยู่จริง
ในปัจจุบัน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ใช้ กระบวนการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) ในการประเมินรูป
แบบเครือข่ายวิทยุชมุ ชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยผูท้ รง
คุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชน การสื่อสารมวลชน การ
บริการงานวิทยุกระจายเสียง การบริหารจัดการแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ และการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อประเมินรูปแบบเครือข่ายวิทยุ
ชุมชน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้รูปแบบเครือข่าย
วิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสมดุล ผสม
ผสานแนวคิ ด ระหว่ า งนั ก ปฏิ บั ติ ก ารในชุ ม ชนกั บ นั ก
วิชาการซึ่งอิงหลักการและทฤษฎีทางวิชาการ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จ�ำเริญ คงคะศรี (2553,
น. 18-22) ได้วจิ ยั การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
วิทยุชุมชน พบว่ารูปแบบของการจัดการเทคโนโลยีวิทยุ
ชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพแต่ละท้องถิ่น คือวงล้อของ
การจัดการเทคโนโลยีวิทยุชุมชนประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบได้แก่ บริบทชุมชน ปรัชญาวิทยุชุมชน การมี
ส่วนร่วมของชุมชน หลักการประชาธิปไตย การจัดการ
เทคโนโลยีเครื่องส่ง และการจัดการบุคลากรวิทยุชุมชน
ธนกร น้อยทองเล็ก (2553, น. 190-192) ได้วิจัยการ
พัฒนาวิทยุชมุ ชนโดยการมีสว่ นร่วมจังหวัดล�ำปาง พบว่า
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เครือข่ายวิทยุชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ
ชัชวาล ชุมรักษา และคณะ

1) ปัจจัยที่มีความส�ำพันธ์กับการด�ำเนินงานวิทยุชุมชน
ได้แก่ปจั จัยด้านการเมือง วัฒนธรรมประเพณี ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ รวมไปถึงปัจจัยด้านความรูเ้ กีย่ วกับวิทยุชมุ ชน
2) การพัฒนาวิทยุชมุ ชนโดยการมีสว่ นร่วม ของชุมชนได้
มุง่ เน้นองค์ประกอบส�ำคัญ 3 ประการให้เกิดขึน้ ในชุมชน
คือ (1) การก่อตั้งและด�ำเนินงานต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ปรัชญาแนวคิดวิทยุชมุ ชน (2) มีการจัดท�ำฐานข้อมูลเกีย่ ว
กับบุคคล และ (3) การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ทุกระดับ ต้องมีการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการประเมินผู้ฟังเพื่อทราบความ
ต้องการและความคาดหวัง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบ
เนื้อหารายการ ในการด�ำเนินรายการที่สอดคล้องเหมาะ
สม และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารมากที่สุด 3)ผลการ
ประเมินการพัฒนาวิทยุชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนจังหวัดล�ำปาง พบว่าการพัฒนาวิทยุชุมชนมีการ
พัฒนาไปในทิศทางการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับหลัก
การของการเป็นวิทยุชุมชนเพิ่มขึ้น ชุมชนมีส่วนร่วมเพิ่ม
ขึ้นทั้งในมิติของผู้รับสาร ผู้ผลิต และผู้ก�ำหนดนโยบาย
วิชชาญ จุลหริก สมาน งามสนิท เกษมชาติ นเรศเสนีย์
และปิยะวรรณ เลิศพานิช (2555, น. 99-102) ได้วิจัย
การบริหารวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ พบว่า
สถานีวิทยุชุมชนมีการบริหารตามแนวทางของ POSDCORB และทีเ่ พิม่ เข้ามาคือการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในหลายกิจกรรม สมกับเป็นวิทยุชุมชน
ของชุมชนและเพื่อชุมชน การบริหารแบบให้ ประชาชน
มีสว่ นร่วมช่วยให้วทิ ยุชมุ ชนมีบทบาทหน้าทีส่ ง่ เสริมความ
มั่นคงของชุมชนและของรัฐ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมั่งคั่ง และชุมชนเข้มแข็ง คุณอานันท์ นิรมล
(2555, น. 157-162) ได้ท�ำการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
จ�ำลองศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาส�ำหรับองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลภาคใต้ตอนล่าง พบว่า แบบจ�ำลององค์
ประกอบ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบได้แก่ปรัชญา วิสยั
ทัศน์ ปณิธาน เป้าหมายและจุดมุ่งหมาย โครงสร้างพื้น
ฐาน ระบบการผลิตและการบริการ อุปกรณ์การผลิตและ
บริการ บุคลากร ระบบการจัดการ และการประเมินผล
ณัฐรดา วงษ์นายะ (2557, น. 28-42) ได้วิจัยการพัฒนา
รูปแบบการด�ำเนินงานสถานีวิทยุชุมชนภาคเหนือตอน
ล่าง พบว่า รูปแบบการด�ำเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือ
ตอนล่าง มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ด้านบุคลากร มา
จากบุคคลทีห่ ลากหลายกลุม่ ทีม่ ผี มู้ จี ติ อาสา มีอดุ มการณ์
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การท�ำงานร่วมกัน มีความโปร่งใส มีอิสระ สามารถ
สื่อสารความเข้าใจแก่คนในชุมชน 2) ด้านการจัดการ
สถานี เป็นสถานีวิทยุขนาดเล็ก ต้นทุนต�่ำ อุปกรณ์ใช้งาน
ง่าย ไม่มีการโฆษณา 3) ด้านรูปแบบรายการ มีเนื้อหา
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ใช้ภาษาถิ่น เปิดโอกาส
ให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็น 4) ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเน้นการร่วมคิดร่วมบริหาร ร่วมแบ่งปัน เรียนรู้
สนั บ สนุ น การท� ำ งาน ร่ ว มเป็ น เจ้ า ของและร่ ว มใช้
ประโยชน์จากวิทยุชุมชน และดุสิต สิงห์คีรี (2558, น.
9-12) ได้ท�ำการวิจัยแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงาน
วิทยุชุมชนต้นแบบ : กรณีศึกษาวิทยุชุมชนวัดบ้านหนอง
หลัก อ�ำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า 1)
ด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน พบว่าประชาชนมีสว่ น
ร่วมการด�ำเนินงานวิทยุชุมชนวัดบ้านหนองหลัก ทั้ง 3
ระดับ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในระดับฐานะผู้รับสาร ผู้ใช้
สาร ซึ่งเป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมระดับล่างสุด การ
มีสว่ นร่วมในระดับของผูส้ ง่ ผูผ้ ลิต ผูร้ ว่ มผลิต ผูร้ ว่ มแสดง
และการมี ส ่ ว นร่ ว มในระดั บ ผู ้ ว างแผนและก� ำ หนด
นโยบายนับว่าเป็นรูปแบบสูงสุดของการมีส่วนร่วม 2)
ด้านการบริหารจัดการ พบว่าด�ำเนินการในรูปแบบคณะ
กรรมการบริหารสถานี ทีม่ ตี วั แทนเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
บริหารจัดการสถานีและมีลักษณะการด�ำเนินงานที่เป็น
องค์กรที่ไม่มีความสลับซับซ้อน 3)ด้านงบประมาณของ
สถานีวิทยุชุมชนวัดบ้านหนองหลักจะเป็นเงินทุนของวัด
บ้านหนองหลักที่ได้รับบริจาคจากกิจกรรมที่จัดขึ้น และ
มีงบประมาณสนับสนุนเพียงบางส่วนจากการด�ำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสินค้าใน
ชุมชน ไม่ใช่เป็นการรับจ้างโฆษณาสินค้าและบริการทาง
ธุรกิจแต่อย่างใด 4)ด้านบุคลากร ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
อาสาสมัครที่เข้ามาด�ำเนินงานด้วยจิตอาสา และผลการ
ศึ ก ษาแนวทางการสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานในเชิ ง
นโยบายเพือ่ ให้การด�ำเนินงานของวิทยุชมุ ชนต้นแบบเป็น
ไปอย่างยัง่ ยืน ผูว้ จิ ยั พบว่า 1)ด้านการบริหารจัดการ ควร
มีโครงสร้างการบริหารงานที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก
นัก และควรบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ
เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการตาม
ความพร้อมของชุมชนแต่ละแห่ง ด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณ พบว่า จ�ำเป็นต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วม
จากประชาชนและชุ ม ชน ด้ ว ยการสนั บ สนุ น เงิ น งบ
ประมาณจากคนในชุมชนเอง ควรมีการจัดตั้งกองทุน
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เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินงานของวิทยุชุมชน
ภาคประชาชน เพื่อให้สามารถด�ำเนินการไปได้อย่างต่อ
เนือ่ งมีความยัง่ ยืน ด้านการบริหารบุคลากร พบว่าบุคคล
ทีป่ ฏิบตั งิ านเป็นกลุม่ อาสาสมัครทีม่ คี วามเสียสละ และมี
จิตอาสาในการท�ำงานด้านการสื่อสารของชุมชน จ�ำเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะด้าน
การผลิตรายการวิทยุ รวมทั้งการบริหารจัดการสถานีฯ
2) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นการจัดตั้งสถานีวิทยุ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการผลิตรายการ ระดับการบริหาร
งาน การก�ำกับติดตามประเมินผล และการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วิทยุชุมชนภาคประชาชนได้รวมตัวกันใน
ลักษณะเครือข่าย 3) ด้านการผลิตรายการ ควรได้รับ
การพัฒนาด้านการผลิต และการบริหารรายการและด้าน
เทคนิค

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอ
แนะเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นักวิชาการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมได้น�ำไปใช้ประโยชน์
และเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดย
ผ่ า นการด� ำ เนิ น งานของวิ ท ยุ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ
ทะเลสาบต่อไปดังนี้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานีวิทยุ
ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมการด�ำเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนอย่างจริงจัง
เพื่อให้สถานีวิทยุชุมชนมีความพร้อมและมีการด�ำเนิน
งานทีด่ ี มีความเข้มแข็งสามารถพึง่ ตนเองได้ อาจโดยการ
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และตัวแทนภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ในด้านการพัฒนาศักยภาพผูด้ ำ� เนินงานวิทยุ ชุมชน เช่น
การจั ด รายการวิ ท ยุ ชุ ม ชน การเป็ น ผู ้ สื่ อ ข่ า วชุ ม ชน
จริยธรรมของนักวิทยุชมุ ชน การดูแลรักษาและซ่อมแซม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดองค์กรและการบริหาร
สถานีวิทยุชุมชน เป็นต้น
2. หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น พัฒนาชุมชน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล ส�ำนักการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สาธารณะสุขจังหวัด
สิง่ แวดล้อมจังหวัด ควรสนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ของสถานีวทิ ยุชมุ ชนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลาทัง้ ใน
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ด้านเนือ้ หาและบุคลากร เพราะสถานีวทิ ยุชมุ ชนเป็นกระ
บอกเสียงสะท้อนความต้องการของชุมชนและประชาชน
และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาได้
3. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดเครือข่ายวิทยุชมุ ชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในพืน้ ที่
ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา เช่น เครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อ
สุขภาพ เครือข่ายวิทยุชุมชนคนรักษ์ลุ่มน�้ำทะเลสาบ
เครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น
เนือ่ งจากเครือข่ายวิทยุชมุ ชนท�ำให้เกิดพลังในการพัฒนา
และท�ำให้ชุมชนและสังคมได้เรียนรู้ข้อมูล ข่าวสาร และ
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นการพัฒนาที่ไม่ท�ำลายและ
สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม แต่
เป็นการพัฒนาที่ค�ำนึงถึงความสมดุลและความเป็นองค์
รวม มุ่งพัฒนาที่ตัวคนเป็นส�ำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ควรมีการวิจัยเพื่อหาแนวทางการด�ำเนินงาน
ของเครือข่ายวิทยุชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบความร่วมมือ
(Cooperation) การด�ำเนินงานวิทยุชมุ ชนระหว่างสถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งกระแสหลั ก กั บ สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชน
เนื่องจากสถานีวิทยุชุมชนมีกฎหมายควบคุมเรื่องเครื่อง
ส่ง ความสูงของสายอากาศ และรัศมีการกระจายเสียง
3. ควรมีการวิจยั และพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิทยุ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่อื่น เนื่องจากวิทยุ
ชุมชนแต่ละแห่งย่อมสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะชุมชนเท่านัน้ การพัฒนา
เครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ที่
หลากหลาย จะก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ ทีส่ ามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงานเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนต่อไป
4. ควรมีการวิจยั เพือ่ ประเมินผลจากการใช้รปู แบบ
เครือข่ายวิทยุชมุ ชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้
ทะเลสาบสงขลา จากประชาชนผู ้ ฟ ั ง รายการ คณะ
กรรมการบริหารเครือข่าย นักจัดรายการ ภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
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