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คำนำ

องคการยเูนสโกเลง็เหน็ศกัยภาพของวทิยชุมุชน  ในการชวยใหสมาชกิ
ชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา  จึงเริ่มสนับสนุนวิทยุชุมชนเมื่อยี่สิบกวาป
มาแลว  เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๔  องคารยเูนสโกไดรวบรวมประสบการณวทิยชุมุชน
ในประเทศตางๆ มารวมเลมเปนคมูอืวทิยชุมุชน  องคการยเูนสโก  สำนกังาน
กรงุเทพฯ เหน็วาแมประสบการณในคมูอืนีม้อีายรุวมสบิปแลว   แตเนือ้หาหลาย
ตอนมปีระโยชนตอการพฒันาวทิยชุมุชนในประเทศไทย   จงึไดแปลและถอด
ความมาเปนคูมือฉบับภาษาไทย  ผูที่สนใจอานฉบับเต็มเปนภาษาอังกฤษ
ตองดาวนโหลดจากเวบ็ไซตองคการยเูนสโก

ขอขอบคณุ รศ. ดร. จมุพล รอดคำด ี  คณะนเิทศศาสตร จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ที่ชวยแปลรางแรกจากตนฉบับภาษาอังกฤษ  ฝายสื่อสารและ
สารสนเทศขององคการยูเนสโก สำนักงานกรุงเทพฯ เปนผูตรวจและแกไข
ตนฉบบั

องคการยเูนสโกหวงัเปนอยางยิง่วา   คมูอืฉบบันีจ้ะชวยนำวทิยชุมุชน
ในประเทศไทยใหพฒันาตอไปจนเปนวทิยใุนชมุชน  โดยชมุชน  และเพือ่ชุมชน
ทีแ่ทจรงิ

              เชลดอน  เชฟเฟอร
 ผอูำนวยการ

องคการยเูนสโก  สำนกังานกรงุเทพฯ



งานวจิยัเรือ่งสือ่มวลชนจำนวนมากพบวา  นกันเิทศศาสตรตางยอมรบั
กนัวา  ชองทางสือ่มวลชนไมไดประกนัวาภาคตางๆ ในสงัคม  ชมุชน  และชนกลมุ
นอย  จะไดเขาถงึสือ่มวลชน  และไดใชสือ่มวลชนเปนชองทางแสดงความคดิเหน็
นกันเิทศศาสตรเหลานีเ้หน็วา  สือ่ทองถิน่หรอืสือ่ขนาดเลก็ทีม่เีนือ้หาเฉพาะแตละ
ทองถิน่เปนสวนสำคญัทีจ่ะชวยเตมิชองวางนีไ้ด

ตลอดยีส่บิปทีผ่านมา   องคการยเูนสโกไดสนบัสนนุใหมกีารศกึษาและ
จัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับสื่อชุมชนจำนวนไมนอย  เอกสารฉบับแรกพิมพเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๐ ชือ่  Access:  Some Western Models of Community Media
(การเขาถงึ –  แบบอยาง สือ่ชมุชนจากโลกตะวนัตก)   เขยีนโดย  ฟรานเซส  เบริ
แกน  ผเูขยีนคนเดยีวกนัไดขยายการศกึษาเรือ่งนีเ้ปนเอกสารชือ่  Community
Communications –  the Role of Community Media in Development  (การ
สือ่สารชมุชน – บทบาทสือ่ชมุชนในการพฒันา)  ฉบบัที ่  ๙๐  ในชดุรายงาน
และเอกสารเกีย่วกบัการสือ่สารมวลชน    ซึง่ตพีมิพใน พ.ศ. ๒๕๒๔  ใหครอบ
คลุมประเทศกำลังพัฒนาอีกหลายประเทศ  หลังจากนั้นอีกสองสามป (พ.ศ.
๒๕๒๗) ปเตอร  ลวิอสิ  เสนอการศกึษาชือ่ Media for People in Cities  (สือ่
คนเมอืง) ใหองคการยเูนสโก  เอกสารฉบบันีป้ระมวลกรณศีกึษาตางๆ  และผล
สรปุรายงานการวจิยัเกีย่วกบัสือ่ชมุชนในเมอืงอกีสองเรือ่ง

หลงัจากนัน้  องคการยเูนสโกกเ็ริม่กอตัง้สถานวีทิยชุมชนขึน้ในทวปี
แอฟรกิา  (ทีเ่มอืงโฮมาเบย  พ.ศ. ๒๕๒๕)  และในทวปีเอเซยี  (ทีเ่มอืงมหเวลี
พ.ศ. ๒๕๒๙  และเมอืงแทมบลุี  พ.ศ. ๒๕๒๕)  รายงานการสือ่สารโลกของ
ยเูนสโกประจำป พ.ศ. ๒๕๔๐  บนัทกึการเตบิโตของการเคลือ่นไหวดานวิทยุ
ชมุชนไวดวย

องคการยูเนสโกเห็นวา วิทยุชุมชนเปนกระบอกเสียงของผูดอย
โอกาส   และเปนหวัใจของกระบวนการการสือ่สาร  และประชาธปิไตยในสงัคม
ประชาชนอาศัยวิทยุชุมชนเปนชองทางที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับมติใดๆ ที่
เกีย่วของกบัเขา  เปนการสรางมติใิหมใหแนวคดิเรือ่งความโปรงใสและธรรมา
ภิบาล  ทำใหประชาธิปไตยเขมแข็งขึ้น วิทยุชุมชนสามารถเผยแพรขอมูลที่

อารมัภบท



เกีย่วของกบัการพฒันา ในแงประเดน็ ปญหา โอกาส  ประสบการณ  ทกัษะใน
การดำรงชวีติและประโยชนสาธารณะตางๆ ไดทนัทวงท ี  จงึกระตนุใหชาวบาน
ตางจงัหวดั และผดูอยโอกาสในสงัคมเมอืงพยายามพฒันา และวทิยชุมุชนกก็ลาย
เปนเครื่องมือพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพที่สุดชิ้นหนึ่ง เพราะผูฟงวิทยุไม
จำเปนตองอานออกเขียนได  วิทยุดึงผูหญิงใหเขามามีสวนรวม  เพราะถือวา
ผูหญิงมีบทบาทและเปนทรัพยากรที่มีคุณคา ไมใชเปนเพียงผูฟงเปาหมาย
กลมุหนึง่เทานัน้  เชน  ในโครงการพเิศษขององคการยเูนสโกทีช่ือ่วา  ผหูญงิ
คยุกนั    สถานวีทิยชุมุชนเพือ่เสรมิความเขมแขง็ใหผหูญงิ

ในยุคสื่อผสมและการสื่อสารออนไลน วิทยุชุมชนก็ยิ่งมีศักยภาพ
มากขึน้ในอนัทีจ่ะชวยใหผทูีอ่ยหูางไกล  ไดมโีอกาสเขารวมอภปิรายไดอยางมี
ประสทิธภิาพ   และชวยสรางความตองการอนิเทอรเนต็  การทดลองสถานวีทิยุ
ทางอนิเทอรเนต็คฑมาเลในประเทศศรลีงักาพสิจูนใหเหน็วา  สถานวีทิยสุามารถ
แกปญหาความขดัของทางภาษา  และการขาดโครงสรางพืน้ฐานได  โดยสงเสรมิ
และใชอนิเทอรเนต็ในชมุชนทองถิน่ได   ทำใหคนทัง้ชมุชนไดมสีวนรวม  และ
ไดรับโอกาสใหมๆ ดวยการฟงวิทยุ และทองอินเทอรเน็ตทางวิทยุเพื่อคนหา
คำตอบ  และแบงปนขอมลูความรทูีไ่ดรบัจากอนิเทอรเนต็

ทั้งที่มีความทาทายหลายประการ  คูมือวิทยุชุมชนเลมนี้นาจะชวยให
นกัสือ่สารมวลชน ชางสือ่สาร ผปูระกอบการ และผผูลติรายการสถานวีทิยชุมุชน
ไดใชสือ่ชมุชนดงึประชาชนเขามารวมพดูคยุกนั  อธบิายประเดน็ และแกปญหา
การพฒันาชมุชนไดผลสำเรจ็ดขีึน้

คมูอืวทิยชุมุชนเลมนีร้วบรวมประสบการณ  และการคดินอกกรอบของ
ผเูชีย่วชาญและนกัปฏบิตัดิานการสือ่สารหลายทาน  คอื  เจค มลิส  ผวูายชนม
แลว  อดีตผูจัดการฝายชางของบรรษัทกระจายเสียงกานา  ผูคิดตนแบบเครื่อง
ผสมสญัญาณเสยีง  มารตนิ  แอลลารด  วศิวกรอเิลก็ทรอนกิส  ผอูอกแบบเครือ่ง
สงตนแบบของยเูนสโก  แอเลก็ซ  ควอรไมน  อดตีทีป่รกึษาดานการสือ่สารของ
ยูเนสโกประจำภูมิภาคแอฟริกา  และผูจัดการโครงการโฮมาเบย  สถานีวิทยุ
ชมุชนแหงแรกในทวปีแอฟรกิา  ในประเทศเคนยา   คารลอส  อารนาลโด  อดตี
หวัหนาฝายนโยบายการสือ่สารและวจิยัของยเูนสโก และหวัหนาโครงการสถานี



วิทยุชุมชนมหเวลิ จอรจ ดูปงต-เอเนียส วิศวกรจากแผนกการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาของยูเนสโก วิจยนันดา จยวีระ ที่ปรึกษาดานการสื่อสารของยูเนสโก
ประจำภูมิภาคเอเซีย  และผูสรางสรรคโครงการวิทยุกระจายเสียงทางอินเทอร
เนต็คฑมาเล  ควาเม  บวัโฟ  จากแผนกการสือ่สารและสารสนเทศของยเูนสโก
ลูอี แทบิง  ผูจัดการโครงการวิทยุชุมชนแทมบุลี และผูสรางสรรครายการ
“หมูบานทางอากาศ”  ขาพเจาขอถือโอกาสนี้  ขอบคุณ  โซเนีย  เรสเตรโป
เอสตราดา และ  คอลนิ  เฟรเชอร  ทีไ่ดสละเวลารวบรวมเรือ่งราว ใหขอคดิและ
ชวยจดัทำคมูอืวทิยชุมุชนจนเปนรปูเลมเชนนี้

โคลด  ออนโดโบ
รองผชูวยผอูำนวยการใหญ  ดานการสือ่สารและสารสนเทศ

และผอูำนวยการฝายพฒันาการสือ่สาร



บทนำ ๑
บทที ่ ๑ วทิยชุมุชนในภาคการกระจายเสยีง ๗

วทิยชุมุชนและการโลกาภวิตันสือ่ ๑๐
ววิฒันาการของวทิยชุมุชน ๑๔
การรเิริม่ทีส่ำคญัของยเูนสโก ๑๘
เรือ่งเลาที ่ ๑   วทิยชุาวเหมอืงในโบลเิวยี ๒๖
เรือ่งเลาที ่ ๒   วทิยซุตูาเตนซาในโคลมัเบยี ๒๘

บทที ่ ๒ ลกัษณะและหนาทีข่องวทิยชุมุชน ๓๑
ลกัษณะสำคญัของวทิยชุมุชนหกด ๓๑
หนาทีข่องวทิยชุมุชน ๓๔
เรือ่งเลาที ่ ๓   บทบาทสตรี ๔๔

บทที ่ ๓ เงือ่นไขทางกฎหมาย ๔๗
กฎหมายไมคงเสนคงวา ๔๗
แอฟรกิากาวไกลทีส่ดุ ๔๗
วทิยชุมุชนในเอเชยีและอนิเดยี ๕๐
กฎหมายในแถบละตนิอเมรกิา ๕๔
ตวัอยางจากยโุรปตะวนัตก ๕๖
ความเหมอืนและความแตกตางของกฏหมาย ๕๘
การยืน่ขอใบอนญุาต ๕๙

สารบัญ



บทที ่ ๔ เงือ่นไขดานเทคนคิ ๖๑
ความรเูบือ้งตนดานเทคนคิ ๖๑
อปุกรณกระจายเสยีง ๖๓
ความวางใจไดและการบำรงุรกัษา ๖๙
องคประกอบของหองสง ๗๐
ระยะหางระหวางอปุกรณ ๗๒
นวตักรรมในอนาคต ๗๒
คำแนะนำจากผชูำนาญ ๗๖

บทที ่ ๕ วธิเีริม่ ๗๗
บรบิททางกฎหมาย ๗๗
การเตรยีมงานในชมุชน ๗๘
ความสำคญัของภารกจิ ๘๑
บทบาทของสถาบนัทางศาสนา ๘๒
บทบาทของสถานศกึษาทองถิน่ ๘๒
บทบาทของนกัการเมอืง ๘๒
ทำเล ๘๓
เรือ่งเลาที ่ ๔   นกัการเมอืงกบัวทิยชุมุชน ๘๕
รปูแบบ ๘๗
กำลงัเครือ่งสง ๘๗
ความเปนเจาของและการจดัการ ๘๘
การวางผงัรายการ ๘๘
พนกังาน ๘๙
ความยัง่ยนืของสถานวีทิยชุมุชน ๙๐
แหลงเงนิลงทนุ ๙๓
ขอควรคำนงึ  เมือ่วางแผนจดัตัง้สถานวีทิยชุมุชน ๙๔



บทที ่ ๖ นโยบายการจดัรายการ ๙๙
รายการแบบมสีวนรวม ๙๙
ขาวชมุชน ๑๐๒
มองตางมมุใหสมดลุ ๑๐๔
รายการศาสนาและวฒันธรรม ๑๐๕
รายการการเลอืกตัง้ทองถิน่ ๑๐๕
รายการทางการศกึษา ๑๐๖
การสำรวจผฟูง ๑๐๗

บทที ่ ๗ นกัวทิยชุมุชน ๑๑๑
จรรยาบรรณ ๑๑๑
จรรยาบรรณตนแบบ ๑๑๒
การคดัเลอืกนกัวทิยชุมุชน ๑๒๐
การฝกอบรมนกัวทิยชุมุชน ๑๒๑



ทัว่โลกมสีถานวีทิยกุระจายเสยีงไมต่ำกวาสองหมืน่สถาน ี และเครือ่งรบั
วิทยุไมต่ำกวาสองพันลานเครื่อง   ความคิดที่วาโทรทัศนและเทคโนโลยีการ
สื่อสารล้ำยุคจะเขามาแทนที่วิทยุนั้นเปนเรื่องที่ไรมูลความจริง  เพราะวาการ
กระจายเสยีงทางวทิยยุงัแพรหลายขึน้เรือ่ยๆ  คลืน่วทิยเุขาถงึแทบทกุซอกทกุมมุ
วิทยุกระจายเสียงเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสพื้นฐานสำหรับคนจน เพราะรับฟงได
แมวาจะอยูไกลแสนไกล  อานหนังสือก็ไมออก เขียนก็ไมได อีกทั้งยังเปนสื่อ
อเิลก็ทรอนกิสทีไ่มเกนิกำลงัเงนิ ไมวาเครือ่งสง  หรอืเครือ่งรบั

ในชวงยี่สิบปที่ผานมา กระบวนการประชาธิปไตยในสวนตางๆ  ทั่ว
โลกคบืหนาไปมากขึน้  มกีารกระจายอำนาจสทูองถิน่ มมีาตรการผอนคลายการ
ควบคุมสื่อ  มีรวมทั้งอนุญาตใหเอกชนและกลุมตางๆเปนเจาของวิทยุกระจาย
เสยีงได เมือ่ประจวบกบัความไมพงึใจในวทิยกุระจายเสยีงธรุกจิ กท็ำใหมสีถานี
วทิยชุมุชนเพิม่ขึน้  และเปนทีน่ยิมมากขึน้

นอกจากนี ้ตางกพ็ากนัตระหนกัมากขึน้วา เมือ่ประชาชนคนธรรมดาๆ
ไดรบัขอมลูขาวสารทีเ่หมาะสม ผลทีไ่ดกค็อืประโยชนทางสงัคมและเศรษฐกจิ
และเมือ่คนจนไดมสีวนรวมในกระบวนการการสือ่สาร  และลงมตใินประเดน็
ที่มีผลกระทบตอชีวิตของเขา  เขาก็ไมเพิกเฉยเชนที่เคยเปนมา  แตจะกระตือ
รอืลนรวมมอืชวยเหลอืกนัเอง

ชมุชนไหนๆ  กเ็ริม่วทิยชุมุชนได
การตัง้สถานชีมุชนขนาดเลก็ไมใชเรือ่งยงุยาก  และไมแพงอยางทีค่ดิ

ประสบการณของหลายประเทศพสิจูนแลววา  สถานวีทิยชุมุชนอยไูมเกนิเอือ้ม

ความแนวแนของชมุชนคอืกญุแจสำคญั
ความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความสำนึกรวมกันของชุมชน เปน

เงื่อนไขเบื้องตนสำหรับการจัดตั้งวิทยุชุมชน สมาชิกชุมชนตองเต็มใจรวมกัน
ทำงานและระดมทรพัยากร   อกีทัง้ตองมมีตสินบัสนนุวาตองการมวีทิยชุมุชน
เปนของตนเองเพือ่ความกาวหนาของชมุชน

บทนำบทนำ



๒

ชมุชนตองวเิคราะหความจำเปนทีต่องมกีารสือ่สาร และพจิารณาวาวทิยุ
ชมุชนจะชวยสนองความตองการนีไ้ดอยางไร เพือ่ทีจ่ะไดตดัสนิใจไดวาควรมวีทิยุ
ชุมชนหรือไม วิทยุชุมชนอาจจะไมเปนเรื่องที่สำคัญมากในการสนับสนุนการ
เกษตร อนามัย การศึกษา เปนตน ตามการพัฒนาแบบดั้งเดิม แตถาชุมชนได
วเิคราะหถงึความจำเปน สาเหตทุีม่าของปญหาตางๆ และความดอยโอกาส กม็กั
จะสรปุไดวากระบวนการสือ่สารตางๆจะชวยสรางความเขาใจและเปาหมายรวม
กนั  นีค่อืกาวแรกทีน่ำไปสกูารตัง้สถานวีทิยขุองตนเอง

“วทิยชุมุชนคอื  กระบวนการหรอืเหตกุารณทางสงัคมทีส่มาชกิชมุชนได
รวมกนัออกแบบผลติ  และออกอากาศรายการ โดยมบีทบาทนำในฐานะ
ผกูำหนดชะตาชวีติของตนเอง  ไมวาจะเปนเรือ่งธรรมดาๆ  เชน ซอมรัว้
ในละแวกบาน หรอืรณรงคใหชมุชนใชน้ำสะอาด  และรกัษาแหลงน้ำให
ใสสะอาด หรอืกระตนุใหลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ผนูำคนใหม     สิง่สำคญั
อยทูีส่มาชกิชมุชนไดใชสือ่  ซึง่ในกรณนีีก้ค็อืวทิย ุ เพือ่พยายามใหไดเปน
ประชาธปิไตย  และพยายามพฒันา  นีค่อืการสือ่สารแบบมสีวนรวมโดย
แท  (ไมใชใหคนอืน่มาทำรายการวทิยเุกีย่วกบัคนในชมุชน)  การสือ่สาร
แบบมีสวนรวมเปนกระบวนการ  ไมใชเทคโนโลยีหรือแคเครื่องมือ
เพราะคนกเ็ปนสวนหนึง่ของเครือ่งมอืนัน้  ขาวสารและผฟูงกเ็หมอืนกนั
วิทยุชุมชนเหมาะสมที่สุดสำหรับกลุมคนที่อยูเปนชุมชน  และทำงาน
รวมกนัเปนหนึง่เดยีว  คนกลมุนีอ้าจมหีลายครอบครวั อยตูางยาน  ตาง
หมบูาน  หรอืมาจากหลายชมุชน  ทีส่ำคญัคอืเขามปีฏสิมัพนัธกนั เพราะ
เหตนุี ้ ผมจงึคดิวาวทิยชุมุชนเปนเรือ่งของชมุชนคยุกนั  และชวยกนับรรลุ
เปาหมายของสวนรวม”
                                                               คารลอส  เอ  อารนาลโด



๓

สือ่และการพฒันา
“การพัฒนาชุมชนแยกเอาความคิด ขาวสาร และบริการตางๆออกเสีย
กอน แรกทีเดียวกอนที่จะมีคำถามใดๆคนจะตองตระหนักในขอเท็จ
จรงิทัง้หมด ทัง้ผลในระยะสัน้และนยัระยะยาว  การตดัสนิใจเรือ่งหนึง่
ยอมมผีลกระทบถงึการวางแผนในอนาคตสือ่เสนอขอมลูพวกนีไ้ด”
                                                                            ฟรานเซส  เบรแิกน

การผลติรายการไมตองใชทกัษะวเิศษ
การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและการผลิตรายการวิทยุซึ่งเปน

งานทางวชิาชพี  ไมไดเหลอืบากวาแรงคนในชมุชนทัว่ไป  นาเสยีดายทีห่ลายคน
ฟงรายการวิทยุของรัฐและเอกชนเสียจนคิดวา  มาตรฐานวิชาชีพของสถานี
เหลานีค้อืบรรทดัฐานและไมตระหนกัวาการกระจายเสยีงทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ
นัน้  ไมจำตองเปนงานเปนการนกัประโยชน  และผลกระทบของรายการขึน้อยู
กบัวาเนือ้หาเกีย่วของกบัผฟูงมากแคไหนมากกวา

แตกไ็มไดหมายความวาคณุภาพในเชงิโครงสรางรายการ และคณุภาพ
ทางเทคนคิไมสำคญั  ตวัอยางเชน  การใชเครือ่งบนัทกึเสยีงไมถกูตอง อาจทำให
รายการมีเสียงไมชัดเจน คนฟงก็จะฟงใหเขาใจยาก แตประสบการณงานวิทยุ

จอหน  ดวิอี

ชมุชนกบัการสือ่สาร
“คนอยใูนชมุชนเดยีวกนักเ็พราะมอีะไรทีเ่หมอืนๆกนั   ทีม่อีะไรเหมอืน
กนัไดกเ็พราะการสือ่สารนัน่เอง”

สทิธทิางดานขาวสาร  ขอ ๑๙ แหงปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน
“ทกุคนมสีทิธใินอสิรภาพแหงความเหน็และการแสดงออก  สทิธนิีร้วม
ถงึอสิรภาพในการทีจ่ะถอืเอาความเหน็โดยปราศจากการแทรกสอดและ
ทีจ่ะแสวงหา รบั  และแจกจายขาวสาร  และความคดิเหน็ไมวาโดยวธิใีดๆ
และโดยไมคำนงึถงึเขตแดน”



ชมุชนบงวา  ชาวบานทีส่นใจและกระตอืรอืลนกจ็ะเรยีนรเูทคนคิพืน้ฐานไดจาก
การฝกอบรมไมกีส่ปัดาห  และเมือ่ไดลงมอืผลติรายการแลวกจ็ะมทีกัษะดขีึน้มาก
และทำงานไดดนีาพอใจภายในไมนาน

อยากลวัวทิย ุ!
“ทุกคนไมควรกลัวที่จะใชวิทยุ  ผมเปนนักวิทยุมาเกือบยี่สิบหาป  แต
ไมรเูรือ่งอเิลก็ทรอนกิสเลย  จนทกุวนันีก้ย็งัอธบิายไมไดวา  เสยีงผมออก
จากหองสงไปดังอยูทางวิทยุในบานที่อยูหางไปตั้งหลายกิโลเมตรได
อยางไร”
                                                                            ลอู ี แทบงิ

ผฟูงคอืผตูดัสนิ
“นาเสียดายที่พวกที่เรียกกันวาเปนมืออาชีพดานวิทยุกำหนดมาตรฐาน
ศิลปะการผลิตรายการไวเสียจนชาวบานธรรมดากลัว  แตที่พิลึกก็คือ
รายการที่เรียกกันวาเปนแบบมืออาชีพนั้น  กลับสูรายการที่ชาวบานที่
ไมมปีระสบการณการผลติรายการผลติขึน้ไมได  พวกมอือาชพีลมืไปวา
ทีจ่รงิแลวผฟูงเปนผตูดัสนิวารายการดหีรอืไมด”ี

                                                                     มารตนิ  แอลลารด

คาใชจายและเทคโนโลยไีมใชอปุสรรค
อุปกรณวิทยุชุมชนแข็งแรง และดูแลรักษางาย  เมื่อชางวิทยุมาสอน

วิธีใชและบำรุงรักษาแลวก็ไมตองมาคอยชวยอีก   ราคาเครื่องก็ถูกลงเรื่อยๆ
อยางนอยทีส่ดุ  อาจใชเครือ่งสงกระเปาหิว้ หนกัประมาณ ๑๖ กโิลกรมั  มกีำลงั
สง  ๕ วัตต  มีเครื่องผสมสัญญาณเสียง ๖ ชอง เครื่องเลนแผนซีดี ๒ เครื่อง
เครือ่งเลนและบนัทกึเทปตลบั  ๒  เครือ่ง และสายอากาศ

แลวยงัมเีครือ่งรบัวทิยเุอฟเอม็พลงัแสงอาทติย แถบพลงัแสงอาทติยนี้
ปอนกระแสไฟฟาใหเครือ่งรบักไ็ด  หรอืใชชารจแบตเตอรีก่ไ็ด  เวลากลางคนื
ถาไขลานเครือ่งรบัวทิยนุีส้กัสองนาท ี กร็บัฟงวทิยไุดประมาณครึง่ชัว่โมง

๔



บรรดาผผูลติอปุกรณสำหรบัวทิยชุมุชน  มแีนวโนมทีจ่ะทำใหอปุกรณ
ตางๆ ตดิตัง้ไดงาย  ใชงาย  และบำรงุรกัษากง็าย  ชาวบานทีป่รบัแตงหรอืสราง
อปุกรณไดเองกม็ ี  เชน  ทีป่ระเทศเคปเวริด  องคการยเูนสโกใหชางในทองถิน่
ตดิตัง้เครือ่งสงวทิยกุระจายเสยีงบนเกาะแหงหนึง่ อปุกรณทีอ่งคการยเูนสโกใหไป
แทบจะไมพอสำหรบัเครือ่งสงหนึง่เครือ่ง  แตชางพวกนีก้ก็ระตอืรอืรนมากจน
ลงมอืผลติเครือ่งสงเพิม่อกีสองเครือ่ง  เพือ่ทีว่าเกาะใหญแตละเกาะจะไดมเีครือ่ง
สงวทิยกุระจายเสยีงหนึง่เครือ่ง   สถานทีัง้สามแหงดจูะอยไูกลกนัเกนิกวาทีจ่ะโยง
ถงึกนัได  แตชางกลมุนีก้จ็ดัการเชือ่มโยงทัง้สามสถานเีขาเปนเครอืขาย  ทำให
แลกเปลีย่นรายการกนัไดทกุวนั

๕



บทที ่๑
วทิยชุมุชนในภาคการกระจายเสยีง

การกระจายเสยีงแยกออกเปนสามประเภทใหญๆ คอื
การกระจายเสียงเพื่อการบริการสาธารณะ  ซึ่งโดยทั่วไปเปนการให
บรกิารโดยหนวยงานภาครฐั หรอืหนวยงานทีไ่ดรบัความสนบัสนนุจากรฐั
โดยมอีงคกรสาธารณะทีถ่กูตองตามกฏหมายเปนฝายควบคมุแนวนโยบาย
และการจัดรายการ องคกรดังกลาวนี้จะดูแลใหสื่อกระจายเสียงนำเสนอ
ขาวสาร ความรู และความบันเทิงแกประชาชนและสังคมโดยทั่วไปอยาง
อิสระจากรัฐบาล  การเมือง หรือกลุมผลประโยชนตางๆ  ทุนที่ใชในการ
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงประเภทนี ้ สวนใหญไดมาจากคาธรรมเนยีม
ใบอนญุาตใหมเีครือ่งรบัไวในบาน (ประเทศไทยยงัไมไดใชระบบการเกบ็
คาธรรมเนยีมเชนนี)้
การกระจายเสียงภาคเอกชนหรือธุรกิจ  จัดรายการเพื่อหากำไรจากการ
โฆษณา เจาของและผูควบคุมการกระจายเสียงประเภทนี้เปนปจเจกชน
หรอืบรษิทั
การกระจายเสยีงชมุชน  เปนบรกิารทีไ่มหวงัผลกำไร มชีมุชนเปนเจาของ
และผูจัดการ สวนใหญดำเนินการผานทรัสต มูลนิธิหรือสมาคม มุงให
บรกิารเพือ่ประโยชนของประชาชนในชมุชนนัน้ๆ  อนัทีจ่รงิแลววทิยชุมุชน

 เปนการกระจายเสียงเพื่อการบริการสาธารณะแบบหนึ่งเพียงแตวาวิทยุ
 กระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะใหบริการประชาชนทั้งประเทศ
แตวทิยชุมุชนใหบรกิารเฉพาะชมุชนของตนเทานัน้  นอกจากนีว้ทิยชุมุชน
ยังอิงกับทรัพยากรในชุมชนเปนหลัก คำวา “ชุมชน” หมายถึงกลุมคนที่มี
คณุลกัษณะเหมอืนๆกนั และ/หรอืมผีลประโยชนรวมกนั  กลาวคอื

มพีืน้ทีอ่ยอูาศยัในแหลงเดยีวกนั ไมวาจะเปนเมอืง หมบูาน หรอืละแวก
เดยีวกนักต็าม
อยูในเศรษฐกิจและสังคมเดียวกัน โดยคาขาย แลกเปลี่ยนสินคา
และบรกิารซึง่กนัและกนั

๗



หลักการ
“วิทยุชุมชนตอบสนอง ความตองการของชุมชนที่สถานีวิทยุนั้นตั้งอยู
โดยสนบัสนนุการพฒันาเพือ่การเปลีย่นแปลงสงัคมในทางทีด่ขีึน้ สถานี
วทิยชุมุชนมงุสรางประชาธปิไตยในการสือ่สาร โดยใหชมุชน มสีวนรวม
ในรปูแบบตางๆกนัตามบรบิททางสงัคมของแตละชมุชน”
                                           สมาคมนกัวทิยชุมุชนโลก, พ.ศ. ๒๕๓๑

ความหมาย
“ความเปนเจาของ ลกัษณะรายการ และชมุชนเปาหมาย เปนตวักำหนด
สถานวีทิยชุมุชน คอืตองมอีงคกรทีไ่มคากำไรเปนเจาของและผคูวบคมุ
ตองใหคนในชมุชนเปนสมาชกิ จดัการ ดำเนนิงาน และจดัรายการ โดย
ยึดหลักวาจะตองเขาถึงชุมชนใหคนในชุมชนมีสวนรวม และสะทอน
ความสนใจและความตองการของผฟูงกลมุเปาหมาย”
จาก Independent Radio and Television Commission of Ireland, 1988.

วทิยสุำหรบัคนธรรมดา
“วิทยุก็แคชาวบานคุยกัน สถานีวิทยุแทมบุลีแคขยายโอกาสใหเขา
ไดพดูมากขึน้กบัคนมากขึน้  และไดฟงความคดิเหน็ทีห่ลากหลายมากขึน้
เกีย่วกบัเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัเขาโดยตรง”

                                       ลอูแีทบงิ
                                                                 ผจูดัการโครงการแทมบลูี
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ความเปนเจาของและการจดัการโดยชมุชน
“สถานตีองเปนของชมุชน ทีส่ถานนีัน้บรกิาร และตองอยใูนอาณตัขิอง
ชมุชนนัน้โดยไมมขีอกงัขา จงึจะถอืเปนวทิยชุมุชนได”
จาก Zane Ibrahim and Ms. Adams.  Bush Radio 89.5 FM.

บางครั้งการแบงการกระจายเสียงออกเปนสามประเภทแบบนี้ก็ใชไม
ได เพราะบางสถานมีลีกัษณะประสม เชน  สถานวีทิยเุอกชนอาจกระจายเสยีง
รายการบริการชุมชนดวย  หรือสถานีขององคกร เชน องคกรทางศาสนา
ก็อาจมีแตรายการศาสนา สวนรัฐก็อาจใหทองถิ่นตางๆ ดำเนินงานสถานีวิทยุ
กระจายเสยีงเพือ่บรกิารสาธารณะ และออกอากาศรายการเพือ่ชมุชนมากขึน้

วิทยุชุมชนมีคำนิยามตางๆกัน มีคนเรียกสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่มีกำลังสงต่ำวา สถานีวิทยุทองถิ่นบาง  สถานีวิทยุทางเลือกบาง หรือสถานี
วทิยอุสิระ  และสถานวีทิยเุสรี เปนตน  คำวาสถานวีทิยทุองถิน่อาจหมายถงึ การ
ดำเนินงานในระบบกระจายเสียงของรัฐผานสถานีระดับทองถิ่น หรือแมแต
สถานธีรุกจิขนาดเลก็  สถานวีทิยทุางเลอืก และสถานวีทิยเุสร ี  กม็คีวามหมาย
กวางพอกัน  คือไมใชสื่อกระแสหลัก  ไมไดเปนของรัฐ  และไมอยู ในความ
ควบคมุของรฐั  จงึอาจหมายรวมถงึวทิยชุมุชนได  แตกไ็มเสมอไป

บรรดานิยามตางๆของวิทยุชุมชนนั้นลวนแลวแตบอกลักษณะที่
เหมอืนๆกนับางประการ   คอืสรปุไดสัน้ๆงายๆวาเปน  “วทิยขุองประชาชน  โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน”  ซึ่งถือเปนแกนของวิทยุชุมชนที่แทจริงคือ
ประการแรกตองบรหิารจดัการโดยชมุชน  และประการทีส่องตองบรกิารชมุชน
นัน้ๆ เทานัน้   หากถอืตามหลกัการนีอ้ยางเครงครดั  สถานวีทิยชุมุชนทีม่อีงคกร
เอกชนไมหวงัผลกำไรเปนเจาของหรอืบรหิารจดัการ  จะไมเขาขายวทิยชุมุชน
ที่แทจริงถึงแมวาจะมุงจัดรายการเพื่อพัฒนาชุมชนก็ตาม  ซึ่งก็มีตัวอยางอยู
มากมาย  เชน  สถานวีทิยกุระจายเสยีงขององคกรทางศาสนา  ทีม่กัจะถกูรวม
เปน “สถานวีทิยชุมุชน”  อยดูวยบอยๆ   อยางเชนสถานรีาดโิอมารอีา  ทีเ่ริม่แรก
เปนเพียงสถานีวิทยุในเขตคริสตจักรตอนเหนือของอิตาลีเมื่อ  ค.ศ. ๑๙๘๓
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(พ.ศ. ๒๕๔๖)  แตปจจุบันมีรัศมีการออกอากาศครอบคลุมทั้งประเทศอิตาลี
อกีทัง้ยงัมสีถานใีนประเทศอืน่ๆอกี ๒๑ ประเทศ  ทีจ่รงิแลวสถานนีีเ้ปนงานทาง
ศาสนาทีใ่ชอาสาสมคัรทำงานวทิย ุ และมผีฟูงเปนฝายสนบัสนนุ  แตกใ็หบรกิาร
สงัคมและชวยพฒันาชมุชนอยมูาก

แนวคิดที่ทำใหวิทยุชุมชนตางจากวิทยุกระจายเสียงของเอกชน  และ
วทิยกุระจายเสยีงทีใ่หบรกิารสาธารณะพอสรปุไดดงัตอไปนี้

พ.ี เอม็. ลวิอสิ และ เจ. บธู  อธบิายไววา  วทิยชุมุชนเนนวาตนไมคา
กำไร ไมสัง่  และควบคมุผฟูงเหมอืนวทิยกุระจายเสยีงเพือ่บรกิารสาธารณะ  วทิยุ
กระจายเสยีงธรุกจิ และวทิยเุพือ่บรกิารสาธารณะเหน็ผฟูงเปนเปาหมายของการ
โฆษณาสนิคา  หรอืเปนผทูีว่ทิยตุองปรบัปรงุและสัง่สอน  แตวทิยชุมุชนหวงัให
ผฟูงเปนตวัตัง้และมสีวนรวม  (จาก The Invisible Medium: Public, Commer-
cial and Community Radio, MacMillan. London, 1989)

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำใหถือวา วิทยุกระจายเสียงเพื่อธุรกิจและเพื่อ
สาธารณะ เปนวทิยปุระเภทสัง่การเหมอืนกนั กเ็พราะทัง้คเูปนฝายกำหนดเวลา
ออกอากาศเอง  ซึง่ตรงกนัขามกบัวทิยชุมุชนทีใ่หผฟูงมสีวนรวม

วทิยชุมุชนและการโลกาภวิตันสือ่
การโลกาภวิตันสือ่มแีนวโนมชดัเจนขึน้ในระยะหลงันี ้ ปจจบุนัมธีรุกจิ

ขนาดใหญดานสื่อที่ขยายการสงรายการครอบคลุมไปทั้งโลก  บางประเทศ
กลายมาเปนศูนยการผลิตสื่อที่ประสบผลสำเร็จอยางสูง  สื่อพวกนี้สวนใหญ
เปนการบนัเทงิทีส่งออกขายทัว่โลก  ตวัอยางทีเ่หน็งายๆ  คอืละครหลายตอนจบ
จากสหรัฐอเมริกา  อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยผูชมแสดงวา คนชอบดูรายการที่
เปนวฒันธรรมของตนเองมากกวา  ธรุกจิสือ่ขนาดใหญจงึเริม่เสนอรายการจาก
ประเทศทีก่ำลงัพฒันา เชน  บราซลิ  จนี อยีปิต  อนิเดยี และอนิโดนเีซยี  มากขึน้

บางคนเหน็วา  การโลกาภวิตันสือ่มวลชนทำลายวฒันธรรมทองถิน่  แต
บางคนกลบักลาววา  สือ่มวลชนระดบัโลกมปีระโยชน  เพราะทำใหผคูนรสูกึ
ถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของโลกมากขึ้น  พวกนี้เห็นวาสื่อโลกกับ
สื่อชุมชนเสริมกันและกัน และตางก็มีหนาที่สำคัญที่อีกฝายหนึ่งไมสามารถ
ปฏบิตัไิด   ซึง่กเ็ปนจรงิดงันัน้
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สื่อมวลชนโลกเปนธุรกิจที่ตองพยายามดึงดูดผูรับสื่อกลุมใหญมาก
ใหดูโฆษณา ดังนั้นจึงตองเสนอรายการที่สนองความปรารถนารวมกันของ
คนจำนวนมาก ในรูปแบบรายการบันเทิงที่ทดลองมาแลววาไดผล  ความไม
หลากหลายของรายการจึงเปนผลของการที่ตลาดควบคุมกันเอง โดยใชความ
บนัเทงิเปนเกณฑคดัเลอืกเพยีงประการเดยีว ฝายรฐับาลกส็บายใจทีน่กัวทิยแุละ
โทรทศันเอกชนผลติรายการบนัเทงิมากกวารายการทีเ่ปนปญหา เชน ขาว และ
สถานการณปจจุบัน  ดังนั้น  สื่อเอกชนจึงผลิตรายการที่สะทอนสังคมและ
การเมอืงนอยไป  หรอืไมกจ็งใจไมผลติเสยีเลย

ในเมื่อธุรกิจสื่อมวลชนโลกมีลักษณะ  และทิศทางการดำเนินงาน
เชนนี ้  กย็ากทีจ่ะสนองความตองการดานการพฒันาทางสงัคมและเศรษฐกจิของ
ผ ูรบับรกิารได  รายการบนัเทงิมากมายลนตลาดทำใหมกีารเรยีกรองใหประเมนิ
ศกัยภาพของวทิยโุทรทศันเพือ่สาธารณะโดยเนนคณุภาพรายการ  และเรยีกรอง
ใหมีตัวเลือกมากขึ้น สิ่งที่นาจะเกิดขึ้นตอไปคือ ชุมชนจะเขาถึงสื่อมากขึ้น
ผานทางวทิยชุมุชน

วิทยุชุมชนดำเนินงานในบริบททางวัฒนธรรมของชุมชนที่วิทยุให
บรกิาร  คอืเสนอเนือ้หาทีเ่ปนประเดน็ปญหาของทองถิน่ดวยภาษาทองถิน่  และ
มงุทีจ่ะชวยชมุชนพฒันาสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกจิ  วทิยชุมุชนจงึตางจาก
สือ่โลก  และสือ่ระดบัชาต ิรวมทัง้สือ่เพือ่บรกิารสงัคม ทีต่ัง้อยใูนเมอืง  บรหิาร
จัดการจากสวนกลาง และหางไกลจากความเปนจริงและความตองการของ
ชมุชนชนบท

๑๑



สือ่ธรุกจิตานสือ่ชมุชน
“สื่อธุรกิจกระแสหลักยังคงรูสึกไมดีตอสื่อชุมชน  เพราะเชื่อวาตน
สามารถสนองความตองการของชุมชนไดเพียงพอ และไมยอมรับวา
ลักษณะพิเศษของสื่อชุมชนเสริมสื่อธุรกิจมากกวาที่จะเปนปฏิปกษ
หรอืแยกจากกนั”
จาก Jocelyn Josiah. Presentation on Media for Community Building in
the Caribbean during Roundtable on Communication for Development,
Brazil (Bahia, 1998).

การสือ่สารโลก
“àÁ×èÍ  ¤.È. 1984 ¨ÍÃ•¨ ÍÍÃ•àÇÅ ¾Ù´àµ×Í¹àÃÒÇ‹ÒÊÑ§¤Á¨Ðµ¡ÍÂ‹ÙãµŒ
à¼´ç¨¡ÒÃ ¹Ñè¹¤×ÍÊÔè§·ÕèàÃÒà¼ªÔÍÂ‹Ù·Ø¡ÇÑ¹¹ÕéËÃ×Íà»Å‹Ò  ¤×ÍÁÕ¤¹àÂÍÐáÂÐ
ã¹ªØÁª¹ÂÒ¡¨¹·ÕèÃÑºÊ×èÍµÒÁÍØ´Á¤µÔáººµÐÇÑ¹µ¡¢Í§ÊÑ§¤ÁºÃÔâÀ¤
·ÕèÁÑè§¤Ñè§ ÍÍÃ•àÇÅ¡Ñ§ÇÅÁÒ¡Ç‹Ò ÊÑ§¤Á¹ÔÂÁ¨Ð¹Óä»Ê‹ÙÂØ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
·Õè¨Ð·ÓãËŒÍÓ¹Ò¨¡ÒÃàÁ×Í§»ÃÐªÒ Ô̧»äµÂµ¡µèÓ áÅÐÊÑ§¤Á¡ç¨Ð¶Ù¡
¤ÃÍº§Óâ´ÂÍÓ¹Ò¨¡ÒÃàÁ×Í§ Ñ́§¡Å‹ÒÇ¹Õé  áÅÐ¡ÒÃËÒ·Ò§ÍÍ¡§‹ÒÂæ â´Â¡ÒÃ
âÅ¡ÒÀÔÇÑµ¹•Ê×èÍ”
¨Ò¡ Carlos A. Arnaldo. Localism and the Displacement of Politics:
Place based Communication. Development (Globalism and the Politics
of Place). Vol 41 No. 2, 1998. Sage Publications and SID (Rome, June
1998).
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พลงัวธิทีองถิน่
 “ยทุธวธิทีีไ่ดผลของสถานวีทิยชุมุชนคอื  นำเสนอสิง่ทีส่ถานอีืน่ทำไมได
เชน  เนือ้หาทองถิน่ทีม่กีลิน่อายทองถิน่   สถานวีทิยทุองถิน่ตองไมลมืวา
ตนเกดิขึน้เพราะ เหตกุารณ  ประเดน็  ขอกงัวล และบคุคลในทองถิน่นัน้ๆ
ถาสถานวีทิยทุองถิน่ สามารถเสนอรายงานละเอยีดเปนประจำวา  มอีะไร
เกดิขึน้ในชมุชนบาง  สถานวีทิยกุระจายเสยีงระดบัภมูภิาคหรอืระดบัชาติ
กไ็มมวีนัแยงชงิผฟูงไปได   สถานวีทิยชุมุชนควรใชความใกลชดิใหเปน
ประโยชน ใครๆก็สนใจอยากจะรูทุกวันหรือทุกชั่วโมงดวยซ้ำไปวา
เกดิอะไรกบับานใกลเรอืนเคยีงบาง”
จาก Louie N. Tabing. Programming Tips for a Community Radio
Station. UNESCO-DANIDA Tambuli Project (Manila, 1998)

วสิยัทศันของผกูอตัง้วทิยซุตูาเตนซา และพลงัวฒันธรรม
“หลังจากมาถึงซูตาเตนซาไดไมกี่สัปดาห ซาลเชโดพระหนุมก็เทศน
ชวนชาวนาใหชวยกนัตอสกูบัความยากจน  และความลาหลงัในชมุชน
ทานเสนอวาจะชวยคดิชวยทำ  ชาวนากต็อบรบัใหคำมัน่สญัญา
ซาลเชโดริเริ่มแนวคิด“การศึกษาพื้นฐานผสมผสาน” ซึ่งคลายกับที่
เรียกกันวา “การศึกษาตลอดชีวิต” ในปจจุบัน แกนของแนวคิดนี้ก็
คือกระบวนการศึกษาเปนการพัฒนาบุคคลในทุกๆ ดาน  และในฐานะ
สมาชกิของสงัคมคนหนึง่…
แนวคดินีก้ลายมาเปนคำขวญัของกลมุพลงัวฒันธรรมวา  “การพฒันา อยู
ในใจของมนษุยทกุคน”  การใหการศกึษาใหมากทีส่ดุ จะชวยให คนตดัสนิ
ใจไดอยางมหีลกัมเีกณฑ  และเปนคนทีก่ระตอืรอืรน ทีจ่ะจดัการกบัชวีติ
ของตนเอง”
จาก Colin Fraser and Sonia Restrepo-Estrada. Communicating for
Development – Human Change for Survival. I.B. Tauris (Londong/
New York, 1998)

๑๓



ววิฒันาการของวทิยชุมุชน
ละตนิอเมรกิาเริม่บกุเบกิวทิยชุมุชนเมือ่หาสบิปกวามาแลว ความยากจน

และความไมเปนธรรมในสงัคมกระตนุใหเกดิประสบการณครัง้แรกๆ  เชน วทิยุ
ชาวเหมืองในประเทศโบลิเวียเมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๗ (พ.ศ. ๒๔๙๐) และวิทยุ
ซตูาเตนซา/กลมุพลงัวฒันธรรม ในประเทศโคลมัเบยีเมือ่ปเดยีวกนั (อานเรือ่งเลา
ที ่ ๑  และ  ๒  ทายบทนี)้

ทั้งสองสถานีเปนผูริเริ่มแนวทางวิทยุชุมชน แตแนวคิดวิทยุชุมชนได
ววิฒันาการขึน้อกีมาก  ตวัอยางเชน วทิยชุาวเหมอืงในประเทศโบลเิวยีสงกระจาย
เสยีงตลอดนบัสบิปทีม่คีวามขดัแยงกนัระหวางลทัธมิารกซกบัลทัธทินุนยิม จดุ
หลกัจงึอยทูีก่ารทีช่มุชนรวมตวักนัตอส ู   เพือ่ใหมสีภาพการทำงานทีด่ขีึน้และ
เปนธรรมมากขึน้  สถานวีทิยจุงึถกูมองวาเปนของสหภาพแรงงาน  ทัง้ๆ ทีค่นงาน
เหมอืงเปนฝายชวยกนัออกเงนิซือ้อปุกรณ  ตลอดจนคาใชจายตางๆ

สถานวีทิยกุระจายเสยีงซตูาเตนซาในประเทศโคลมัเบยีกเ็ชนกนั สถานี
นี้มุงสนับสนุนชาวนา แมวาชาวนาไมไดเปนเจาของหรือผูจัดการ  ผูฟงที่เปน
ชาวนาเขยีนจดหมายถงึสถานปีละกวาหาหมืน่ฉบบั  ทกุครัง้ทีส่ถานผีลติรายการ
จงึนกึถงึความปรารถนาและความตองการของชาวนาเสมอ  แตสถานนีีก้ย็งัไมใช
“วทิยโุดยประชาชน เพือ่ประชาชน”  ตามหลกัการวทิยชุมุชนในปจจบุนั

ถึงกระนั้น  ความพยายามอยางเปนระบบครั้งแรกของสถานีวิทยุ
กระจายเสยีงซตูาเตนซาในการใหการศกึษาทางวทิย ุ  กก็อใหเกดิการเคลือ่นไหว
ที่  “….แพรขยาย และกลายมาเปนสมาคมวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของ
ชาวละตนิอเมรกินั [Latin American Educational Radio Broadcasting Associa-
tion - ALER]   การโยงสถานีวิทยุเขากับการศึกษาครั้งนี้  ซึ่งก็เปนแนวคิด
พื้นฐานของการบริการสาธารณะ  ถือเปนกำเนิดสื่อชุมชนในละตินอเมริกา”
(Rafael  Roncaglio Io, Public Service Broadcasting – Cultural and Educational
Dimensions. UNESCO. Paris, 1995)

วทิยชุมุชนขึน้ตนในละตนิอเมรกิา  แตกลบัไปเบงบานในยโุรปเปนสือ่
ทางเลอืก หรอือกีนยัหนึง่เปนการวเิคราะหสือ่กระแสหลกั  สือ่ทางเลอืกในยโุรป
ประลองกำลงักบัการกระจายเสยีงสาธารณะของรฐัในชวงทศวรรษ  ค.ศ. ๑๙๖๐
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และ ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๒๒) เมื่อ “กลุมผูประกอบการใจถึงกลุมหนึ่ง
ออกอากาศอยางผดิกฏหมาย  และแยงผฟูงจำนวนมากไปจากสถานทีีร่ฐัผกูขาด
และควบคุมอยู”  (T. McCain and F. Lowe. Localism in Western European
Broadcasting, Journal of Communication,Vol. 40-1, 1990)  ในซกีโลกตะวนัตก
สถานวีทิยกุระจายเสยีงทีผ่ดิกฏหมายเหลานี ้  เปนตวักระตนุใหรฐับาลและการ
กระจายเสยีงแหงชาตเิปดวทิยทุองถิน่ทีถ่กูตองตามกฏหมาย

การกอตั้งสถานีวิทยุชุมชนในทวีปแอฟริกา กลายเปนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม หลังจากที่รัฐบาลประเทศแอฟริกาใต ซึ่งมีนโยบายแบงแยกผิว
สิน้อำนาจ  จากนัน้กม็กีระบวนการประชาธปิไตย  การกระจายอำนาจ  และการ
ปรบัโครงสรางทางสงัคมตามมาในประเทศอืน่ๆ ของทวปี (Moncef M. Bouhafa,
Child Survival and Broadcasting – Opportunities and Challenges, paper pre-
sented at international conference on Broadcasting for Child Survival, Voice
of America/USAID. Washington. April 1998)

ทวีปเอเชียไมใครมีกลุมพลังทางสังคมตางๆอยาง เชน ชาวเหมืองผู
ดำเนนิการวทิยผุดิกฏหมาย  พวกสอนศาสนาและกลมุพลงัประชาธปิไตยทีผ่ลกั
ดันใหเกิดวิทยุชุมชน แตกลับมีองคการระหวางประเทศ เชน องคการยูเนสโก
และแหลงทนุตางๆ  สนบัสนนุใหกอตัง้สถานวีทิยชุมุชนอยบูอยๆ  ในบางกรณี
สถานวีทิยกุระจายเสยีงแหงชาตกิเ็ปนผรูเิริม่สถานวีทิยชุมุชนเอง

อทิธพิลของเจาของ
ประเทศในแถบละตินอเมริกาใชระบบเดียวกับของอเมริกาเหนือ คือ

เปนการกระจายเสียงเพื่อธุรกิจเปนสวนใหญ โดยออกอากาศหลายสถานี ที่มี
กำลงัสงและรศัมกีารสงตางๆกนั  ทำใหมสีถานใีหมไดงาย  สถานวีทิยใุนละตนิ
อเมริกาที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้มีนับพันสถานี  สวนใหญก็เริ่มจากเปนสถานีผิด
กฎหมายกอน
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สวนในยโุรปตะวนัตก รฐัเปนผผูกูขาดการกระจายเสยีงเพือ่สาธารณะ
ซึ่งมีมาตั้งแตเริ่มมีวิทยุและโทรทัศน   คณะกรรมการที่ประกอบดวยตัวแทน
ประชาชนเปนผูจัดการดูแลใหนโยบาย และรายการวิทยุโทรทัศนเปนอิสระ
ปราศจากอทิธพิลของฝายรฐับาล  พรรคการเมอืง  หรอืกลมุอืน่ใด

ประเทศในยุโรปหลายประเทศ รับเอาแนวทางการกระจายเสียงเพื่อ
สาธารณะผานเครือขายของรัฐมาใช   ก็เพราะบรรดานักคิดแนวหนาเห็นวา
ตั้งแต เริ่มมีวิทยุกระจายเสียงในป ค.ศ. ๑๙๒๐ (พ.ศ. ๒๔๖๓)  และโทรทัศน
เมื่ออีกราว ๓๐ ปตอมา  สื่ออิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือดีเยี่ยมที่ใชเผยแพร
วัฒนธรรม  การศึกษา  ขาวสาร  และพัฒนาสังคมได  จึงไมอาจปลอยใหสื่อ
มวลชนดำเนนิงานแบบธรุกจิเปนหลกั  จนตกเปนเครือ่งมอืของธรุกจิการโฆษณา
เพือ่ขายสนิคาได

ประเทศทีก่ำลงัพฒันาหลายประเทศ โดยเฉพาะในทวปีแอฟรกิา และ
เอเชยี  ทีเ่คยเปนอาณานคิมของประเทศในยโุรป กล็อกแบบยโุรป  อยางนอยกใ็น
แงการผกูขาดโดยรฐั  ประเทศเหลานีไ้มยอมใหองคกรสาธารณะอสิระทีก่อตัง้
ขึน้ตามกฏหมาย เขามาควบคมุ แตกลบัยอมใหรฐัควบคมุสือ่อเิลก็ทรอนกิสแบบ
เบด็เสรจ็  ดงันัน้ รฐับาลของประเทศเหลานีโ้ดยเฉพาะรฐับาลทีร่วบอำนาจ จงึ
ใชเครอืขายการกระจายเสยีงเพือ่บรรลเุปาหมายทางการเมอืง  และเพือ่สราง ฐาน
อำนาจ

ในเมื่อรัฐบาลตระหนักถึงอำนาจของขาวสาร  รัฐบาลที่ควบคุมการ
กระจายเสียงในทุกแงทุกมุม จึงไมใครอยากปลอยใหสื่ออิเล็กทรอนิกสดำเนิน
งานอยางอสิระ  ทำใหสือ่ชมุชนเกดิขึน้ไดยาก  ในราวตนทศวรรษ ค.ศ. ๑๙๘๐
(พ.ศ. ๒๕๒๓)  รฐับาลบางประเทศเริม่ปลอยใหสือ่เปนอสิระมากขึน้   แตตราบ
จนทกุวนันี ้ยงัคงมรีฐับาลทีต่อตานแนวคดิใหยกเลกิการควบคมุแบบ ผกูขาดสือ่
กระจายเสียง

เพิ่งสักสิบปมานี่เอง ที่เริ่มเห็นไดชัดวา ไมมีใครควบคุมขาวสารได
เครื่องโทรสาร  เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต อีเมล
และการรบัสญัญาณโทรทศันผานดาวเทยีม บอนทำลายความพยายามของรฐัทีจ่ะ
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จะควบคุม หรือไมก็สรางเงื่อนไขการรับขาวสารของประชาชนระบอบ
ประชาธปิไตย และแนวคดิเรือ่งเสรภีาพการแสดงออกของประชาชน  ทีแ่พร
ขยายไปเกอืบทัว่โลกชวยปทูางใหสือ่ชมุชนโดยเฉพาะวทิยชุมุชน  ประเทศที่
ยอมใหมสีือ่ชมุชนประจกัษแลววา  วทิยชุมุชนมศีกัยภาพมหาศาลในการสงเสรมิ
และสนบัสนนุการกระจายอำนาจและการพฒันาตนเอง

สือ่ทางเลอืกเปนภมูคิมุกนัหรอื
“สิบหาปกวามาแลวผมบอกวา  สื่อทางเลือกเปรียบเสมือนภูมิคุมกัน
ทีค่อยปองกนัไมใหสือ่ดัง้เดมิเมนิเฉย  ไมรรูอนรหูนาว และไรสต”ิ
จาก Peter Lewis, Alternative Media: linking Global and Local. Re-
ports and Papers on Mass Communication No. 107, UNESCO (Paris,
1993)

ววิฒันาการทางเทคนคิ
นอกจากมมุมองทางการเมอืงของการกระจายอำนาจการกระจายเสยีงแลว

ยังมีปจจัยทางเทคนิคอีกหลายประการที่สำคัญตอวิวัฒนาการวิทยุชุมชน  ทั้ง
เครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร และเครื่องสงกระจายเสียงกำลังสงต่ำที่มีราคา
ถกูลง  ชวยใหวทิยชุมุชนแพรหลายไปไดมาก

กอนการประดิษฐทรานซิสเตอรไดสำเร็จในกลางทศวรรษ  ค.ศ.
๑๙๕๐ (พ.ศ. ๒๔๙๓)  เครือ่งรบัวทิยใุชหลอด  แพง  และเทอะทะ  สวนใหญ
ผลิตในอเมริกาเหนือและยุโรป พอมีวิทยุทรานซิสเตอร คนจำนวนมากใน
ประเทศกำลงัพฒันากม็โีอกาสไดเปนเจาของเครือ่งรบัวทิย ุ  ตวัอยางเชน  ใน
แถบซาฮาราของทวปีแอฟรกิา อนิเดยี และจนี  เคยมเีครือ่งรบัวทิยรุวมกนัเพยีง
สองลานเครือ่ง ใน ค.ศ. ๑๙๕๖ (พ.ศ. ๒๔๙๙)  อกีเพยีงยีส่บิปตอมาตวัเลขนี้
เพิม่ขึน้เปน ๙๐ ลาน  และกเ็พิม่ขึน้เรือ่ยๆ จนทกุวนันีม้ถีงึสองพนัลานเครือ่ง
ทัว่โลก

๑๗



เครือ่งรบัราคาถกูทีห่าซือ้ไดงาย  เปนสวนสำคญัในววิฒันาการของวทิยุ
ชุมชน และในทำนองเดียวกัน พอสถานีวิทยุชุมชนเริ่มออกอากาศ ก็มีคนซื้อ
เครือ่งรบัวทิยมุากขึน้   แสดงวาคนฟงวทิยเุพราะทัง้สนใจรายการ และทัง้อยใูน
วสิยั ทีซ่ือ้หาเครือ่งรบัได  เมือ่สถานวีทิยชุมุชนในชนบทยากจนของประเทศมาลี
เริม่ออกอากาศ  จำนวนผมูเีครือ่งรบัวทิยเุพิม่ขึน้ถงึรอยละ ๑๔๐ ทเีดยีว  (Mary
Myers, The Promotion of Democracy at the Grass-roots: The Example of Ra-
dio in Mali. Frank Cass Journal, Vol. 5, No. 2.  London, 1998)

สวนเครื่องสงระบบเอฟเอ็มกำลังสงต่ำ  ก็แพรหลายขึ้นในทศวรรษ
ค.ศ. ๑๙๗๐  (พ.ศ. ๒๕๑๓) และ  ๑๙๘๐  (พ.ศ. ๒๕๒๓)  (อานบทที ่ ๔  ประกอบ)
บรษิทัเลก็ๆในหลายประเทศเริม่ผลติอปุกรณทีอ่อกแบบมาเพือ่งานวทิยชุมุชนโดยเฉพาะ
อุปกรณเหลานี้มาเปนชุด  แตละชิ้นแข็งแรง  และประกอบไดงาย
จงึเหมาะอยางยิง่สำหรบัการใชงานสมบกุสมบนัในประเทศทีก่ำลงัพฒันา

ศกัยภาพของวทิยกุระจายเสยีงชมุชนในแอฟรกิา
“วทิยกุระจายเสยีงชมุชนอาจเปนสือ่มวลชนทีถ่กูทีส่ดุ  สำหรบัการพฒันา
ชนบทในแอฟริกาที่ขาดแคลนสื่อวิทยุ  อาจชวยสงเสริมเอกลักษณทาง
วฒันธรรมทีด่ ีโดยใชภาษาถิน่ซึง่ใชไมไดผลในวทิยกุระจายเสยีงระดบั
ชาต ิ ทีม่ผีฟูงเปนคนเมอืงกลมุเลก็ๆ เทานัน้”

                                                          เจค  มลิส

การรเิริม่ทีส่ำคญัของยเูนสโก
องคการยเูนสโกมภีารกจิทีจ่ะกอใหเกดิ   “การแลกเปลีย่นความคดิ  และ

ความรูอยางเสรี”  และสงเสริมให  “ความคิดไหลเวียนอยางเสรี โดยอาศัย
คำพดูและภาพ”   ดวยเหตนุี ้  องคการยเูนสโกจงึรเิริม่สนบัสนนุวทิยชุมุชนใน
ค.ศ.  ๑๙๘๐  (พ.ศ. ๒๕๒๓)

ในปนัน้  ยเูนสโกหารอืกบัคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิแอฟรกิาเรือ่งการ
กระจายเสยีงทองถิน่  ทีป่ระชมุพจิารณาวา  มอียไูมกีป่ระเทศในทวปีแอฟรกิา

๑๘



ทีใ่ชภาษาเดยีว  ซึง่ทำใหการกระจายเสยีงระดบัชาตเิขาถงึประชาชนในชนบท  ซึง่
เปนรอยละ  ๘๐  ของประชากรทัง้หมดไดเปนอยางด ี นกักระจายเสยีงจงึตองเลอืก
ออกอากาศเปนภาษาถิน่หลกัๆ  สกั ๑๐ ภาษาสลบักนัไปทัง้วนั  ทกุวนั  ฉะนัน้
ชมุชนหนึง่ๆ กฟ็งวทิยไุดวนัละไมนานนกั

นอกจากนีย้งัมปีญหาเรีอ่งความหางไกล  ทัง้ทางกายภาพ  และความคดิ
จติใจ สถานวีทิยสุวนกลางมกัจะอยไูกลมากเสยีจนผฟูงในชนบทรบัสญัญาณได
ไมชดัเจนจงึฟงไมรเูรีอ่ง  สวนผผูลติรายการในเมอืงกไ็มรจูกั  และไมเขาใจผฟูง
ในชนบท

การพดูคยุกนัในระยะนัน้และหลายปตอมาสรปุวา  ระบบการกระจาย
เสยีงของรฐัจะตองถายทอดสญัญาณจากเมอืงหลวงสทูองถิน่  และผลติรายการ
บางสวนในทองถิน่ดวย   วธินีีท้ำใหวทิยกุระจายเสยีงทองถิน่ยงัคงอย ูภายใตการ
ควบคมุของสถานวีทิยกุระจายเสยีงแหงชาต ิ  จงึไมอาจถอืเปนตวัอยางของการ
กระจายเสยีงวทิยชุมุชนในปจจบุนัได

ปจจยัดานอปุกรณ      สถานวีทิยทุองถิน่ตองมอีปุกรณแบบงายๆ  ราคา
ถูก ไมเหมือนที่ใชในสถานีวิทยุกระจายเสียงระดับชาติ และสถานีวิทยุธุรกิจ
องคการยเูนสโกจงึเชญิวศิวกรชาวองักฤษ จีน  ควิบา  ฝรัง่เศส และกานา  มา
พบกนัที ่ไบรตนัโพลเีทคนคิ ใน ค.ศ. ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓)  เพือ่พจิารณาวา
ตองทำอะไรกอน  และวางแนวคิดการออกแบบ  แรกทีเดียวกำหนดวาตองมี
เครือ่งสงวทิยกุระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ขนาด ๑๐ วตัต  ทีใ่ชกบัแบตเตอรีร่ถยนต
ขนาด ๑๒ โวลท หรือแมแตพลังงานแสงอาทิตยได  ตอมาก็ตองมีเครื่องผสม
สญัญาณเสยีงทีใ่ชงาย  ราคาถกู  และใชพลงังานเชนเดยีวกนักบัเครือ่งสง  เพือ่
ผสมสญัญาณเสยีงตางๆ  (เสยีงพดู  ดนตร ี และเสยีงประกอบ)  ใหออกมาเปน
รายการเดยีวกนั  นอกจากนีก้ต็องมเีครือ่งบนัทกึเสยีงและเครือ่งเลนแผนเสยีงที่
หาซือ้ไดตามทองตลาดในราคาทีเ่หมาะสม

บริษัทแมลลารด คอนเซพทของอังกฤษออกแบบ และผลิตเครื่องสง
เจค มลิส  ชาวกานาทีเ่คยทำงานเปนผอูำนวยการฝายเทคนคิของบรรษทักระจาย
เสยีงแหงประเทศกานามาเปนเวลานานหลายปเปนผอูอกแบบ  และผลติเครือ่ง
ผสมสญัญาณเสยีงทีม่ชีองควบคมุสญัญาณหกชอง

๑๙



แมวาเครือ่งสงของแมลลารดใชวงจรไฟฟาแบบผสม  แตกม็ขีนาด ใหญ
กวาเครือ่งขยายเสยีงไฮไฟทีใ่ชตามบานเพยีงนดิเดยีวเทานัน้  ผซูือ้เลอืกซือ้แบบ
แยกชิน้สวนไปประกอบเองกไ็ด  หรอืไมกซ็ือ้แบบประกอบเสรจ็ เรยีบรอยแลว
สวนประกอบชิน้ใหญทีส่ดุในเครือ่งสงชนดินีค้อื หมอแปลงไฟฟาทีแ่ปลงไฟฟา
กระแสสลับจาก ๑๑๐ หรือ ๒๒๐ โวลท ไปเปนไฟฟากระแสตรง ๑๒ โวลท
เครื่องสงแมลลารดราคาราวสองพันเหรียญอเมริกัน แตเครื่องสงที่ใชกับสถานี
วทิยธุรุกจิทีม่ขีนาดกำลงัสงใกลเคยีงกนั  มรีาคาถงึหนึง่หมืน่เหรยีญ

เครือ่งสงแมลลารด  สงสญัญาณเขาเครือ่งรบัวทิยธุรรมดาๆ  ทีอ่ยหูาง
ไป ๑๒-๒๐ กโิลเมตรได  เครือ่งสงชนดินีม้นี้ำหนกัเบา แตแขง็แรงทนทาน จงึ
ขนใสรถยนตไปใชในชนบทได  แคตอเครื่องกับแบตเตอรี่รถยนตและสาย
อากาศทีต่ดิตัง้ไวบนตนไม   กไ็ดสถานอีอกอากาศนอกสถานทีแ่ลว

องคการยเูนสโกเองกพ็ฒันาเครือ่งรบัวทิยใุชพลงังานแสงอาทติย และ
หาวิธีปรับเปลี่ยนเครื่องรับวิทยุเอเอ็มใหรับสัญญาณเอฟเอ็มไดโดย ไมตองสิ้น
เปลอืงนกั   ทัง้ๆทีม่แีบบเครือ่งรบั วทิยุใชพลงังานแสงอาทติยทีน่าจะ ใชไดผลดี
บางแลว  แตกไ็มมใีครยอมผลติออกมาในปรมิาณมากพอทีจ่ะทำให ราคาขายตอ
เครื่องถูกลงพอสำหรับคนจน ทุกวันนี้มีเครื่องรับวิทยุทั้งแบบ ใชพลังงานแสง
อาทติย และแบบไขลานออกวางขาย แตกย็งัแพงไปสำหรบั ชาวชนบทสวนใหญ

ยิง่ใหญยิง่นาประทบัใจ
“วงจรไฟฟาแบบผสม และสวนประกอบใหมๆ  ชวยให อปุกรณเลก็ลง
แตผูผลิตบางรายก็ชอบผลิตอุปกรณชิ้นใหญโต แตขางในแทบจะไมมี
อะไรเลย”
                                             มารตนิ แอลลารด
                                              ผอูอกแบบเครือ่งสงวทิยเุอฟเอม็ราคาถกู

๒๐



ปจจัยดานการเมือง  ในการสงเสริมใหมีวิทยุชุมชนอยางแพรหลาย
ปญหาเทคนคิแกไดงายกวาปญหาการเมอืง     องคการยเูนสโกผลกัดนัวทิยชุมุชน
โดยยึดแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นเปน
พืน้ฐาน  แตการเมอืงโลกในยคุตนทศวรรษ  ค.ศ. ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓)  ยังมี
แตความขดัแยงระหวางฝายซายและฝายขวา  และรฐักผ็กูขาดการกระจายเสยีง
ในประเทศกำลงัพฒันาหลายๆประเทศ

มกัคดิกนัวา  รฐับาลตองการปดกัน้ไมใหประชาชนแสดงความคดิเหน็
ที่จะคุกคามอำนาจและความมั่นคงของรัฐบาล  แตปรากฏวารัฐบาลหลาย
ประเทศ  โดยเฉพาะประเทศทีม่ปีระชาชนหลายเชือ้ชาต ิ หลายภาษา รสูกึวาการ
กระจายเสยีงจากสวนกลางในภาษาประจำชาตเิพยีงภาษาเดยีว  จะชวยเสรมิสราง
เอกลกัษณและเอกภาพของชาต ิ   การผกูขาดการกระจายเสยีงโดยรฐัไมวาดวย
เหตผุลอะไร  เปนความทาทายในการสงเสรมิวทิยชุมุชน

จากรายงานการประเมนิผลวทิยชุมุชนมหเวลิ
ค.ศ. ๑๙๘๘  (พ.ศ. ๒๕๔๑)
“มันทำใหผูที่ยายมาตั้งรกรากมีสวนรวมในกิจกรรมที่ชวยเสริมสราง
ทัง้ตนเอง เอกลกัษณของชมุชน  และการพฒันา  เมือ่มหเวลปิระสานงาน
กบัพฒันากรกท็ำใหกลมุผตูัง้รกราก ไดทดลองสิง่ใหมๆ  ทางการเกษตร
และอนามัย  อีกทั้งยังทำใหพัฒนากรทองถิ่นสนใจปญหาของกลุมผูตั้ง
รกรากอยางจรงิจงัมากขึน้ และบรกิารประชาชนเพิม่ขึน้”

๒๑



ความสำเรจ็ของวทิยชุมุชนมหเวลิ
“เราพดูออกอากาศกระตนุใหกลมุเดก็วยัรนุเกเรไรทีพ่กัพงิ  ทีอ่ยากจะได
ทำอะไรบาง ชวยกันทำความสะอาดบอน้ำของหมูบาน และเริ่มกิจการ
ขายปลาสวยงาม สวนในหมูบานอีกแหงหนึ่ง มีพอแมที่อยูกินกันโดย
ไมไดแตงงานกันตามกฏหมาย  ซึ่งทำใหลูกหลานตองพลอยลำบาก
เรากเ็ลยชวยจดัพธิแีตงงานหมใูห   เราจดัรายการเกีย่วกบั การพนนัและ
การติดเหลาซึ่งไดชวยพวกติดเหลา ติดการพนันไดคิด และเลิกนิสัย
แบบนีไ้ป”
                                                          สนุลิ วเิจสงิห
                                                             นกักระจายเสยีงวทิยชุมุชนมหเวลิ

วทิยชุมุชนสถานแีรกในแอฟรกิา
เคนยาเปนประเทศแรก  ทีเ่ปดรบัขอเสนอจากองคการยเูนสโก ใหตัง้

วิทยุชุมชนหมูบานโฮมาเบย ริมทะเลสาปวิคตอเรีย ไดรับเครื่องสงวิทยุ
กระจายเสียงขนาด ๑๐ วัตตแบบแมลลารด และเครื่องผสมสัญญาณเสียงที่
เจค มลิลส ออกแบบ  รวมทัง้อปุกรณกระจายเสยีงอืน่ๆ  มรีาคารวมกนัทัง้หมด
ราวหกแสนกวาบาทในเดอืนพฤษภาคม  ค.ศ. ๑๙๘๒  (พ.ศ. ๒๕๒๕)    ชมุชน
โฮมาเบยเปนชมุชนยากจน  ดอยพฒันาทีม่ปีญหามากมาย   ชาวบานในชมุชน
ไดฝกใชอุปกรณตางๆ และสถานีก็เริ่มออกอากาศวันละสองชั่วโมง เปนภาษา
ลูโอ  ซึ่งเปนภาษาหลักภาษาหนึ่งของเคนยา  แตไมใชภาษาของเผา หรือกลุม
การเมอืงทีส่ำคญั

โฮมาเบยประสบความสำเรจ็ในการสงกระจายเสยีงอยเูพยีงสองปครึง่
รัฐบาลก็สั่งปดดวยเหตุผลวา  ขัดนโยบายของรัฐ  เพราะไมไดใชภาษาสวาฮีลี
และภาษาองักฤษซึง่ถอืเปนภาษาประจำชาต ิ บางกว็าวทิยชุมุชนแหงนีเ้พิม่ความ
ตงึเครยีดระหวางคนตางเผา  ทัง้ๆ ทีส่ถานสีงกระจายเสยีงครอบคลมุเพยีงพืน้ที่
โฮมาเบยเทานัน้

๒๒



ตอจากโฮมาเบย
ประสบการณของโฮมาเบยพิสูจนวา  วิทยุชุมชนตนทุนต่ำขนาดเล็ก

แตมีประสิทธิภาพ  มีเทคโนโลยีขั้นต่ำแตใชงานไดจริงๆ โดยไมมีปญหาทาง
เทคนคิใดๆ  เปนสิง่ทีเ่ปนไปได

การรเิริม่ของยเูนสโกประจวบกบัแนวโนมสวูทิยชุมุชน  ทีส่ำคญัทีส่ดุ
คือ  ผูคนเริ่มตระหนักวา การวางแผนเศรษฐกิจที่สวนกลางมีขอจำกัด และไม
ประสบผลสำเร็จ ประเทศที่ไมดำเนินตามลัทธิมารกซก็กาวไปสูระบอบ
ประชาธิปไตย นโยบายกระจายอำนาจ และเสรีนิยม ทำใหรัฐบาลเต็มใจที่จะ
ปลอยใหทองถิน่ไดมกีารกระจายเสยีงของตนเองดวย

ในประเทศศรีลังกา บรรษัทการกระจายเสียงศรีลังกา ไดแบงเขต
การใหบรกิารไปสทูองถิน่เรยีบรอยแลว และแนวคดิเรือ่งวทิยชุมุชนกเ็กดิตามมา
อยางเลี่ยงไมได  ใน ค.ศ. ๑๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) องคการยูเนสโกริเริ่ม
วิทยุชุมชนในบริบทการชลประทานอเนกประสงค ภายใตโครงการพัฒนา
มหเวลิ  โครงการนีพ้าประชาชนนบัลานคนจากทัว่ประเทศ ไปตัง้รกรากในเขต
ชลประทานใหม  แรกทเีดยีวโครงการนีไ้มมอีงคประกอบดานสือ่เลย   แตตอมา
กต็ระหนกัวา วทิยชุมุชนจะชวยผมูาตัง้รกรากใหรวมตวักนั และรเิริม่ปรบัปรงุ
มาตรฐานความเปนอยขูองตนเองได   ครอบครวัเหลานีจ้ะตองพฒันาความรสูกึ
เปนชมุชน  และเรยีนรเูรือ่งการเพาะปลกูทีด่ขีึน้  เรือ่งสขุภาพพลานามยัและอืน่ๆ
อกีหลายอยาง

รัฐบาลเดนมารกและองคการยูเนสโกเล็งเห็นศักยภาพของวิทยุชุมชน
จึงใหความชวยเหลือกอตั้งวิทยุชุมชนมหเวลิ วิทยุชุมชนสถานีแรกเขาถึงผูฟง
ประมาณสองหมืน่คนในเขตพฒันาหลกัรอบๆ เมอืงกรินัดโุรคต  ตอมากไ็ดตัง้
สถานเีอฟเอม็ขนาดเลก็ขึน้เสรมิอกีหลายสถานี

แมวาสถานีวิทยุชุมชนมหเวลิจะอยูในความควบคุมของบรรษัทการ
กระจายเสยีงศรลีงักา  แตกด็ำเนนิงานแบบวทิยชุมุชนอยางแทจรงิ  ซึง่ตางจาก
แบบของสถานวีทิยกุระจายเสยีงแหงชาตมิาก

นอกเหนือจากการบริการดานขาวสารแลว สถานีมหเวลิก็เปดโอกาส
ใหผูฟงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาตางๆ  มีทั้งบันทึกเสียง

๒๓



ผฟูงจรงิในชมุชนมาใชประกอบในรายการ   ทัง้เชญิผฟูงใหมาพดูออกอากาศที่
สถาน ี    การมสีวนรวมในรายการวทิยแุละการหยบิยกปญหา  และประเดน็ตางๆ
ของทองถิน่มาอภปิรายในลกัษณะนี ้ ทำใหวทิยเุปนตวัประสานทีส่ำคญัในชมุชน

วทิยชุมุชนโตวนัโตคนื
กระแสความเปลีย่นแปลงทัว่โลกไปสรูะบอบประชาธปิไตย  และการ

กระจายอำนาจในทศวรรษ  ค.ศ. ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) และทศวรรษ  ค.ศ. ๑๙๙๐
(พ.ศ.  ๒๕๓๓)  ทำใหวทิยชุมุชนแพรหลายรวดเรว็   องคการยเูนสโกสนบัสนนุ
สถานวีทิยชุมุชนในอกีหลายๆประเทศ เชน กานา ตองกา เฮต ิ เคปเวริด เซนต
ลเูซยี ตรนิแิดด และโตเบโก ซรูนิาเม จาเมกา กายอานา  ฟลปิปนส เปนตน  องคกร
พฒันานานาชาต ิรวมทัง้องคกรพฒันาเอกชนอกีหลายองคกรชวยสนบัสนนุวทิยุ
ชมุชนกนัทัว่โลก

วิทยุชุมชนแพรหลายเร็วมาก เชน ที่ประเทศมาลี  เมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๑
(พ.ศ. ๒๕๒๔)  หลงัจากทีไ่ดอยใูตการปกครองแบบเผดจ็การทหารมาประมาณ
๒๓  ป  รฐับาลผสมในระบอบประชาธปิไตย  รกัษาการปกครองประเทศระหวาง
ทีร่อเลอืกตัง้

ประเทศมาลเีปนสงัคมชนบท ตลอดยีส่บิปกอนนัน้ รฐับาลใชสือ่ระดบั
ชาตเิปนชองทางออกคำสัง่และคำเตอืน สวนเจาหนาทีข่องรฐัในชนบทกห็างเหนิ
ชาวไรชาวนาจงึไมรสูกึวา  คนเปนองคประกอบหนึง่ของโครงการพฒันาตางๆ
ที่รัฐบาลกำหนดใหดำเนินการและทำเมินเฉยเสีย  แตรัฐบาลรักษาการเลือก
ประชมุปรกึษาหารอืกบัตวัแทนประชาชนแทนการใชสือ่

ดวยความชวยเหลอืจากโครงการพฒันาแหงสหประชาชาต ิ(ยเูอน็ดพีี)
และองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ทั้งรัฐบาล
รกัษาการและรฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ตดัสนิใจกำหนดนโยบาย ใหใชสือ่เพือ่
การพัฒนาอยางเปนระบบ  มาลีเปนประเทศแรกในโลกที่ใชสื่อในลักษณะนี้
และนำกลุมทวีปแอฟริกาใหเปดเสรีสื่อมวลชน โดยจัดประชุมนัดสำคัญ เรื่อง
เสรีภาพเพื่อวิทยุกระจายเสียงแอฟริกา ในเมืองบามาโกเมื่อเดือนกันยายน
ค.ศ. ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖)   รฐับาลมาลเีองกเ็พิง่เปดเสรวีทิยโุทรทศัน และวทิยุ

๓๐ ๒๔



กระจายเสยีงแหงชาต ิ กอนหนานัน้พลเมอืงประมาณรอยละ ๗๐ ทีไ่มรหูนงัสอื
ไมไดรับขาวสารผานสื่อเลย  เพราะสื่อใชแตภาษาฝรั่งเศส  ซึ่งเปนภาษาของ
อภสิทิธิช์น

ตลอดหาปหลังจากที่มาลีใหเสรีภาพแกสื่อ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง
อสิระเกดิขึน้อกีมากกวา ๖๐ สถาน ีและเปนครัง้แรกทีม่กีารใชภาษาถิน่ในการ
กระจายเสยีง   ตอมานานาประเทศกห็นัมาสงเสรมิสถานวีทิยใุนทำนองเดยีวกนั
สถานการณวทิยชุมุชนดขีึน้มากหลงัจากทีร่ฐับาลเคนยาสัง่ปดสถานวีทิยชุมุชน
โฮมาเบยไปแลว ๑๕ ป

บางตอนจากปฏณิญาบามาโกเรือ่งวทิยุกระจายเสยีงพหนุยิม
“พหุนิยมของวิทยุกระจายเสียง เปนเครื่องมือสำคัญ ในการหยั่งราก
ประชาธิปไตยใหลึกลงไปอีก  เพราะทำใหประชาชนเขาถึงขาวสารที่
หลากหลายไดมากขึ้น และประกันวาประชาชนจะมีสวนรวมมากขึ้น
ในการพัฒนามนุษยอยางยั่งยืน  รัฐแอฟริกันตองเรงยุติการผูกขาดคลื่น
วทิย ุ และควรจดัสรรความถีว่ทิยใุหแกวทิยกุระจายเสยีง อสิระกอน.....”

๓๕๒๕



เรื่องเลาที่  ๑  วิทยุชาวเหมืองในโบลิเวีย
  ประสบการณของประเทศโบลิเวียเริ่มดวยวิทยุ  “เสียงชาวเหมือง”

ในแขวงโปโตซี  ในปตอๆมามีสถานีวิทยุเพิ่มขึ้นอีก ๒๓ สถานี ในพื้นที่
ทีท่ำเหมอืงแรทัว่ประเทศ   เรยีกกนัวาสถานวีทิยชุาวเหมอืง     เหมอืงแรเปน
ธรุกจิของครอบครวัมหาเศรษฐโีลภมากไมกีต่ระกลู เชน ปาตนิโยส   เจาของ
เหมืองดีบุก ที่ใชชีวิตหรูหราฟุมเฟอยจนลือเลื่องไปทั่วโลก ในขณะที่ชาว
เหมอืงแรทีช่วยใหตระกลูเหลานีไ้ดร่ำรวยมหาศาล จากการสงแรออกไปขาย
ตางประเทศถูกใชงานอยางไรมนุษยธรรม มีสุขภาพเสื่อมโทรมราวคนชรา
ตั้งแตอายุเพียง ๔๐ ป  อาศัยอยูในคายที่สรางอยางงายๆ ที่มีอากาศหนาว
เยอืกเยน็ ไดคาแรงแสนต่ำ  มหินำซ้ำยงัตองทนทกุขทรมานจากโรคภยัไขเจบ็
ที่เกิดจากเหมืองแร เชน โรคปอดที่เกิดจากการหายใจเอาฝุนซิลิกาเขาไป
ความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบอยๆทำใหชาวเหมืองอายุสั้น  สหภาพ
แรงงานตอบโตสภาพการทำงานที่นาอดสูนี้โดยตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
พวกนีข้ึน้มา   เหมอืงแรตกเปนของรฐัใน  ค.ศ. ๑๙๕๒  (พ.ศ. ๒๔๙๕)   แต
รฐับาลกข็าดมโนสำนกึทางสงัคม  ทำใหชวีติชาวเหมอืงแรยงัคงเหมอืนเดมิ

  ความเปนมาของสถานวีทิยชุาวเหมอืง อยแูตในความทรงจำของคนที่
เกีย่วของเทานัน้  ทีแ่นๆ กค็อื วทิยกุระจายเสยีงเปนเครือ่งมอืทีส่ำคญัทีช่วย
นำการตอสใูนโบลเิวยีอยหูลายป  เปนการเผชญิหนาทีล่งเอยดวยการสงัหาร
หมชูาวเหมอืงแรและครอบครวั  สงครามกลางเมอืง  และการปฏวิตัิ

  วทิยกุระจายเสยีงชวยชาวเหมอืงแรใหรวมตวักนัตอส ูใหขาว และขอมลู
ตอบโตโฆษณาชวนเชื่อในสื่อกระแสหลักสวนใหญที่ไมเปนประโยชนตอ
ชาวเหมอืง   รฐับาลแลวรฐับาลเลาสงทหารไปพงัสถาน ีหรอืยดึอปุกรณ หลาย
ตอหลายครัง้ ซึง่สะทอนใหเหน็วา วทิยชุาวเหมอืงมคีวามสำคญั มากเพยีงไร

    ทีจ่รงิพวกชาวเหมอืงนีเ่องทีน่ดัหยดุงานกนัทัว่ไปหมดเมือ่ ค.ศ. ๑๙๘๑
(พ.ศ. ๒๕๒๔) จนนำไปสูจุดจบของการปกครองประเทศแบบเผด็จการ
ทหารในประเทศโบลิเวีย  ทุกครั้งที่ชาวเหมืองตองเผชิญหนากับเจาหนาที่

๒๖



ของรฐั  กจ็ะตองเรยีกรองใหรฐัคนือปุกรณกระจายเสยีง   หรอืถารฐัทำลาย
อปุกรณไปแลว  ชาวเหมอืงกเ็รยีกรองสทิธิท์ีจ่ะตัง้สถานขีึน้ใหม    ชาวเหมอืง
มกัตองออกเงนิซือ้อปุกรณใหมเองเปนสวนใหญ ซึง่ยิง่แสดงใหเหน็วา สถานี
วทิยกุระจายเสยีงสำคญัตอชวีติของเขาเพยีงไร

 ถงึแมวาบทบาทหลกัของสถานวีทิยชุาวเหมอืงแรคอื การปกปอง และสง
เสริมสิทธิของชาวเหมือง  แตสถานีวิทยุก็มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมการ
ศึกษาและวัฒนธรรมดวย  สถานีสงเสริมและออกอากาศรายการเกี่ยวกับ
เทศกาลและบทกวขีองชาวเหมอืงเรือ่งสนุทรยีภาพของเพลงยอดนยิม รวมทัง้
ศิลปะแขนงอื่นๆ ประเด็นการศึกษาหรือแมแตประเด็นที่วา ลูกชาวเหมือง
ควรหดัเลนหมากรกุหรอืไม

ชาวเหมอืงเปนฝายออกคากอตัง้และดำเนนิงานสถาน ีแตสวนใหญแลว
สหภาพแรงงานเปนฝายกำหนดแนวนโยบายการบรหิารจดัการ และเนือ้หา
รายการของสถาน ี  ชาวเหมอืงเองไมคอยไดมสีวนรวมในการเลอืกประเภท
รายการดงัทีป่ฏบิตักินัตามสถานวีทิยชุมุชนในปจจบุนั   แตสถานตีัง้อย ูใกล
ชุมชนเหมืองแร ซึ่งก็ชวยประสานสถานีเขากับชุมชน และทำใหผูคนมี
โอกาสไปพดูเปดใจทีส่ถานไีด

สถานวีทิยชุาวเหมอืงแรสวนใหญกอตัง้ขึน้ในชวงครึง่หลงัของทศวรรษ
ค.ศ. ๑๙๕๐ (พ.ศ. ๒๔๙๓)  แตรงุเรอืงทีส่ดุในระหวาง  ค.ศ. ๑๙๖๓-๑๙๘๓
(พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๒๖)  หลงัจากนัน้ราคาดบีกุในตลาดโลกเริม่ตก  และใน
ค.ศ. ๑๙๘๕  (พ.ศ. ๒๕๒๘)  รฐับาลเสรนียิมใหมออกกฎหมาย  “โยกยาย”
ชาวเหมอืง  ทำใหคนราวสองหมืน่คนไมไดทำงานในเหมอืงแรอกีเลย   ซึง่ก็
เทากบัวาไดตดัรากถอนโคนสถานวีทิยชุาวเหมอืง  ซึง่ถกูสงตอใหกลมุชาวนา
ทกุวนันีม้สีถานทีีย่งัออกอากาศอยไูมถงึสบิสถานี

๒๗



เรื่องเลาที่  ๒  วิทยุซูตาเตนซาในโคลัมเบีย

โจอาควนิซาลเชโด เปนพระผรูเิริม่กอตัง้สถานวีทิยกุระจายเสยีง ในหมู
บานซตูาเตนซาบนเทอืกเขาแอนดสี  เครือ่งสงเครือ่งแรกเปนเครือ่งทีท่ำขึน้เอง
มีรัศมีการสงครอบคลุมพื้นที่เพียงสองสามกิโลเมตรเทานั้น  แตสถานีวิทยุ
กระจายเสยีงซตูาเตนซา กก็ลายมาเปนสถานทีีม่เีครอืขายทีท่รง อำนาจมากที่
สดุในประเทศโคลมัเบยี

 ซาลเชโดเปนพระทีไ่มธรรมดา ทานเอาใจใสสถานภาพทางสงัคม และ
เศรษฐกจิของชาวนาโคลมัเบยีมากกวางานศาสนา ทานมงุมัน่ทีจ่ะใหการศกึษา
แกชาวนาเพือ่ชวยใหพฒันาขึน้  ทานตระหนกัดวีาวทิยกุระจายเสยีงสามารถ
เขาถงึแมกระทัง่ผทูีอ่าศยัอยบูนเขาในทองทีห่างไกล  ดงันัน้  วทิยโุรงเรยีนของ
ซตูาเตนซาจงึไดเกดิขึน้  และกอใหเกดิกลมุพลงัวฒันธรรมตามมาภายหลงั

  รายการเพือ่การศกึษาของสถานวีทิยซุตูาเตนซาเตบิโตขึน้  จนครอบคลมุ
หลายหวัขอ  เชน  การอานออกเขยีนได  การคดิเลข  อนามยั  การผลติ การ
ปรบัปรงุทีอ่ยอูาศยั  ความสมัพนัธในครอบครวัและสวนบคุคล  กฬีาและการ
พกัผอน  และทีก่ลายเปนเรือ่งสำคญัอยางยิง่คอื  ความรบัผดิชอบของพอแม
และการสรางครอบครวั

คนฟงรายการพวกนีท้ีโ่รงเรยีนทางวทิยตุามอธัยาศยั   นัน่คอืมาจบักลมุกนั
ตอนเยน็มผีมีูความรแูละประสบการณมากกวาคอยเปนพีเ่ลีย้ง  โดยรวมแลว
เคยมีชาวนาถึงสองแสนคนเขาเรียนในโรงเรียนทางวิทยุประมาณสองหมื่น
แหง

 กลุมพลังวัฒนธรรมผลิตหนังสือเรียนหลายเลมเพื่อเสริมการเรียนทาง
วิทยุ  และสรางหองสมุดชาวนาที่มีหนังสือเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่นถึง
รอยเลม  นอกจากนี้ยังออกนิตยสารรายสัปดาหซึ่งประมาณวามีผูอานราว
หกแสนคน  ฝกอบรมผนูำชาวนาและอบรมดานเทคนคิใหกบัคนในชมุชน
หลายโครงการ

๒๘



ศาสนาครสิตนกิายโรมนัแคทอลกิไดสนบัสนนุการดำเนนิงานตัง้แตเริม่
ตนดวยทนุทรพัยจากกลมุแคทอลกิในยโุรป  แตกลมุพลงัวฒันธรรมกเ็ปนที่
สนใจไปทัว่โลก   และมอีงคการระหวางประเทศหลายแหงใหเงนิสนบัสนนุ

ผลสดุทาย  สถานวีทิยซุตูาเตนซากต็กเปนเหยือ่ของความสำเรจ็ของตนเอง
เมือ่สถานเีสนอรายการเกีย่วกบัการสรางครอบครวัอยางมคีวามรบัผดิชอบ   วดั
กเ็ริม่บอนทำลายการดำเนนิงาน   พระซาลเชโดประกาศวาปญหาอยทูีก่ารโนม
นาวใหใครๆ เหน็วา  เรือ่งแบบนีค้ยุกนัไดไมบาป  กลมุพลงัวฒันธรรมไมแสดง
ความเห็นวาควรคุมกำเนิดอยางไร  เพียงแตตองการวางเกณฑไวใหคน
ตดัสนิใจกนัเอง  แตการสอนใหรจูกัเลอืกวาควรมคีรรภเมือ่ไร ในประเทศที่
ครอบงำโดยกฏทางศาสนาเปนเรือ่งยาก

รายการนีท้ำใหพระครสิตในประเทศโคลมัเบยีโกรธมาก   เพราะถอืวาเพศ
สัมพันธเปนแคการขยายเผาพันธุ  จึงชักจูงกลุมแคทอลิกในยุโรปใหเลิก
สนับสนุนรายการ แตกลุมพลังวัฒนธรรมก็ยังคงเดินหนาตอไปดวยทุน
สนบัสนนุตางประเทศทีใ่หผานรฐับาล

 วทิยอุดทนดำเนนิงานตอไป  โดยตองอาศยัเงนิยมือยเูนอืงๆ   จนกระทัง่
ค.ศ.  ๑๙๘๕  (พ.ศ. ๒๕๒๘)  ก็ตองขายโครงสรางพื้นฐานที่เปยมดวย
พลังและทรงคุณคาใหเครือขายทางธุรกิจ และตอมาใน  ค.ศ. ๑๙๘๗
(พ.ศ. ๒๕๓๐)  สถานีวิทยุซูตาเตนซาที่ไดทุมเท ชวยใหชาวนาพัฒนา
ความคดิ  ความร ู และทกัษะในการดำเนนิชวีติ  และประสบผลสำเรจ็ยาวนาน
ถงึ  ๔๐  ป  กเ็ลกิดำเนนิการโดยเดด็ขาด  และตองขายทรพัยสนิตางๆ  รวมทัง้
สำนกัพมิพ  โรงงานอดัแผนเสยีง  อาคารทีท่ำงานสงู ๑๔ ชัน้ในเมอืงหลวง
และศนูยฝกอบรมชาวนาเพือ่ลางหนี้
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บทที ่๒
ลกัษณะและหนาทีข่องวทิยชุมุชน

ลกัษณะสำคญัของวทิยชุมุชน
ผฟูงเปนตวัเอก

วทิยชุมุชนเปนการกระจายเสยีงแบบบรกิารสาธารณะ จงึแตกตางจาก
การกระจายเสยีงแบบดัง้เดมิ วทิยชุมุชนยกใหผฟูงเปนตวัเอก โดยเสนอรายการ
ทีจ่ะชวยชมุชนใหพฒันาและกาวหนาทางสงัคม  และใหผฟูงมสีวนรวมในการ
จดัการและผลติรายการทกุแงมมุดวย

แนวทางขาว ความบนัเทงิ และการศกึษา
ขาวทีอ่อกอากาศทางวทิยชุมุชนตางจากขาวในสือ่กระแสหลกั  ตรงที่

ไมไดเปนเรือ่ง หรอืเหตกุารณเดยีวโดดๆ   แตเปนสวนของกระบวนการทีส่นบั
สนนุการเปลีย่นแปลงและการพฒันาในชมุชน

การบันเทิงก็เปนการแสดงหมูทางวัฒนธรรม  มากกวาที่จะเปนการ
แสดงของนกัแสดงฝมอืดี เปรยีบไดวาเปนการรองเพลงคาราโอเกะมากกวาการ
ฟงนกัรองอาชพีรองเพลง

สวนการศึกษาก็เปนการแบงปนประสบการณ และการเรียนรูใน
ระหวางคนในชมุชน มากกวาทีจ่ะมผีเูชีย่วชาญหรอือาจารยมาพดูใหฟง
การเขาถงึและมสีวนรวมของสาธารณชน

ประชาชนมีสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยที่จะไดทราบขอมูลที่เชื่อ
ถือไดถูกตอง  และทันตอเหตุการณ  ดังนั้น  การกระจายเสียงเพื่อสาธารณ
ประโยชนจงึควรตองยดึหลกัการเขาถงึและการมสีวนรวม

การเขาถึงหมายถึงวา  มีบริการกระจายเสียงสำหรับพลเมืองทุกคน
สวนการมสีวนรวมคอืการทีส่าธารณชนมบีทบาทแขง็ขนัในการวางแผนจดัการ
ผลติรายการ และแสดงในรายการดวย

๓๑



ในเชงิรปูธรรม  แนวคดินีห้มายถงึ
  วทิยชุมุชนเปนการกระจายเสยีงทีเ่ขาถงึสมาชกิทัง้หมดของชมุชนที่

เปนเปาหมายการบรกิาร
ชุมชนมีสวนรวมในการกำหนดวัตถุประสงคการบริการทางวิทยุ
นโยบายวางแผนงาน   หลกัการจดัการ และการจดัรายการ
ชมุชนมสีวนรวมในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเนือ้หา  ความยาว และเวลา
ออกอากาศรายการ เพราะผูฟงควรจะเปนคนเลือกประเภทของ
รายการที่ตนตองการฟงแทนที่จะปลอยใหเปนหนาที่ของผูผลิต
รายการ
ชมุชนแสดงความคดิเหน็ และวพิากษวจิารณไดอยางอสิระ
ผผูลติรายการกบัผฟูงสือ่สารกนัไดตลอดเวลาทางวทิย ุ และตดิตอ
กบัผผูลติรายการ  และคณะบรหิารสถานวีทิยไุดงาย  กลมุสมาชกิ
ชุมชน หรือปจเจกบุคคลไดรวมจัดรายการ  และไดใชอุปกรณ
เทคนคิในการผลติรายการโดยมเีจาหนาทีส่ถานคีอยชวยเหลอื
ชุมชนมีสวนรวมในการกอตั้ง จัดการ บริหาร และหาเงินทุนให
สถานวีทิยุ

กรรมสทิธ
ชมุชนเปนเจาของอปุกรณของวทิยชุมุชนเสมอ โดยตัง้เปนทรสัต มลูนธิิ

สหกรณหรอืองคกรในลกัษณะเดยีวกนั  แตกอ็าจมกีรณทีีบ่คุคลภายนอกชมุชน
เปนเจาของอยางเปนทางการ  แตใหชมุชนใชอปุกรณโดยอสิระแตเพยีงกลมุเดยีว

การจดัการ
ไมวาใครจะเปนเจาของสถานวีทิยชุมุชนตวัจรงิ สถานนีัน้ๆจะเปนวทิยุ

ชมุชนอยางแทจรงิไดกต็อเมือ่ชมุชนเปนฝายรบัผดิชอบ กำหนดนโยบาย จดัการ
และวางแผนการจดัรายการของสถาน ีโดยปกตกิจ็ะตองมคีณะกรรมการทีเ่ปนตวั
แทนของชมุชน หรอื กรรมการอำนวยการเปนฝายวางนโยบายโดยรวม และมี
ผู จั ดการสถานีที่ ได รับ เลือกจากชุมชนเปนผู รับผิดชอบดำ เนินงาน
และบรหิารงานรายวนั

๓๒



การหาเงนิทนุ
วทิยชุมุชนคลายกบัองคกรทีไ่มหวงัผลกำไร คอือาศยัความสนบัสนนุ

ทางการเงนิจากแหลงตางๆ ซึง่อาจรวมถงึเงนิบรจิาค เงนิชวยเหลอื คาธรรมเนยีม
สมาชกิ ผอูปุถมัภ หรอืคาโฆษณา  ถาวทิยชุมุชนหาเงนิไดจากทกุแหลงทีก่ลาว
มานีก้จ็ะดทีีส่ดุ  เพราะจะชวยประกนัอสิรภาพของวทิยชุมุชน  วทิยชุมุชนหลายๆ
สถานจีดัใหมกีจิกรรมหาทนุภายในหมผูฟูง   วทิยชุมุชนตองเลีย้งตวัเองใหได
ความเปนอสิระของบรรณาธกิาร และความนาเชือ่ถอื

วิทยุชุมชนตองนำเสนอเรื่องราวตางๆไดโดยไมมีการแทรกแซงจาก
รัฐบาลสวนกลางและสวนภูมิภาค พรรคการเมือง และสถาบันทางธุรกิจและ
ศาสนา กรรมการทีเ่ปนตวัแทนระดบัชมุชนเปนฝายกำหนดนโยบายใหญ และ
ผูจัดการสถานีตองตัดสินใจเรื่องผังรายการในแตละวัน  เพราะฉะนั้นความนา
เชือ่ถอืและเปนกลางของผจูดัการจงึสำคญัมาก
ตวัแทนกลมุและผลประโยชนตางๆในชมุชน

ในชุมชนยอมมีคนหลายกลุมที่มีความสนใจแตกตางกัน วิทยุชุมชน
ออกอากาศรายการเพือ่กลมุตางๆเหลานี ้  และสนบัสนนุใหพวกเขาไดแสดงออก
ผานทางวิทยุดวย  การจัดสรรรายการและเวลาตองเปนสัดสวนตามขนาดของ
กลุมคนในชุมชนหรือความสนใจ และคำนึงถึงความตองการและสภาพการณ
เฉพาะตางๆ

ชนกลมุนอยและชนชายขอบ
วิทยุชุมชนตองถือวาชนกลุมนอยและชนชายขอบสำคัญมากเทากับ

กลมุอืน่ๆ ไมใชแคใหโอกาสเปนครัง้คราวอยางทีส่ถานอีืน่ๆปฏบิตั ิรายการวทิยุ
ชมุชนเปดโอกาสใหชนชายขอบหลายกลมุไดแสดงทศันะ  ทัง้ยงัชวยสนบัสนนุ
และปกปองผลประโยชน  วฒันธรรม  และภาษาทีห่ลากหลายของชนกลมุนอย
ในสงัคมอกีดวย

๓๓



หนาทีข่องวทิยชุมุชน
สะทอนและสนบัสนนุเอกลกัษณ  คณุลกัษณะ และวฒันธรรมทองถิน่

รายการวิทยุชุมชนสะทอนเอกลักษณและคุณลักษณะของชุมชน จึงมี
เนือ้หาเกีย่วกบัทองถิน่เปนสวนใหญ แตกเ็สนอขาวและกจิกรรมภายนอกชมุชน
ทีผ่ฟูงสนใจหรอืมนียัเกีย่วของกบัชมุชนนัน้ๆดวย

นอกจากนั้น  วิทยุชุมชนก็เนนวัฒนธรรมทองถิ่น  วัฒนธรรมคือสิ่ง
ที่ชุมชนบอกตนเองและบอกคนอื่น เปนเรื่องความใฝฝนและความหวัง เปน
เรื่องอดีตและอนาคตเปนเรื่องที่พวกเขาใสใจ  วัฒนธรรมก็เหมือนชีวิต
คือผันแปรและเปลี่ยนแปลงไมรูจบ วัฒนธรรมเปนผลของกระบวนการ ไมใช
ผลของการนิยาม  ดังนั้นประชาชนจึงคาดหมายใหรัฐบาลในระบอบ
ประชาธปิไตย วางกรอบไวใหประชาชนไดแสดงออกทางวฒันธรรม  โดยไมมา
ยงุกบัเนือ้หาหรอืรปูแบบ  (Piere Juneau, General Introduction, Public Service
Broadcasting - the Challenge of the 21st Century. Reports and Papers on Mass
Communication, No.111, UNESCO. Paris, 1997)

วฒันธรรมชมุชนเปนการแสดงทางศลิปะโดยอาศยัดนตร ี  การเตนรำ
โคลงกลอน ละคร การเลาเรือ่ง และสิง่อืน่ๆของทองถิน่  รายการเชนนีม้ใีหฟง
ไดจากวิทยุชุมชนสวนใหญที่สนับสนุนใหนักแสดงทองถิ่นแสดงออกอากาศ
โดยไมคำนงึวาได  ‘มาตรฐานมอือาชพี’  อยางในสือ่กระแสหลกัหรอืไม คณุคา
ของเนื้อหาและ  ‘ความเปนทองถิ่น’   สำคัญกวาคุณภาพและ  ‘ความเปน
มอือาชพี’ แตไมใชขออางใหวทิยชุมุชนปลอยใหมรีายการทีไ่มไดมาตรฐานทาง
เทคนคิออกอากาศ

รองเพลงแลกเครือ่งบนัทกึเสยีง
สถานีวิทยุชุมชนมักจะจัดกิจกรรมชุมชน เชน งานออกราน งาน
วฒันธรรม   และกจิกรรมอืน่ๆ เพือ่หาเงนิทนุ  สถานวีทิยชุมุชนแทมบลุี
ในฟลปิปนสเคยสงคณะนกัรองไปรองเพลงครสิตมาสตามบาน   เพือ่หา
เงนิซือ้เครือ่งบนัทกึเทปเครือ่งใหม

๓๔



ภาษากเ็ปนวฒันธรรม   ภาษาและการแสดงออกของทองถิน่คอืวตัถดุบิ
ของวทิยชุมุชน  เปนตวัสมานความหลากหลายทางวฒันธรรมทีส่ำคญัตออนาคต
ของมนษุยชาตมิากพอๆ กบัความหลากหลายทางชวีภาพ  ทกุประเทศทัว่โลกมี
ภาษารวมกนัถงึ ๖,๗๐๐ ภาษา  เปนภาษาของทวปีแอฟรกิาและเอเชยีเสยีรอยละ
๖๓  การกระจายเสยีงแหงชาตแิละการโลกาภวิตันสือ่  ประกอบกบัปจจยัอืน่ๆ
เชนการโยกยายเขามาอยใูนเมอืง  จะทำใหภาษาตางๆ จำนวนครึง่หนึง่ตองสญู
ไปในยคุหนา  และวฒันธรรมกจ็ะสญูหายตามไปดวย   วทิยชุมุชนเปนสิง่สำคญั
ทีจ่ะปองกนัไมใหความหลากหลายทางวฒันธรรมนีถ้ดถอยไป (Sophie K. Ly,
El Recuerdo del Conocimiento Perdido. InteRadio, Vol.9, No.2, AMARC.
Montreal, 1997)

สรางความคดิเหน็ทีห่ลากหลายทางวทิยุ
วิทยุชุมชนเปดใหทุกคนในสังคมทุกภาคสวนไดมีสวนรวม  ทำใหมี

ความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย ทกุชมุชนยอมมคีวามไมลงรอยกนับาง ชมุชนไมใช
กลมุคนในอดุมคตทิีร่กัสงบและสามคัคกีนัเสมอ  แตอาจมคีวามขดัแยงเพราะมี
ผลประโยชนขดักนั  หรอืมีเชือ้ชาต ิ  ภาษาและศาสนาแตกตางกนั หรอือาจเปน
เพราะเคยบาดหมางกัน  ระบอบประชาธิปไตยและชุมชนที่เปนประชาธิปไตย
ตองรับรูวามีความขัดแยง และเมื่อเขาใจสาเหตุของความขัดแยงก็จะเขาใจกัน
ดีขึ้น อันเปนการเบิกทางเพื่อยุติขอขัดแยงนั้น  วิทยุชุมชนตองเปนกลาง
โดยเสนอมมุมองของทกุฝาย
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หนาทีห่ลกัของวทิยชุมุชนตามแนวคดิของแอฟรกิาใต
สถานวีทิยชุมุชนควรจะ

สนบัสนนุและสะทอนวฒันธรรม  คณุลกัษณะ  และเอกลกัษณของ
ทองถิน่
ชวยสรางความคิดเห็นที่หลากหลาย และสนับสนุนใหทุก
คนแสดงออก
เขาถงึความเหน็ทีห่ลากหลายไดมากขึน้
ชวยใหมเีจาของวทิยชุมุชนหลากหลาย
ตอบสนองความตองการของชมุชน
ชวยพฒันาทรพัยากรบคุคลดานการกระจายเสยีง และชวยสรางงาน
ตามทีเ่หมาะสม
สนับสนุนสมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวของใหมีสวนรวมในการจัดผัง
รายการและการผลติ
สนบัสนนุนวตักรรม และการทดลองจดัผงัรายการ

จาก Triple Enquiry Report. Independent Broadcasting Authority.
Republic of South Africa (1995)

อนรุกัษความหลากหลายทางภาษาแมในประเทศอตุสาหกรรม
ทุกวันอาทิตยสถานีวิทยุชุมชนในมลรัฐนิวยอรคสงกระจายเสียงเปน
ภาษาวอลอฟสำหรบัชมุชนเซเนกลั  มสีองสถานทีีอ่อกอากาศเปนภาษา
เกาหล ี  ชาวอาหรบัในฝรัง่เศสกเ็รยีกรองสทิธทิีจ่ะมสีือ่ทีส่นองความตอง
การเฉพาะของกลมุตน
จาก Triple Enquiry Report. Independent Broadcasting Authority.
Replublic of South Africa (1995)
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สรางรายการและเนือ้หาทีห่ลากหลาย
รายการวิทยุชุมชนมีหลากหลายรูปแบบ  ขึ้นอยูกับวาผูฟงชอบอะไร

และรายการแบบใดจะเหมาะสมทีส่ดุ  เชน  สมัมนาโตะกลม   รายงาน   สมัภาษณ
พดูคยุ  ใหผฟูงโทรเขามารวมสนกุ  ถายทอดสดการประชมุในชมุชน  เปนตน

สวนเนื้อหาก็ครอบคลุมหัวขอตางๆมากมาย  ตามความปราถนาและ
ความตองการของผฟูง  เนือ้หาสวนมากขึน้อยกูบัวถิชีวีติและการยงัชพี  รวมทัง้
ปญหาของชมุชน   เรือ่งสำคญัสำหรบัชาวชนบท  คอื  สขุภาพอนามยั   การเกษตร
การประมง   สิง่แวดลอม   สนิเชือ่   การตลาด   และธรุกจิขนาดยอม   ทกุหวัขอ
ตองอยใูนบรบิทของสภาพการณทีแ่ทจรงิของชมุชน

รายการขาวก็อาจเนนเนื้อหาตางๆ  อาจจะเสนอแตเหตุการณและ
ประเดน็ในทองถิน่   หรอือาจรวมเรีอ่งระดบัชาตเิฉพาะทีม่คีวามหมายตอทองถิน่
ไวดวย   หรอืถาชมุชนนัน้หางไกลมากและไมมสีือ่อืน่ใด   วทิยชุมุชนจะเสนอ
ขาวอืน่ๆ ในประเทศและตางประเทศดวยกไ็ด

สนบัสนนุการเจรจา และกระบวนการทางประชาธปิไตย
ชาวกรกีโบราณผใูหกำเนดิประชาธปิไตยเปนพวกทีอ่ภปิรายการเมอืง

กนัในทีส่าธารณะใหใครๆเขาฟงและแสดงความคดิเหน็ได  แตเดีย๋วนีม้คีนมาก
เสียจนวิธีนี้ใชไมไดผล    ชาวบานจึงไมไดมีสวนในกระบวนการทาง
ประชาธปิไตย   นกัการเมอืงทีไ่ดรบัเลอืกตัง้แลวกไ็มใครไดพบปะกบัประชาชน
และปฏบิตัหินาทีโ่ดยไมปรกึษาหารอือภปิรายกบัผทูีล่งคะแนนให

ดังนั้น  วิทยุชุมชนจึงมีหนาที่จัดหาเวทีอิสระเพี่อใหประชาชนผูเกี่ยว
ของไดรวมอภปิรายหวัขอ  หรอืมตติางๆ ทีส่ำคญัตอชมุชน  และไดมสีวนตดัสนิ
ใจมากขึน้   ซึง่สอดคลองกบักระบวนการกระจายอำนาจของหลายๆ ประเทศ

แตถากระบวนการทางประชาธปิไตยมอียแูคในระดบัชมุชน  กย็อมไม
มคีวามกาวหนาทางเศรษฐกจิและสงัคม    รฐับาลและสถาบนัเอกชนทีด่ำเนนิงาน
ในชุมชน รวมทั้งผูวางนโยบาย และเจาหนาที่ระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค
และระดบัชาตติองมสีวนรวมในกระบวนการนีด้วย
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ถาวทิยชุมุชนถายทอดการอภปิรายสาธารณะ   ขาราชการและเจาหนาที่
องคกรเอกชนทองถิน่กจ็ะไดรบัฟง  รบัรแูละไปรายงานใหผบูงัคบับญัชาทราบ
ได ซึ่งเทากับเปนการวางรากฐานใหเกิดการพัฒนาตามความตองการที่แทจริง
ของชมุชน   เทปทีว่ทิยชุมุชน บนัทกึไวยังนำไปเปดฟงกนัในการประชมุหรอื
นำไปออกอากาศทางสถานีอื่นไดอีกจะไดทราบทั่วกันวาเกิดอะไรขึ้นบางใน
ระดบัชาวบาน

โดยสรุปหัวใจของกระบวนการประชาธิปไตย  อยูที่การที่ประชาชน
ไดร ู และไดพดู  วทิยชุมุชนชวยเปดเวทใีหประชาชน
สงเสรมิการพฒันาและการเปลีย่นแปลงทางสงัคม

คนยากคนจนมกัมองวาความยากจนของตนเปนเรือ่งเวรกรรม  และมี
แนวคดิตางๆกนัซึง่เปนปญหาตอการพฒันา   กอนอืน่จะตองเขาใจใหตรงกนัเสยี
กอนวาความจรงิเปนอยางไร และมทีางปรบัปรงุอยางไรไดบาง จงึตองอภปิราย
กนัภายในชมุชนเกีย่วกบัสถานการณ  สาเหต ุ และหนทางแกไขใหดขีึน้

วทิยชุมุชนเปนเวททีีเ่หมาะสมสำหรบัการอภปิรายภายในแบบนี ้ เพือ่
ใหคนในชุมชนรับรูรวมกันวาสถานการณเปนอยางไร ไดวิเคราะหปญหา ได
อภปิรายวธิแีกไข และไดระดมกำลงัจากคนทีไ่ดรบัผลกระทบมากทีส่ดุหรอืคนที่
ชวยแกปญหาได

นอกจากนี้ วิทยุชุมชนยังเปนชองทางใหคนสวนใหญไดชวยปรับ
พฤตกิรรมตอตานสงัคมของคนสวนนอยในชมุชนได

การเชือ่มตอ
“สถานวีทิยทุองถิน่มหีนาทีเ่ชือ่มโยงชาวบานกบัชาวบาน   ชาวบานกบั
องคกรของชาวบาน  และชาวบานกับขาราชการ และเจาหนาที่ของ
รัฐบาล”
B.S.S. Rao
ระหวางการประชุม Consultation on Media Policy and Community
Radio, Bangalore, India (1996)
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สงเสรมิประชาสงัคม
ประชาสังคมประกอบดวยสถาบันทางสังคมที่ทำใหคนในสังคมอยู

รวมกันดวยความสามัคคี ประชาสังคมเปนฝายกำหนดมาตรฐานและคานิยม
พฤตกิรรมกลมุ และพฤตกิรรมสวนบคุคลของตนเอง

ในประเทศที่เพิ่งเปนประชาธิปไตยหลังจากที่ตกอยูใตการปกครอง
ระบบพรรคการเมอืงเดยีว  หรอืระบอบเผดจ็การมานบัสบิป   คนรนุใหมไมใคร
เขาใจวาประชาธปิไตย หรอืประชาสงัคมทีท่ำหประชาธปิไตยไดผลคอือะไร

วทิยชุมุชนบางแหงจงึเฝาอธบิายความหมายของระบอบประชาธปิไตย
และประชาสงัคม  สรางความตืน่ตวัเรือ่งสทิธแิละหนาทีพ่ลเมอืง และพยายาม
อธิบายวาประชาชนตองมีสำนึกในหนาที่พลเมือง เสรีภาพที่เพิ่งไดรับจึงจะ
นำมาซึง่ความสามคัคแีละความกาวหนาในสงัคม

สงเสรมิธรรมาภบิาล
เจาหนาที่ทองถิ่นและนักการเมืองในชุมชนยากจนเอารัดเอาเปรียบ

ชาวบานไดงายๆ สวนหนึ่งก็เพราะชนชายขอบและคนที่ถูกกดขี่ ไมมีทาง
รองเรยีนวทิยชุมุชนชวยชาวบานใหมสีทิธมิเีสยีงโดยเปดเวทใีหพดูเรีอ่งเดอืดเนือ้
รอนใจของตน  วทิยชุมุชนทำหนาทีเ่ฝาระวงั   ทำใหเจาหนาทีท่องถิน่และนกั
การเมอืงสำนกึในความรบัผดิชอบตอสวนรวมมากขึน้

วิธีที่ใชกันเปนประจำคือถายทอดการอภิปรายหรือการถามตอบ
ระหวางสมาชกิชมุชนกบัเจาหนาทีท่องถิน่ในบางประเดน็  หรอืไมกถ็ายทอดสด
การประชุมรัฐบาลสวนภูมิภาค

วิทยุชุมชนทำหนาที่นี้ใหสำเร็จไดยาก  การปกครองชุมชนหางไกล
ตกอยูในกำมือของคนไมกี่ตระกูลมาหลายชั่วคน ชาวบานจึงลังเลที่จะแสดง
ความคิดเห็นตรงไปตรงมา เพราะเปนหนี้บุญคุณครอบครัวพวกนี้อยูไมทางใด
กท็างหนึง่   และพวกทีม่อีำนาจพวกนีก้ไ็มยอมใหใครมาวพิากษวจิารณตน

สนบัสนนุการมสีวนรวม  การแลกเปลีย่นขาวสาร และนวตักรรม
นกัพฒันามกัพดูถงึการมสีวนรวม แตไมคอยเหน็วาการมสีวนรวมกบั

การสื่อสารเปนของคูกัน  คนมีสวนรวมและปูทางที่จะทำงานรวมกันตอไปก็
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ตอเมือ่สือ่สารกนัเรือ่งสถานการณของตนและหนทางทีจ่ะปรบัปรงุสถานการณนัน้
วิทยุชุมชนสนับสนุนการมีสวนรวมโดยเปดเวทีใหผูฟงอภิปราย วิเคราะห
และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั

วิทยุชุมชนชวยใหประชาชนไดแบงปนขาวสารขอมูลและนวัตกรรม
ตัวอยาง  เชน หลายครอบครัวอาจอยากขอกูเงินเพื่อการเกษตรจากธนาคารแต
ไมทราบวาจะตองทำอยางไร ครอบครัวหรือกลุมใดกลุมหนึ่งที่ไดรับเงินกูจาก
ธนาคารนัน้แลวกม็าเลาผานทางวทิยชุมุชนวา  จะตองทำตามขัน้ตอนอยางไรบาง
เปนการกระตนุใหครอบครวัอืน่ปฏบิตัติาม   หรือวทิยชุมุชนอาจประกาศใหผฟูง
ทราบวามใีครขายเมลด็พนัธผุกัอะไรบาง

ประโยชนทางสังคมและการพัฒนาของสถานีวิทยุชุมชนแทมบุลีใน
ฟลปิปนส:

ชมุชนกระตอืรอืรนและพยายามสรางความเปลีย่นแปลง
ผูชายเลิกเลนการพนันหลังจากไดฟงการอภิปรายทางวิทยุเรื่อง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงลบของการพนันตอครอบครัวและ
ชมุชน
มกีารหามพอคาเนือ้ไมใหชำแหละสตัวเปนๆในตลาด
มกีารทำความสะอาดฟารมสตัวปกเพือ่ลดกลิน่และมลพษิ
มกีารขดุลอกคคูลองเพือ่ปองกนัน้ำทวม
มกีารกอสรางสะพานคนเดนิ และตดิตัง้ไฟใหแสงสวางเพิม่ขึน้
เจาหนาทีท่องถิน่เปดศนูยรบัเลีย้งเดก็
ชมุชนกดดนัไมใหมกีารตดัไมและจบัปลาอยางผดิกฎหมาย

จาก Colin Fraser/Sonia Restrepo-Estrada, Communicating for
Development - Human Change for Survival, I.B. Tauris (London/
New York), 1998
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ผอูำนวยการฝายรายการสถานวีทิยอุสิระบามาคนัในประเทศมาล ีกลาววา
“ชาวบานยังไมรูประชาธิปไตยอีกหลายแงมุม  เราตองอธิบายทำใหเขา
ตระหนกัวาประชาธปิไตยไมใชอนาธปิไตย   ประชาธปิไตยเปนเรือ่งของ
สทิธแิละพนัธะ   เรามสีทิธทิีจ่ะเรยีกรอง แตเรากม็พีนัธะตอรฐัดวย”
จาก May Myers, The Promotion of Democracy at the Grassroots: The
Example of Radio in Mali, Frank Cass Journal, Vol.5, No.2 (London,
Summer 1998)

ใหคนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็
ในสงัคมแบบดัง้เดมิ ผหูญงิ เยาวชน และชนกลมุนอย เปนกลมุทีถ่กูเมนิ

ในกิจการชุมชน แตไมมีชุมชนไหนที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไดอยาง
เปนธรรมและเปนทีพ่อใจ  ถาผหูญงิ  เยาวชน และชนกลมุนอยไมไดมสีวนรวม
(อานเรือ่งเลาที ่๓ ทายบท)

วิทยุชุมชนใหโอกาสคนที่ไมเคยไดแสดงความคิดเห็นที่เคยแตรับฟง
รายการวทิยทุัง้ของรฐั  หรอืวทิยธุรุกจิมานานนบัหลายปไดพดูบาง

แทนโทรศพัท
ในพื้นที่หางไกลและยากจนที่โทรศัพทเขาไปไมถึง วิทยุชุมชน

ทำหนาทีแ่ทนโดยชวยกระจายเสยีงขอความตางๆ ตวัอยาง เชน ผปูวยกลางชมุชน
สงขาวผานวิทยุชุมชนไปถึงญาติที่อยูไกลออกไปในชุมชนเดียวกันใหมาเยี่ยม
เกษตรกรทีต่องการขายสตัวกป็ระกาศขายทางวทิย ุ  ซึง่ถามบีรกิารโทรศพัท   เขา
กค็งใชโทรศพัทตดิตอกบัผซูือ้  คนทีต่องการแรงงานมาชวยในไรกอ็าจประกาศ
หาผสูนใจมาทำงานได

วิทยุชุมชนชวยประกาศวาหนวยบริการของรัฐ  เชน  หนวยแพทย
เคลือ่นทีจ่ะออกหนวยวนัเวลาใด   ประชาชนจะไดทราบลวงหนาและเตรยีมมา
รอรบับรกิาร   ทำใหบรกิารตางๆของรฐัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ได
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ชวยใหมคีวามหลากหลายในการเปนเจาของสือ่กระจายเสยีง
การกระจายเสยีงของชมุชน ธรุกจิ และของรฐัตางกม็บีทบาทในสงัคม

แมวาการกระจายเสยีงชมุชนยงัรัง้ทายอย ู วทิยชุมุชนชวยแกปญหานีแ้ละทำให
เกดิสมดลุของแหลงขอมลูทีช่วยใหสงัคมประชาธปิไตยกาวหนาตอไปได

เสนทางสคูวามโปรงใส   -  กรณตีวัอยางจากฟลปิปนส
ยิ่งชุมชนอยูหางไกลเทาไหร  ผูคนก็ยิ่งลังเลที่จะแสดงความคิดเห็น
ชาวบานคอยพึง่ผนูำใหชวยแกปญหา   แมแตเรือ่งเลก็ๆนอยๆ   มหินำซ้ำ
ยังพากันเปนหนี้ครอบครัวนักการเมืองกันทั้งนั้น  การวิพากษวิจารณ
นกัการเมอืงจงึเปนเหมอืนการเนรคณุ   สภาทองถิน่ใหวทิยชุมุชนถายทอด
สดการประชมุสภาประจำสปัดาห   และใหผฟูงโทรศพัทเขามาถามหรอื
แสดงความคดิเหน็ระหวางนัน้ได   แตพอผฟูงเริม่โทรศพัทเขามา  สภากลบั
บอกใหเลกิรบัสาย   แถมยงัเริม่เลอืกวาจะใหถายทอดการประชมุเรีอ่งอะไร
ไดบาง  และบอกใหทีมงานวิทยุชุมชนออกไปจากหองประชุม  เวลา
จะอภปิรายงบประมาณกนั
ถอดความจาก Cecile Balgos. The Sounds of Silence, UNESCO Sources
No.89. UNESCO (Paris, 1997)

ชวยพฒันาทรพัยากรมนษุยดานการกระจายเสยีง
วทิยชุมุชนใหสมาชกิในชมุชนผลติรายการ  ทำใหอาชพีกระจายเสยีง

ไมใชเรี่องลี้ลับ  และยังเปนเสมือนโรงเรียนใหนักกระจายเสียงมือใหมไดฝก
ฝมอืดวย

แตปจจัยที่ทำใหคนที่ฝกปรือจากวิทยุชุมชนมีคามากก็คือ การที่เขา
เขาใจความสมัพนัธระหวางนกัจดัรายการกบัผฟูงไดอยางไมมใีครเหมอืน  เพราะ
เขาอยูกับผูฟง  มีปญหาเหมือนๆ กัน และไดรับทั้งคำติคำชมเกี่ยวกับรูปแบบ
ความสนใจ  รวมถงึประโยชนของรายการอยเูสมอ  และเขายงัเขาใจอกีวาวทิยุ
เปนเครื่องมือที่ทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา จึงไมแปลกที่นัก
จดัรายการชมุชนผนัตวัเองไปเปนนกัจดัรายการวทิยกุระแสหลกั
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ขอมลูเพือ่การตดัสนิใจ
“…การใชวิทยุชุมชนอยางเหมาะสมก็คือ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของชมุชนและสงัคม ในการนีช้าวบานตองสามารถเขาถงึสิง่สำคญัยิง่ที่
เรยีกวา  ขอมลูทีใ่ชตดัสนิใจเรือ่งประจำวนั”
จาก Felix Librero ใน Communication for People Power. Ed. Maslog,
Navarro, Tabing, Teodoro. UNESCO/Tambuli Project, Institute of De-
velopment Communication, College of Mass Communication, UNESCO
National Commission, Philippines (Manila, 1997)

‘โทรศพัทชาวบาน’ ในเฮติ
“โจรพวกนั้นมันคงคิดวารอดตัวแลว  ตอนที่มันเรงเครื่องมอเตอรไซค
หนไีปจนฝนุตลบ  ทิง้คนตายและหมบูานไวขางหลงั แตเปนเพราะมนัไม
รเูรีอ่งสถานวีทิยหุมบูานราดโิอฟลานโบ  สถานวีทิยชุมุชนอยางฟลานโบ
เปนรจูกักนัในเฮตใินฐานะ  ‘โทรศพัทชาวบาน’  ตอนทีโ่จรมนัเตรยีมไป
กอกวนหมบูานถดัไป  ผปูระกาศขาวของฟลานโบกอ็อกอากาศเตอืนให
หมบูานใกลเคยีงรวูาโจรกำลงัจะมา   มนักเ็หมอืนกบัวาพวกโจรขีร่ถไปให
ตำรวจจบันัน่แหละ”
จาก David Shanks. Voices for the Voiceless. World Association for
Christian Communication (WACC). (London, March 1999)
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เรื่องเลาที่   ๓   บทบาทสตรี
ผหูญงิฟลปิปนสทีอ่ยใูนชนบทยากจนและไดรบัการศกึษานอย  ไมใคร

มโีอกาสไดสงัคม จงึมกัจะขีอ้าย ประหมา  และไมคอยแสดงออก  ครอบครวั
ในชนบทก็มักสงเสริมใหผูหญิงเปนแคแมเหยาแมเรือนตามประเพณีนิยม
ฝายผหูญงิเองกพ็อใจทีจ่ะใหสามเีปนฝายไดมสีวนรวมในโครงการชมุชน

เห็นไดชัดวาเรื่องสิทธิและการเสริมความเขมแข็งใหสตรีเปนเรี่องที่
สำคญันอยทีส่ดุในสงัคมชนบท   กวาจะทำใหพวกผหูญงิออกมามบีทบาท
นอกบานได  กต็องหลอกลอและใหความมัน่ใจกนัหลายพกั

แตพวกทีเ่ปดรบัวฒันธรรม สือ่มวลชนกพ็รอมมากขึน้ทีจ่ะมสีวนรวม
ในโครงการตางๆ ของชุมชน  พอเราพูดถึงใหผูหญิงไดจัดรายการวิทยุ
พเิศษเพือ่ผหูญงิ   กม็คีนกระตอืรือลนสนใจด ี  นีเ่ปนเพราะวาบางครอบครวั
และสถาบนัทางสงัคม  ทีเ่คยพยายามสนบัสนนุกจิกรรมของผหูญงิในชมุชน
รสูกึวาถกูคกุคาม  จงึอยากใหวทิยชุวยสนบัสนนุ

พอผหูญงิไดมสีวนรวม  เขากเ็ปนทีพ่ึง่ได  ผหูญงิทำตามกฏเกณฑ   เทยีบ
กับผูชายแลว  ผูหญิงละเอียดละออกวา ไมคอยมีพฤติกรรมผิดปกติหรือ
ผดิวนิยั  และกระตอืรอืรนตลอดเวลา และถาผหูญงิ  ผชูายไดทำงานรวมกนั
อยางนอย  ถาพวกผชูายไมทำงานไดดขีึน้  กจ็ะกระตอืรอืรนขึน้

มเีรยีม  อรานาส ประธานมลูนธิพิฒันาสือ่ชาวเกาะโอลตูานกา  เปนคน
มุงมั่น เธอเปนผูนำกลุมสตรีที่สนับสนุนโครงการการหาเลี้ยงชีพและการ
อนรุกัษ  เธอจดทะเบยีนองคกรและนำการรณรงคกอสรางตกึสถานวีทิยุ

คุณครูโรซาริโอ โกซอส ไดรับแตงตั้งเปนผูจัดการสถานีในปารติโด
คามารเีนส ซรู  เธอตองดแูลครอบครวัตามลำพงั  เนือ่งจากสามไีปทำงานอยู
ตางประเทศ เธอเปนผูนำตอตานการพนันผิดกฎหมายในเขตนั้นจนสำเร็จ
นอกจากนัน้ยงัรเิริม่โครงการวนัเสารเพีอ่สตรอีกีดวย การอทุศิตนของเธอเปน
แรงบนัดาลใจใหอาสาสมคัรทกุคนในสถานวีทิย ุ สถานนีีก้ลายเปนสถาบนั
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ทรงพลังในชุมชน ที่ชวยสรางความกาวหนาและความเปนอยูที่ดีขึ้นเปน
อยางมากในปารตโิดในเวลาไมถงึสามป

ลิน วิญาซิส  เปนชางเสริมสวยที่จัดโครงการเลานิทานใหเด็กฟงมา
เปนเวลาหลายป และเปนคนยอดนิยมคนหนึ่งในสถานีวิทยุบังงา  ที่เมือง
อคัลาน

มาล ู  องักอลลวน มกีารศกึษาระดบัวทิยาลยั  ผฟูงชืน่ชมเธอมากทีไ่ด
อุทิศตนทำแตงานอาสาสมัคร  และเปนแบบอยางที่ดี  สถานีวิทยุเชิงธุรกิจ
รายใหญหลายรายเสนอตำแหนงใหเธอ  แตเธอปฏเิสธหมด
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บทที ่๓
เงือ่นไขทางกฎหมาย

กฎหมายไมคงเสนคงวา
คลื่นหรือความถี่วิทยุเปนสมบัติสาธารณะ ดังนั้น รัฐมีหนาที่ควบคุม

และจัดสรรการใชความถี่เพื่อประโยชนสวนรวมใหยุติธรรมและโปรงใส ตาม
มติที่ประชุมวางแผนที่จัดขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
นโยบายรฐับาลเรือ่งสือ่กค็วรใชเกณฑเดยีวกนันี้

แตความจริงมักไมเปนเชนนั้น  และกฎหมายวิทยุชุมชนก็ไมคงเสน
คงวา  วทิยชุมุชนในหลายพืน้ทีต่องเดอืดรอนเพราะไมมกีฎหมาย   หรอืกฏหมาย
ที่มีอยูไมเสมอตนเสมอปลาย  หรือกฏหมายเปนปฏิปกษตอวิทยุ คูมือนี้ไมได
กลาวถงึกฎหมายของทกุประเทศโดยละเอยีด หากแตนำเสนอภาพรวมอยางสัน้ๆ
ของสถานการณที่เกิดขึ้นในไมกี่ประเทศทั่วโลก  เพียงเพื่อใหผูอานพอมอง
เหน็ภาพ

แอฟรกิากาวไกลทีส่ดุ
การออกกฎหมายวทิยชุมุชนในหลายประเทศในทวปีแอฟรกิาคบืหนา

ไปมาก ซี่งนาสนใจเปนพิเศษเพราะดูมันขัดแยงกัน ในแงหนึ่งวิทยุชุมชนตอง
สนองความตองการขอมลูและความสนใจของเชือ้ชาต ิวฒันธรรม และภาษาที่
หลากหลายในแอฟริกา แตรัฐบาลก็กลัววาเสรีภาพการแสดงออกทางเชื้อชาติ
และภาษาจะบั่นทอนเอกภาพของประเทศ ตองไมลืมวาขอกังวลนี้มีสวนทำให
วิทยุชุมชนโฮมาเบย ในเคนยาตองยุติลงกอนเวลาอันควรใน  ค.ศ. ๑๙๘๔
(พ.ศ. ๒๕๒๗)

แตดูเหมือนจะมีบทเรียนแลววาการหามมิใหแสดงออกทางภาษาและ
วฒันธรรมทีห่ลากหลายภายในประเทศ มแีตทำใหเกดิความไมพอใจ  และความ
ตึงเครียดในสังคม  ในชวงยี่สิบปที่ผานมาแมแตรัฐบาลประเทศอุตสาหกรรม
ก็หันมาพยายามอนุรักษภาษาและเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชนกลุมนอย
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ภายในประเทศเอาไว   เพราะตระหนกัแลววาสงัคมพหนุยิมกม็เีอกลกัษณและ
เอกภาพได

ในแอฟริกาก็เชนเดียวกันตั้งแตตนทศวรรษ ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ.
๒๕๓๓)  หลายประเทศ  เชน  มาล ี บรูกนิาฟาโซ  นามเิบยี และแอฟรกิาใต  เปด
ใหใชคลื่นวิทยุไดอยางเสรี และสงเสริมวิทยุชุมชนใหเปนสวนหนึ่งของการ
กระจายเสยีงของประเทศ  พรอมทัง้ยงัออกกฎหมายทีเ่หมาะสมขึน้มาสนบัสนนุ
อกีดวย

ความกาวหนาของประเทศแอฟริกาใตเรื่องนโยบายการสื่อสารและ
กฎหมายวทิยชุมุชนถอืเปนตวัอยางทีด่ ี จนบางประเทศลอกเลยีนแบบ  และอกี
หลายประเทศใชเปนตนแบบ

กระบวนการออกกฎหมายสือ่มวลชนในแอฟรกิาใต - กรณตีวัอยาง
รัฐบาลแอฟริกาใตหลังยุคการแบงแยกผิวตระหนักวา สื่อมวลชน

ในประเทศชวยแกปญหาความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และชวยสรางสังคมประชาธิปไตยและพหุนิยมได แตจำเปนตองมีนโยบาย
การกระจายเสยีงและการปฏบิตัใิหมเสยีกอน
องคกรอสิระดานการกระจายเสยีง

แรกทีเดียว รัฐบาลแตงตั้งองคกรอิสระเพื่อการกระจายเสียงขึ้นใน
ค.ศ. ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เพือ่ใหวางนโยบายการกระจายเสยีง วางแผนการใช
คลืน่ความถี ่  ออกใบอนญุาต  ตรวจสอบและตดัสนิเรือ่งทีไ่ดรบัรองเรยีน และ
ควบคมุอตุสาหกรรมการกระจายเสยีง โดยทำหนาทีเ่ปนอสิระปราศจากอทิธพิล
ของรัฐและพรรคการเมือง   เปนองคกรที่ไมคากำไรแตเรียกเก็บคาธรรมเนียม
และไดรบัเงนิสนบัสนนุจากรฐั

ประธานาธิบดีแตงตั้งกรรมการขึ้นเจ็ดคน ที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขา
ตางๆ  ทัง้นโยบายการกระจายเสยีง กฎหมายสือ่ การตลาด วารสารศาสตร  กจิการ
บนัเทงิ และการศกึษา  เปนผทูีย่ดึมัน่ในความยตุธิรรม  เสรภีาพในการแสดงออก
สิทธิของประชาชนในการรับรูขาวสาร ความเปดเผย และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการนีม้หีนาทีด่ำเนนิงานขององคกรใหลลุวง

๔๘



วตัถปุระสงคของกฎหมายการกระจายเสยีง
วัตถุประสงคหลักของกฎหมายกระจายเสียงของประเทศแอฟริกาใต

คือ
สงเสริมใหมีบริการการกระจายเสียงที่หลากหลายในระดับชาติ
ภมูภิาค และทองถิน่เพือ่ใหความบนัเทงิ  การศกึษา  และขาวสาร
ขอมลูแกผฟูงทกุกลมุภาษา และ วฒันธรรม
สงเสริมการพัฒนาบริการกระจายเสียงสาธารณะ เอกชน และ
ชมุชนทีส่นองความตองการของสาธาณชน
พฒันาและคมุครองเอกลกัษณ วฒันธรรม และคณุลกัษณะของชาติ
และภมูภิาค
สนบัสนนุใหกลมุทีด่อยโอกาสไดเปนเจาของ  และควบคมุบรกิาร
การกระจายเสยีง
ประกันใหบุคคลหรือกลุมตางๆจากหลายชุมชนเปนฝายควบคุม
การออกใบอนญุาตกระจายเสยีงเอกชน และชมุชน
ประกนัใหผไูดรบัใบอนญุาตกระจายเสยีงปฏบิตัเิปนธรรมตอพรรค
การเมอืงทกุพรรคในชวงการเลอืกตัง้
ดูแลใหผูไดรับใบอนุญาตกระจายเสียงปฏิบัติตามระเบียบที่เปน
ทีย่อมรบัขององคกร

ประเภทของวทิยกุระจายเสยีง
กฎหมายนีจ้ำแนกการบรกิารวทิยเุปนสามประเภท คอื

บรกิารสาธารณะ เปนการบรกิารของบรรษทักระจายเสยีงแอฟรกิา
ใต  หรอืองคกร  หรอืบคุคลใดๆตามบญัญตักิฏหมาย  เปนบรกิาร
ทีม่รีายไดจากคาธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตใหผฟูงมเีครือ่งรบั
วทิยไุวในครอบครองได
บริการของเอกชน เปนการดำเนินการหวังผลกำไรที่ควบคุมโดย
ผทูีไ่มไดรบัอนญุาตใหกระจายเสยีงแบบบรกิารสาธารณะ
บรกิารชมุชน คอืการบรกิารกระจายเสยีงซึง่

๔๙



ควบคมุโดยผทูีไ่มคากำไร เพีอ่ผลประโยชนทีไ่มใชการคากำไร
บรกิารเฉพาะในชมุชนทีก่ำหนด
สนบัสนนุสมาชกิของชมุชน หรอืผทูีส่งเสรมิความสนใจของ
ชมุชนนัน้ใหมสีวนรวมในการคดัเลอืกและจดัเตรยีมรายการ
ทีจ่ะออกอากาศ
อาจจะไดรับเงินสนับสนุนจากการบริจาคเงินใหเปลา เงิน
อปุการะคาโฆษณา หรอืคาธรรมเนยีมสมาชกิ หรอืจากแหลง
ตางๆ ดงักลาวมากกวาหนึง่แหลง

คำวา ‘ชุมชน’ หมายรวมถึงกลุมคนที่อยูในบริเวณภูมิศาสตรเดียวกัน
หรอืกลมุบคุคล  หรอืภาคสวนของสาธารณชนทีม่คีวามสนใจเฉพาะรวมกนั
การออกใบอนญุาตในแอฟรกิาใต

ตามแนวนโยบายขางตน ผขูอใบอนญุาตดำเนนิงานวทิยชุมุชนจะตอง
ทำตามขอกำหนดปลกียอยมากมาย  และกฎหมายยงักำหนดกระบวนการตางๆ
ที่ทั้งซับซอนทั้งละเอียดละออ ใบอนุญาตวิทยุชุมชนมีอายุสี่ป แตจะขอใบ
อนญุาตชัว่คราวทีม่อีายสุัน้กวานัน้กไ็ด

กลมุ องคกร ขบวนการ หรอืพรรคใดๆทีม่วีตัถปุระสงคทางการเมอืง
จะไมไดรบัใบอนญุาตใหประกอบการวทิยชุมุชน

วทิยชุมุชนในเอเชยีและอนิเดยี
สถานการณในเอเชยีไมดเีทาในแอฟรกิา กรณขีองอนิเดยีเปนตวัอยาง

ทีด่ขีองปญหา สวนเนปาลและศรลีงักาเปนตวัอยางการแกปญหา
รฐัผกูขาดการกระจายเสยีงโดยกอตัง้วทิยอุอลอนิเดยีขึน้ใน ค.ศ. ๑๙๓๕

(พ.ศ. ๒๔๗๘) ตามแบบวิทยุบีบีซีของอังกฤษ  รายงานของคณะกรรมการจัน
ทาเมื่อสามสิบกวาปกอน  กอชนวนความคิดเรี่องการยกเลิกการผูกขาดนี้
คณะกรรมการชดุตอๆมาถงึกบัแนะนำใหกระจายอำนาจการกระจายเสยีงเพือ่ให
ประชาชนไดมีสวนรวม และเพื่อสนองตอบสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ในการรับขอมูลขาวสารใหเปนกิจลักษณะ  ศาลฎีกาพิพากษาใน ค.ศ. ๑๙๙๕
(พ.ศ. ๒๕๓๘) วา  คลืน่วทิยเุปน ‘สาธารณสมบตัิ’ และเนนความสำคญัของการ

๕๔ ๕๐



รักษาสมดุลการกระจายเสียงระหวางอิทธิพลตลาด (ธุรกิจ) การผูกขาดโดย
รัฐบาล และการตอบสนองความตองการและสิทธิของประชาชนในการไดรับ
และแจงขอมลูขาวสาร  คำพพิากษานีเ้ปดทางใหรฐัออกใบอนญุาตใหสถานวีทิยุ
ทองถิ่นไดดึงสมาชิกชุมชนเขามามีสวนรวม  และใหกระจายเสียงไดภายใน
ขอบเขตจำกดั   แตกย็งัไมมกีารออกกฎหมายทีจ่ำเปนเพือ่การนีใ้นตอนนัน้

การถกเถียงกันนานหลายสิบปมีผลใหวิทยุออลอินเดียก็กระจาย
อำนาจไปยงัสถาน ี ‘ทองถิน่’  บางแหง   และทำใหมสีถานธีรุกจิทีเ่ชาคลืน่เอฟเอม็
ของวทิยอุอลอนิเดยีเพิม่ขึน้มากในเวลาไมนาน  สถาน ี ‘ทองถิน่’ บางแหงของ
วทิยอุอลอนิเดยีพยายามเขาใกลชมุชนใหมากขึน้ และใชลลีาแบบวทิยชุมุชน  แต
สถาน ี‘ทองถิน่’ พวกนีก้ไ็ดแตถายทอดรายการสำหรบัชาวเมอืงจากสถานรีะดบั
ชาติ  หรือจากสถานีในเมืองหลวงระดับภูมิภาค  มากกวาที่จะผลิตเนื้อหาที่
เกีย่วของกบัทองถิน่เอง

สถานีวิทยุธุรกิจไดรับอนุญาตใหออกอากาศเฉพาะรายการบันเทิง
เทานัน้จะเสนอขาวเหตกุารณบานเมอืง หรอืรายการเพศศกึษาไมได   ดงันัน้สถานี
เอฟเอ็มของเอกชนที่เพิ่มจำนวนขึ้นตามความตองการของตลาดจึงมีลักษณะ
เปน ‘ดสิโกอเิลก็ทรอนกิส’ เพือ่วยัรนุในเมอืง

นักกระจายเสียง ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย อาจารยมหาวิทยาลัย และ
นกัการสือ่สารเพือ่การพฒันากวา ๖๐  คน  ทีไ่ปประชมุหารอืกนัทีเ่มอืงบงักาลอร
ประเทศอินเดียใน ค.ศ. ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) รวมกันลงนามใน ปฏิญญาบัง
กาลอร กระตนุใหรฐับาลสงเสรมิและทำใหวทิยชุมุชนเปนเรือ่งถกูกฎหมาย   การ
กดดนัจงึเพิม่ขึน้เรีอ่ยๆ  และกเ็ริม่สอเคาวาจะสำเรจ็

ในเนปาล วทิยขุองรฐับาลเปนสถานเีดยีวทีอ่อกอากาศกอนทีจ่ะมวีทิยุ
ซาการมาธาเมือ่เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  นโยบายการกระจาย
เสยีงสมัพนัธกบักฎหมายทีอ่อกมาตัง้แต ค.ศ. ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) สนับสนุน
ใหมทีัง้การกระจายเสยีงของรฐับาล ธรุกจิ และชมุชน  แตวทิยซุาการมาธากย็งั
ตองรอตัง้แต ค.ศ. ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗)  จนถงึ ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
กวาจะไดรบัใบอนญุาตวทิยชุมุชนเปนรายแรก   ความสำเรจ็ครัง้นีเ้ปนนมิติหมาย
วา  วทิยชุมุชนมแีตจะขยายตวัไปทัว่ประเทศ

๕๕๕๑



รัฐบาลศรีลังกาก็เปนเจาของบริการการกระจายเสียงเหมือนกัน  การ
บริการนี้เองที่กอใหเกิดวิทยุชุมชนมหเวลิเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ตอมาวิทยุชุมชนแพรหลายไปสูพื้นที่อื่นในประเทศ  เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ชนบท   พอถงึกลางทศวรรษ ค.ศ. ๑๙๙๗  (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ศาลฎกีากพ็จิารณา
หามไมใหรฐับาลผกูขาดคลืน่วทิย ุ  รฐัสภาแตงตัง้คณะกรรมการยกรางพระราช
บัญญัติการกระจายเสียงฉบับใหมที่ยอมรับและสงเสริมวิทยุชุมชนแบบมหเวลิ
เพราะเหน็วาเปนสวนหนึง่ของการกระจายเสยีงทีม่ฐีานมัน่คงในศรลีงักา

ในประเทศทีเ่ดนิตามรอยการกระจายเสยีงธรุกจิแบบอเมรกิาเหนอื เชน
ฟลปิปนส สถานวีทิยชุมุชนออกอากาศไดโดยไมตองมใีบอนญุาต

สือ่แบบตะวนัตกเปนภยัตอการพฒันา
”สื่อกระจายเสียงในประเทศโลกที่สามเปนการสื่อสารทางเดียว   ที่มี
ขอมลู ขาวสาร และความบนัเทงิหลัง่ไหลไปจากเมอืงใหญ   คนสวนนอย
ที่มั่งมีและมีอำนาจตัดสินใจเปนฝายกำหนดรายการที่ละเลยประเด็น
การพัฒนาซึ่งตองสัมพันธกับแตละทองถิ่น แนวคิดและการใชสื่อที่
พฒันาขึน้ในสงัคมอตุสาหกรรม  ไมเอือ้ตอความตองการของการพฒันา
ประเทศของเรา”
จากรายงาน Consultation on Media Policy and Community Radio
จดัโดย VOICES (Bangalore, India, 1996)

๕๒



พระราชบญัญตักิารกระจายเสยีงแหงชาตขิองเนปาล  (พ.ศ. ๒๕๓๖) :
รายการตองเกีย่วกบัหวัขอตอไปนีเ้ปนสำคญั

การพฒันาเกษตรกรรม การศกึษา อตุสาหกรรม พาณชิยกรรม วทิยา
ศาสตรและเทคโนโลย ี สขุภาพ การวางแผนครอบครวั การคมุครอง
ปาและสิง่แวดลอม
ความสมานฉนัทของกลมุคนตางชัน้  ตางภาษา ตางวรรณะ และตาง
ศาสนา ความเสมอภาค  และไมตรจีติของปวงชน
การเตบิโตของภาษา และวฒันธรรมทัง้หมดในเนปาล
การเตบิโตของผลประโยชน และเอกภาพของประเทศชาติ
ความเจรญิทางศลีธรรม และความมสีตขิองคนทัง้ชาติ
การปลกุสำนกึทางสงัคม
อทิธพิลเชงิบวกตอสมัพนัธภาพระหวางเนปาลและมติรประเทศ
นโยบายตางประเทศของชาติ
ความเจรญิทางวฒันธรรม และเพลงพืน้บาน
กจิกรรมระดบัชาต ิและนานาชาตทิีส่ำคญั

ความสำเรจ็ตอความสำเรจ็ในเนปาล
วทิยซุาการมาธาชวยใหขาวสาร  ขอมลูแพรหลายไดดขีึน้มาก  และยงัได
สรางเวทเีพือ่การเสวนาประชาธปิไตย  จนเปนทีป่ระจกัษภายในเวลาไม
ถงึป  รฐับาลจงึใหเพิม่ชัว่โมงออกอากาศทีเ่คยกำหนดไววา  ตองไมเกนิ
วนัละสองชัว่โมง  เปนวนัละ  ๑๓  ถงึ  ๒๔  ชัว่โมง  แถมยงัยกเลกิการ
หามโฆษณา  อนญุาตใหออกอากาศนอกสถานทีไ่ด  และสงวนความถีไ่ว
ใหวทิยซุาการมาธาไดใชทัว่ประเทศแตเพยีงฝายเดยีว

๕๓



กฎหมายในแถบละตนิอเมรกิา
ละตนิอเมรกิาเปนผบูกุเบกิวทิยชุมุชน  แตกลบัใชกฎหมายทีย่งัไมดพีอ

ทั่วทั้งภูมิภาคนี้มีสถานีวิทยุที่ขึ้นทะเบียนไวถึงหกพันสถานี โดยรอยละ ๘๕
เปนสถานีเอกชนและธุรกิจรอยละ ๗ เปนของรัฐบาล  สวนที่เหลือก็เปนของ
ศาสนาจกัรซึง่บางสถานถีอืวาตนเองเปนวทิยชุมุชน  สถานทีีไ่มไดจดทะเบยีนแต
ออกอากาศมานานหลายปแลวกย็งัมอีกีมาก   พวกนีจ้ดัเปนสถานเีถือ่นสวนมาก
เปนวทิยชุมุชน

ประเทศในแถบละตินอเมริกาบางประเทศเพิ่งเริ่มออกกฎหมายวิทยุ
ชุมชนในชวงกลางทศวรรษ  ค.ศ. ๑๙๙๐  (พ.ศ. ๒๕๓๓) นี้เอง  แตกฎหมาย
พวกนีก้ย็งัไมนาพอใจนกั

ตวัอยาง เชน ในประเทศบราซลิ  กฎหมายทีเ่พิง่ออกใหมไมนานมานี้
จำกดักำลงัสงของสถานวีทิยไุวที ่  ๕ วตัต  ซึง่ไมใครพอสำหรบัชมุชนยากจน
ชานเมืองที่มีคนมากถึง ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ คน ชุมชนชนบททั่วไปในประเทศ
ใหญอยางบราซลิทีผ่คูนตัง้บานเรอืนกนักระจดักระจาย ไมสามารถตัง้วทิยชุมุชน
ไดกเ็พราะกฏหมายนี ้   ซึง่ไมอนญุาตใหวทิยชุมุชนโฆษณา   ทำใหวทิยชุมุชน
อยรูอดไดยากขึน้ไปอกี

วิทยุชุมชนเปนสิ่งผิดกฎหมายในเอกวาดอรจนถึง ค.ศ. ๑๙๙๖ (พ.ศ.
๒๕๓๙) วิทยุชุมชนสวนใหญมีใบอนุญาตสถานีวิทยุธุรกิจ หรือวัฒนธรรม
กฏหมายทีป่ระกาศใชเมือ่  ค.ศ. ๑๙๙๖ รบัวทิยชุมุชนเปนกลมุเฉพาะในวงการ
การกระจายเสยีง  ทีต่องมกีำลงัสงไมเกนิ ๕๐๐ วตัตทีเ่สาอากาศ และตองไดรบั
อนมุตัจิากกองทพักอน กฏหมายฉบบันีห้ามวทิยชุมุชนมโีฆษณา   เชนเดยีวกบั
ในบราซลิ

องคกรระดบัชาตทิีเ่ปนตวัแทนวทิยชุมุชนในเอกวาดอรอางรฐัธรรมนญู
ขึน้มาประทวง  และขอแกไขกฎหมาย   ทำใหวทิยชุมุชนไมตองไดรบัความเหน็
ชอบจากกองทัพ  แตยงัตองปฏิบัติตามขอจำกัดกำลังเครื่องสงและการโฆษณา
จน ค.ศ. ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ก็ยังไมมีสถานีวิทยุชุมชนที่ดำเนินการตาม
กฎหมายใหม    เพราะตางกใ็ชใบอนญุาตสถานธีรุกจิและวฒันธรรมกนัทัง้นัน้

๕๘ ๕๔



ประเทศโบลิเวียเคยเปนผูนำดานวิทยุชุมชน  แตตอนนี้ก็กลับประสบ
ความขดัแยง กฏหมายทีอ่อกใน ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) กำหนดวาจะออก
ใบอนุญาตใหแกสถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศนธุรกิจที่เปนบริษัทจำกัดของ
เอกชนตามกฏหมายพาณิชยเทานั้น ในบรรดาสถานีวิทยุที่มีอยูมากกวา ๕๐๐
สถานใีนโบลเิวยี  มวีทิยเุพีอ่การศกึษาซึง่มัน่คงเปนจำนวนมากทีจ่ะไดรบัอนญุาต
ใหออกอากาศไปไดอกี ๒๐ ปตามกฎหมายใหม แตวทิยชุมุชนและวทิยชุาวบาน
หลายสบิสถาน ี กลายเปนสิง่ผดิกฎหมายใน  ค.ศ.  ๑๙๙๖  (พ.ศ. ๒๕๓๙)  เมือ่
ปดสถานพีวกนีแ้ลว  รฐักจ็ะขายคลืน่ความถีใ่หผทูีเ่สนอราคาสงูทีส่ดุไปใช

ทัง้หมดนีเ้กดิขึน้หลงัจากทีเ่พิง่ออกกฎหมายใหมเกีย่วกบัการมสีวนรวม
ของประชาชนไดไมนาน กฏหมายฉบบันีเ้ปนขัน้ตอนของกระบวนการกระจาย
อำนาจ ทีใ่หทองถิน่มอีำนาจตดัสนิใจใชงบประมาณไดตามตองการ วทิยชุมุชน
นาจะชวยกระบวนการกระจายอำนาจไดมาก โดยกระตนุใหชมุชนสนใจ และมี
สวนรวมในการกำหนดนโยบายการพฒันาทองถิน่ แตกฎหมายใหมทีก่ดีกนัวทิยุ
ชมุชนทำใหเปนไปไมได

ในอารเจนตินาก็เกิดเหตุการณคลายๆ กัน ที่จริงอารเจนตินามีวิทยุ
ชมุชน วทิยปุระชาชน วทิยวุฒันธรรม และวทิยมุหาวทิยาลยัอยมูากมายมานาน
หลายป  แตใน ค.ศ. ๑๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) รฐับาลออกกฎหมายคลืน่กระจายเสยีง
ทีก่ำหนดใหปดสถานวีทิยทุีท่างการไมยอมรบัทนัท ี และอนมุตัแิผนระดบัชาติ
เรือ่งความถีท่ีไ่มไดคำนงึถงึความถีท่ีส่ถานวีทิยเุลก็ๆ ทัว่ประเทศจำนวนมากใช
กนัมาแลวหลายป

ปญหาทีห่นกัทีส่ดุกค็อื ถามองภาพรวมของกฎหมายการกระจายเสยีง
ในแงการใชความถีก่เ็หมอืนกบัวาไมมอีะไรเปลีย่นแปลง  แตเปนกฎหมายทีใ่ช
มาตัง้แตสมยัทีม่กีารปกครองระบอบเผดจ็การ   ทีไ่มอนญุาตใหองคกรทางสงัคม
ใดๆ ใชความถีเ่พือ่การกระจายเสยีงได  จะมกีแ็ตองคกรทางการคาเทานัน้ทีข่อใช
ความถีไ่ด

๕๕



มปีระชาธปิไตยแตไมมกีารสือ่สาร
“ประชาธิปไตยเกิดขึ้นไมได หากไมมีการสื่อสารที่เปนประชาธิปไตย
(อารเจนตนิา) ตองจดัระเบยีบและกำหนดมาตรฐานคลืน่ความถีเ่พีอ่การ
กระจายเสยีง  แตจะใชหลกัเกณฑสมยัเผดจ็การไมได”
จากแถลงการณของกลุมการกระจายเสียงไมคากำไรในประเทศ
อารเจนตนิา   เรยีกรองใหมกีฏหมายใหม (1999)

กฤษฎกีา ค.ศ. ๑๙๙๖ แกไขกฎหมายเกา   เพราะเหน็วากฏหมายเดมิขดั
ตอรฐัธรรมนญูและไมเปนธรรม    แตกฤษฎกีานีก้ถ็กูยกเลกิหลงัการประกาศใช
ไดไมกีว่นั   กฎหมายเกาจากยคุเผดจ็การจงึยงัคงมผีลบงัคบัใชอยู

สถานการณนีค้กุคามวทิยชุมุชน และวทิยปุระชาชนทัง้หมดทัว่ประเทศ
เมื่อสิ้นศตวรรษที่ยี่สิบ ภาคการกระจายเสียงชุมชนและการกระจายเสียงที่ไม
หวงัผลกำไรในอารเจนตนิา  ยงัคงตอสเูอาเปนเอาตายเพือ่กฎหมายใหมทีย่อมรบั
วา  วทิยเุหลานีม้สีทิธิด์ำเนนิกจิการ  และมบีทบาทในสงัคมประชาธปิไตย

ตวัอยางจากยโุรปตะวนัตก
สถานการณในยโุรปควรคาแกการศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบ  ประเทศยโุรป

ตะวันตกลวนแลวแตเปนตนแบบการกระจายเสียงบริการสาธารณะแหงชาติ
ดวยกนัทัง้นัน้ พอถงึ  ค.ศ. ๑๙๖๐  (พ.ศ. ๒๕๐๓)  บางประเทศเริม่อนญุาตใหมี
วทิยแุละโทรทศันธรุกจิทีเ่ปนอสิระ แตรฐับาลกย็งัใชกฏระเบยีบตางๆ ควบคมุ
การปฏบิตังิานของสถานพีวกนีอ้ย ู  ตอมาประเทศยโุรปตะวนัตกสวนใหญจงึลด
ทอนขอบังคับการกระจายเสียงลงในตนทศวรรษ ค.ศ. ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓)
ทำใหหลายประเทศเปดเสรกีารกระจายเสยีง    ทัง้วทิยเุอกชนเชงิธรุกจิ  และวทิยุ
ชมุชนกแ็พรหลายรวดเรว็ดงัไฟลามทงุ

ประเทศแถบสแกนดเินเวยีโดยเฉพาะสวเีดน  เปนกลมุสดุทายทีย่อมแพ
แรงกดดนัจากสือ่ธรุกจิ  เพราะยงัยดึมัน่ในความเชือ่ทีว่าระบบการกระจายเสยีง
สาธารณะแหงชาตเิปนสิง่ทีด่ทีีส่ดุสำหรบัสงัคมของตน  ซึง่เลือ่งลอืไปทัว่โลกวา
เปนสังคมประชาธิปไตยที่มีสำนึกหนาที่พลเมืองแรงกลา ถึงแมไมมีใครยับยั้ง
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การแปรสือ่อเิลก็ทรอนกิสในสแกนดเินเวยีใหเปนธรุกจิเอกชนได  แตวทิยชุมุชน
ทีม่อียมูากกวาสองพนัสถานทีัว่ประเทศ  กม็โีอกาสไดขยายตวักวางขวางขึน้มาก
สถานีวิทยุชุมชนสวนใหญในสวีเดน  มุงสนองความตองการของกลุมความ
สนใจพเิศษ

วทิยชุมุชนรวมสามรอยสถานใีนเดนมารก ใหบรกิารประชาชนรอยละ
๙๖  มีหลายสถานีที่มีสภาวะการเงินฝดเคืองทั้งๆ ที่ไดรับอนุญาตใหมีโฆษณา
และมีสปอนเซอรไดตั้งแตชวงปลายทศวรรษ ค.ศ. ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓)
สถานสีวนมากไดรบัเงนิสนบัสนนุจากหลายทาง เชน จากคาธรรมเนยีมสมาชกิ
เงนิบรจิาคจากผฟูง  และความชวยเหลอืจากองคกร เชน สหภาพแรงงาน กลมุ
ศาสนา หรอืเทศบาลทองถิน่ ถอืกนัวาวทิยชุมุชนเปนกจิกรรมทางวฒันธรรม และ
ถึงกับเสนอใหรัฐบาลตั้งกองทุนอุดหนุนวิทยุชุมชนในลักษณะเดียวกันกับ
กจิกรรมทางวฒันธรรมอืน่ๆ

ในไอรแลนด พระราชบัญญัติวิทยุโทรทัศน ค.ศ. ๑๙๘๘ (พ.ศ.
๒๕๓๑) ระบุขั้นตอนการขอใบอนุญาตวิทยุชุมชนไว  แตไมไดกำหนดราย
ละเอยีดมากนกั นโยบายการกระจายเสยีงเปนประเดน็ทีไ่ดรบัความสนใจมากขึน้
ในชวงตนทศวรรษ ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓)  และมกีารพมิพเผยแพรเอกสาร
นโยบายรฐับาลเรือ่งการกระจายเสยีงใน ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

คณะกรรมาธิการอิสระเรื่องวิทยุและโทรทัศนของไอรแลนด
จัดโครงการนำรองวิทยุชุมชนระยะ ๑๘ เดือนขึ้น เพื่อที่จะรางนโยบายการ
กระจายเสยีงไดเหมาะสม  โครงการนีเ้ริม่ดำเนนิงานตัง้แต  ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ.
๒๕๓๘) เพือ่สำรวจและประเมนิศกัยภาพของวทิยชุมุชนภายในประเทศ    ความ
กังวลทั้งของประเทศไอรแลนดเองและของนานาประเทศเกี่ยวกับความยากจน
และการวางงานทำใหจำนวนกจิกรรมชมุชนและอาสาสมคัรในไอรแลนดเพิม่สงู
ขึน้มาก  ซึง่เปนผลดตีอโครงการนี้

โครงการนีก้อตัง้สถานวีทิยชุมุชนขึน้ทัง้หมด ๑๑ สถาน ี เพือ่ดำเนนิงาน
จนถงึสิน้ ค.ศ. ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙)   ประสบการณครัง้นีแ้สดงใหเหน็วาสถานี
วทิยชุมุชนเปนแขนงการกระจายเสยีงทีเ่ปนไปไดจรงิในไอรแลนด   ในระหวาง
ดำเนนิงานกม็ปีญหายงุยากบาง  วทิยชุมุชนจะดำเนนิงานไดตามศกัยภาพกต็อเมือ่
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ไดรับความทุมเทสนับสนุนอยางตอเนื่องจากองคกรตางๆ และชุมชนที่วิทยุให
บรกิารอย ูทีค่อนขางแนคอืวทิยชุมุชนจะพฒันาและมบีทบาททีเ่หมาะสมในการ
กระจายเสยีงของไอรแลนดในอนาคต

ความเหมอืนและความแตกตางของกฎหมาย
กฎหมายวิทยุชุมชนแหงชาติไมวาของประเทศใดๆ  มักจะมีองค

ประกอบทีเ่หมอืนกนับางประการ   แตกม็ขีอแตกตางอยางเดนชดัดวย
ปจจยัรวมหลกั

วทิยชุมุชนตองมผีทูีไ่มหวงัผลกำไรเปนเจาของ และควบคมุ
ตองเปนการดำเนนิงานทีไ่มคากำไร
ตองบรกิารเพือ่ประโยชนของชมุชนใดชมุชนหนึง่ โดยอาจจะเปน
ชมุชนทางภมูศิาสตร หรอืชมุชนของผทูีม่คีวามสนใจรวมกนั
ควรเสนอรายการที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
วฒันธรรมเพือ่ภาคสวนตางๆ ของชมุชน  และโอบอมุความเปน
อนัหนึง่อนัเดยีวกนัและความเปนปกแผนของประชาชนดวย

ขอแตกตาง
กำลังเครื่องสง บางประเทศกำหนดเพดานกำลังเครื่องสงของวิทยุ

ชมุชนไวทีร่ะหวาง  ๕  ถงึ  ๕๐๐ วตัต  การกำหนดแบบนีอ้าจไมเหมาะสมสำหรบั
พืน้ทีท่ีม่อีปุสรรคทางภมูปิระเทศ  และจำเปนตองใชเครือ่งสงทีม่กีำลงัสงูขึน้

การสรางเครือขาย บางประเทศหามสรางเครือขายวิทยุชุมชน แต
อนญุาตใหเชือ่มสญัญาณกนัไดบางเปนครัง้คราว เมือ่มเีหตกุารณพเิศษทีน่าสนใจ
สำหรบัชมุชน

การโฆษณาและ/หรือการอุปถัมภ กฏเกี่ยวกับการโฆษณาและการ
อุปถัมภแตกตางกันมาก บางประเทศหามการโฆษณาเชิงพาณิชยหรือการ
อุปถัมภทุกรูปแบบ แตบางประเทศก็อนุญาตใหโฆษณาได โดยกำหนดวา
โฆษณาไดกีน่าทใีนหนึง่ชัว่โมง    สวนมากอยทูีร่ะหวางชัว่โมงละ ๖ ถงึ ๑๕ นาที

บางกรณยีงัมขีอจำกดัวาโฆษณาอะไรไดบาง ซึง่มกัจะระบวุาตองเปน
เรือ่งทีเ่กีย่วของกบัชมุชนนัน้ๆโดยตรง   การจางงานในทองถิน่  เหตกุารณทีก่ำลงั

๕๘



จะเกดิขึน้ และธรุกจิและบรกิารในพืน้ทีน่ัน้ๆเทานัน้ แตถงึแมกฎหมายไมหาม
อะไรวิทยุชุมชนบางแหงก็กำหนดขึ้นมาเอง   เปนตนวาจะไมโฆษณาสินคาที่
บัน่ทอนสขุภาพ  เชน   เหลาและบหุรี่

กฎหมายบางฉบับระบุวา รายไดจากการโฆษณาของสถานีตองมี
สดัสวนไมเกนิกวาทีก่ำหนด   คอืมกัจะเปนครึง่หนึง่ของรายไดทัง้หมด

แหลงเงนิทนุอืน่ๆ  แหลงเงนิทนุอืน่ๆ ทีส่อดคลองกบักฏบตัรสมาพนัธ
วทิยชุมุชน (AMARC) เชน คาธรรมเนยีมสมาชกิจากผฟูง  เงนิบรจิาคจากบคุคล
องคกร หรือเจาหนาที่ทองถิ่น และคาบริการจากการประกาศขาวสวนบุคคล
กฎหมายบางฉบับระบุวาวิทยุชุมชนไมควรรับเงินจากแหลงใดแหลงหนึ่งเกิน
กวาครึง่หนึง่ของรายไดทัง้หมดของสถาน ี  กฎหมายบางฉบบักห็ามวทิยชุมุชน
ไมใหรบัเงนิ จากพรรคการเมอืงหรอืกลมุความสนใจพเิศษ

 การกระจายเสียงทางการเมือง  กฏหมายในบางประเทศหามมิให
วิทยุชุมชนออกอากาศรายการที่เกี่ยวกับการเมือง แตบางประเทศก็อนุญาตให
ออกอากาศไดชวงกอนการเลือกตั้ง โดยใชหลัก ‘เวลาเทากัน โอกาสเทากัน’
สำหรับทุกพรรค บางครั้งวิทยุชุมชนตองรายงานใหหนวยงานอิสระดานการ
กระจายเสยีงของประเทศทราบวา  นกัการเมอืงคนใดปราศรยันานกวาสามนาที
โดยตองระบรุะยะเวลาการปราศรยัจรงิ  รวมทัง้วนัและเวลาทีอ่อกอากาศ   และ
ชือ่พรรคการเมอืงทีเ่กีย่วของดวย

การยืน่ขอใบอนญุาต
ผูตองการกอตั้งวิทยุชุมชนควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมด เริ่ม

ตั้งแตการขอใบอนุญาต บางประเทศมีบทลงโทษคอนขางรุนแรงสำหรับการ
ออกอากาศผดิกฎหมาย สวนมากกำหนดใหเสยีคาปรบัสงูมาก

กระบวนการขอใบอนญุาตแตกตางกนัไปในแตละประเทศ สวนมากผู
ทีย่ืน่คำขอมกัจะตองเตรยีมขอมลูและเอกสารสนบัสนนุตางๆตอไปนี้

สถานภาพทางกฏหมายและการทีไ่มหวงัผลกำไรของผยูืน่คำขอ
ความซือ่สตัยของผทูีจ่ะบรหิารวทิยชุมุชน
ชมุชนเปาหมาย   และจำนวนผฟูง

๕๙



ประโยชนทีช่มุชนจะไดรบัจากบรกิารวทิยชุมุชน
ความตองการบรกิารดงักลาวของชมุชน
ลกัษณะทางเทคนคิของสถานวีทิยตุามทีเ่สนอ รวมทัง้ความสงูและ
ตำแหนงของสายอากาศ
โครงสรางการบรหิารของชมุชน และบคุคลทีจ่ะรบัหนาทีต่ำแหนง
ตางๆ ในการใหบรกิาร
ประเภทรายการที่จะออกอากาศ แผนการจัดการผลิต และวิธี
ประกนัความมสีวนรวมของชมุชน

๖๐

ความเขาใจผดิเรือ่งคาใชจาย
         “ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหดำเนินการวิทยุชุมชนไดหลายรายใน
ประเทศโคลมัเบยี ตัง้แตค.ศ. ๑๙๙๕ หาเงนิมาจายคาความถีไ่มได   บาง
รายก็นึกวากระทรวงการสื่อสารจะใหอุปกรณ จึงมีสถานีที่ออกอากาศ
จริงๆ แค  ๑๕๐ สถานี แตเราออกใบอนุญาตใหผูขอไปถึง ๕๖๐ ราย
เราเลยตองเพกิถอนใบอนญุาตไปเสยีเยอะ เพราะผทูีไ่ดรบัใบอนญุาตไป
แลวไมเปดสถานภีายในระยะเวลาทีก่ำหนด”
จากเอกสารสวนตัวของอลิดา เบเซรา, ผูอำนวยการกรมพัฒนาสังคม
กระทรวงการสือ่สาร (Columbia, 1999)

บางประเทศทีเ่พิง่ออกกฎหมายวทิยชุมุชนเมือ่ไมนานมานี ้ไดทำบญัชี
ความถี่เอฟเอ็มที่สามารถใชไดในเขตการบริหารที่เล็กที่สุดของประเทศ เชน
เทศบาล หรอืแขวง  บางประเทศโดยเฉพาะในแถบละตนิอเมรกิา  หนวยงานดาน
การกระจายเสยีงออกประกาศเปนระยะวา  ยงัมคีวามถีใ่ดใหวทิยชุมุชนใชไดบาง
และใหผูสนใจมายื่นขอได  ถามีผูแสดงความจำนงคใชความถี่เปนจำนวนมาก
ก็จะตัดสินโดยดูจากคุณภาพของโครงการ ประสบการณในการทำงานพัฒนา
ชมุชนของผยูืน่คำขอ  การวางผงัรายการวทิย ุและขนาดของชมุชน

ผูไดรับใบอนุญาตมักจะตองจายคาธรรมเนียมความถี่ที่จัดสรรเพียง
ครัง้เดยีว และคาธรรมเนยีมรายปตอไปทกุปอกีนดิหนอย



๖๑

บทที ่๔
เงือ่นไขดานเทคนคิ

ความรเูบือ้งตนดานเทคนคิ
การกระจายเสียงวิทยุทำใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เดินทางเปนเสน

ตรงดวยความเรว็แสงคอืประมาณสามแสนกโิลเมตรตอวนิาที
คลืน่วทิยเุคลือ่นทีไ่ปมาบนแกนเสนตรงเสนหนึง่ ระยะทางจากจดุยอด

ของคลืน่ดานหนึง่ผานเสนแกนไปยงัจดุยอดของคลืน่อกีดานหนึง่เรยีกวาความ
กวางคลืน่   ระยะทางระหวางยอดคลืน่สองลูกทีอ่ยตูอกนัเรยีกวา ความยาวคลืน่

ความถี ่คอืจำนวนลกูคลืน่ทีเ่คลือ่นทีผ่านจดุหนึง่  หรอืจำนวนรอบใน
หนึง่หนวยเวลา  มหีนวยเปนเฮริตซตามชือ่ของไฮนรชิ เฮริตซ นกัวทิยาศาสตร
ชาวเยอรมนัผบูกุเบกิเรือ่งคลืน่วทิย ุ ใชตวัยอวาHz    คลืน่วทิยหุนึง่รอบในเวลา
หนึง่วนิาทเีรยีกวา ๑ เฮริตซ   หนึง่พนัรอบในเวลาหนึง่วนิาทคีอื ๑ กโิลเฮริตซ
(kHz)  และหนึง่ลานรอบในเวลาหนึง่วนิาทเีรยีกวา ๑ เมกะเฮริตซ (mHz)

คลื่นวิทยุแพรออกจากเสาอากาศเครื่องสงเหมือนระลอกที่เกิดจาก
กอนหนิทีเ่ราโยนลงน้ำ   คลืน่ทีส่งจากสถานวีทิยกุระจายเสยีงเรยีกวาคลืน่พาหะ
เพราะนำขอมลูไปดวย การสงขอมลูแบบนีต้องปรบัไมความกวางคลืน่ (ระบบ
เอเอม็)   กค็วามถีค่ลืน่ (ระบบเอฟเอม็)

วทิยกุระจายเสยีงใชความถี ่๔ ชวง  คอื
๑. คลืน่ยาว มคีวามถีร่ะหวาง ๑๕๐ – ๒๘๐  กโิลเฮริตซ
๒. คลืน่กลาง  มคีวามถีร่ะหวาง ๕๒๕ – ๑,๖๐๐ กโิลเฮริตซ
๓. คลืน่สัน้ มคีวามถีร่ะหวาง ๖-๒๕  เมกะเฮริตซ
๔. คลืน่ความถีส่งู มคีวามถีร่ะหวาง ๕๗.๕-๑๐๘  เมกะเฮริตซ

การกระจายเสยีงระบบเอเอม็
สำหรับความถี่สามชวงแรก จะผสมสัญญาณกับคลื่นในแบบเอเอ็ม

สัญญาณเอเอ็มเดินทางไดไกลมาก เชน คลื่นยาวจะเดินทางไปไดกวา ๑,๐๐๐
กโิลเมตรจงึจะจางหายไป  และคลืน่กลางกเ็ดนิทางไปไดหลายรอยกโิลเมตร



ความโคงของโลกเปนอปุสรรคตอคลืน่สัน้ แตคลืน่สัน้กเ็ดนิทางไปได
ไกลจนถงึชัน้บรรยากาศดานนอกของโลกทีเ่รยีกกนัวาไอโอโนสเฟยร   ซึง่เตม็
ไปดวยประจไุฟฟา   แลวสะทอนกลบัลงมายงัพืน้โลกในบรเิวณทีห่างไกลจาก
เครือ่งสงมาก

ชั้นของบรรยากาศไอโอโนสเฟยรที่ใชในการสื่อสารทางไกลไดนี้
อยเูหนอืพืน้ดนิประมาณ  ๒๕๐  กโิลเมตรขึน้ไป รจูกักนัในชือ่วาชัน้เอฟ  ในเวลา
กลางวัน ชั้นเอฟแยกออกเปนสองชั้นบางๆ เอฟ ๑ อยูเหนือพื้นโลกตั้งแต
ประมาณ  ๒๐๐  กโิลเมตร และเอฟ  ๒  อยเูหนอืพืน้โลกประมาณ  ๓๕๐ กโิลเมตร
ทั้งสองชั้นนี้จะสะทอนคลื่นวิทยุไดไมดีนัก พอตกค่ำชั้นเอฟจะหนาแนนพอที่
จะสะทอนสญัญาณคลืน่สัน้ไดดขีึน้มาก  เราจงึรบัสญัญาณการกระจายเสยีงดวย
คลื่นสั้นไดดีกวาในเวลากลางคืน  รายการวิทยุที่ออกอากาศไปทั่วโลก เชน
ราดิโอฟรองซแองแตรนาซิองนาล, บีบีซี หรือ วีโอเอ ลวนแลวแตใชคลื่นสั้น
เพือ่ใหครอบคลมุพืน้ทีไ่ดตามตองการ   คลืน่สัน้ใชไดดใีนภมูปิระเทศทีเ่ปนภเูขา

การกระจายเสียงระบบเอเอ็มเผชิญปญหาการรบกวนจากบรรยากาศ
คอนขางมาก จงึไมเหมาะสำหรบัการกระจายเสยีงสเตอรโิอ   นอกจากนีย้งัตอง
ลงทนุดานอืน่ๆและใชกำลงัไฟฟาสงูมาก  เสาอากาศของสถานเีอเอม็แบบคลืน่
กลางกต็องเปนเสาทีม่ปีระจดุไฟฟาจงึตองหมุดวยฉนวน
การกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็

ความถี่ชวงที่สี่ผสมสัญญาณวิทยุกับคลื่นพาหะดวยระบบเอฟเอ็ม คือ
ปรบัความถีโ่ดยเปลีย่นความเรว็ของการสัน่สะเทอืนของคลืน่ แตคงความกวาง
ของชวงคลืน่ไว

สหรัฐอเมริกาเปนตนคิดระบบเอฟเอ็มเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๓ (พ.ศ.
๒๔๗๖) สถานีวิทยุระบบเอฟเอ็มแหงแรกตั้งขึ้นใน  ค.ศ. ๑๙๓๙ (พ.ศ.
๒๔๘๒)  ระบบเอฟเอม็ไดเปรยีบระบบเอเอม็ตรงทีไ่มถกูบรรยากาศรบกวน   แต
ตองใชเครือ่งสงและเครือ่งรบัทีต่างไปจากระบบเอเอม็   จงึไมคอยแพรหลายนกั
ในชวงทศวรรษ ค.ศ. ๑๙๓๐ และ ๑๙๔๐ (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๓ ถงึ ๒๔๘๓)
เพิง่จะเริม่แพรหลายในประเทศอตุสาหกรรมในทศวรรษ ค.ศ. ๑๙๕๐ และ ๑๙๖๐

๖๒



(ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๓ ถงึ ๒๕๐๓)  และในประเทศกำลงัพฒันาในสองทศวรรษ
ตอมา (ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๓ ถงึ ๒๕๒๓) บางประเทศกเ็พิง่เริม่ใชระบบเอฟเอม็
ในทศวรรษ ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓) นีเ่อง

การกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มใชไฟนอยกวาระบบเอเอ็มมาก
และใชสายอากาศแบบธรรมดา  สงสัญญาณที่มีคุณภาพดีเยี่ยม เปนโมโน
หรอืสเตอรโิอกไ็ด

แตสัญญาณเอฟเอ็มเดินทางไดไมไกลเทาสัญญาณเอเอ็ม เพราะเปน
คลืน่ดนิทีเ่คลือ่นทีไ่ปไดในระยะทีม่องเหน็กนัได  คอืจดุทีต่ัง้เครือ่งสงและเครือ่ง
รับตองอยูในระยะสายตาของกัน และตองไมมีอาคารสูงหรือภูเขากีดขวาง
สญัญาณจากสายอากาศกบัจดุรบัสญัญาณ  แตถงึกระนัน้สญัญาณจากเครือ่งสง
กอ็อนกำลงัลง เมือ่ระยะทางระหวางทัง้สองจดุเพิม่ขึน้  คอืเมือ่ระยะทางเพิม่ขึน้
เปนเทาตัวแรงสัญญาณก็ตกลงเหลือเพียงเศษหนึ่งสวนสี่   ดังนั้นหากตองการ
ใหสญัญาณเดนิทางไดระยะทางเปนสองเทา  กต็องใชเครือ่งสงทีม่กีำลงัสงเปน
สีเ่ทา

อปุกรณกระจายเสยีง
อปุกรณทีจ่ำเปนสำหรบัการกระจายเสยีง แบงเปนสีป่ระเภทคอื

เครือ่งสง ทีใ่ชสงสญัญาณกระจายเสยีง
สายอากาศ ทีช่วยกระจายสญัญาณ
อปุกรณการผลติรายการในหองสงหรอืหองบนัทกึเสยีง
อปุกรณผลติรายการนอกสถานที ่และเชือ่มตอภาคสนามกบัหองสง

อปุกรณเครือ่งสง
หนวยกำลงัไฟฟาทีอ่อกจากเครือ่งสงวดัเปนวตัต   วทิยชุมุชนใชเครือ่ง

สงเอฟเอม็กำลงัต่ำราว ๒๐-๕๐๐ วตัต   สวนใหญอยใูนชวง ๒๐-๑๐๐ วตัต  กำลงั
ไฟฟาของเครื่องสงเองตางจากกำลังไฟฟาที่ออกจากสายอากาศ ที่เรียกยอๆวา
ออีารพี (Effective Radiated Power)   แบบสายอากาศมผีลตอออีารพ ี   สายอากาศ
กำลงัสงู (high–gain) ใหออีารพสีงูกวากำลงัไฟจากเครือ่งสง
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มหีลายบรษิทัทัว่โลกทีผ่ลติเครือ่งสงเอฟเอม็ราคาถกูสำหรบัวทิยชุมุชน
โดยใชความถีร่ะหวาง ๘๗.๕ - ๑๐๘ เมกะเฮริตซ ซึง่เปนชวงปกตสิำหรบัการ
กระจายเสียงระบบนี้  เครื่องสงพวกนี้มีขนาดประมาณนวนิยายปกออนหนาๆ
แตผผูลติ โดยเฉพาะในสหรฐัอเมรกิา ไมไดออกแบบทกุรนุสำหรบัการใชสมบกุ
สมบนัในประเทศกำลงัพฒันา

ผคูดิคนเอฟเอม็
นกัวทิยาศาสตรชาวอเมรกินั ชือ่  เอด็วนิ  อารมสตรอง มบีทบาทสำคญั
ในการพฒันาทางเทคนคิของการกระจายเสยีงทางวทิยใุนชวงยีส่บิปแรก
ของคริสตศตวรรษที่  ๒๐ และคิดคนระบบเอฟเอ็มขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๙๓
(พ.ศ. ๒๕๓๖)  อารมสตรอง เกดิเมือ่ ค.ศ ๑๘๙๐ (พ.ศ ๒๔๓๓) เปนเดก็
กระตอืรอืรน ไดรบัแรงบนัดาลใจจาก กเุยลโม มารโคนี ่ผทูีส่งสญัญาณ
วทิยขุามมหาสมทุรแอตแลนตกิไดใน ค.ศ  ๑๙๐๑  (พ.ศ. ๒๔๔๔)    อารม
สตรอง ตดัสนิใจเมือ่อาย ุ ๑๔  ป วาจะเปนนกัประดษิฐ  อารมสตรองสราง
สถานเีอฟเอม็แหงแรกขึน้เมือ่  ค.ศ. ๑๙๓๙  (พ.ศ.๒๔๘๒)  ดวยเงนิของ
ตวัเองจำนวนสามแสนดอลลารสหรฐัเพือ่พสิจูนวาคมุคา  เขาตองเสยีเวลา
สวนใหญไปกบัการดำเนนิคดเีพือ่ปกปองสิง่ประดษิฐของตนเอง  และตอสู
กับอุตสาหกรรมวิทยุที่ไมตองการใชระบบของเขา เมื่อใชทรัพยสิน
เงินทองจนเกือบหมดตัวเพื่อระบบเอฟเอ็ม ในที่สุดอารมสตรองก็ฆา
ตวัตายเมือ่  ค.ศ  ๑๙๕๔ (พ.ศ. ๒๔๙๗)

มารตนิ แอลลารด อธบิายรปูแบบรศัมกีารกระจายเสยีง
ทีส่มัพนัธกบัหนวยพลงังานไฟฟา และความสงูของสายอากาศ
ตวัเลขตางๆทีเ่กีย่วกบัรศัมกีารสงระบบเอฟเอม็เปนตวัเลขโดยประมาณ
ตางคนตางกม็คีวามเหน็ของตนวา  สญัญาณควรแรงเพยีงไรจงึจะแรงพอ
สำหรบัผฟูงทัว่ไป  แตเราตองเขาใจขอเทจ็จรงิตอไปนี้
ออีารพขีองสถานเีอฟเอม็ คอืกำลงัของเครือ่งสงคณูดวยองคประกอบตางๆ
ของสายอากาศถาสายอากาศใหญ เกนิกำหนด  สายเคเบลิกจ็ะสญูกำลงัมาก
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สัญญาณคลื่นวิทยุความถี่สูงเดินทางไปไดไมเกินขอบฟาที่เราเห็น
สญัญาณเบนออมเนนิไดบาง  แตปกตกิเ็ดนิตรงเหมอืนแสง สญัญาณจะไป
ไดไกลแคไหนกข็ึน้อยกูบัวาสายอากาศอยสุงูเทาไร และมสีิง่กดีขวางขนาด
ใหญอะไรบางหรอืไม
กำลังสงสำหรับสัญญาณสเตอริโอควรตองเปนสามสี่เทาของกำลังสง
แบบโมโน  หากปรบัปรงุสถานกีำลงัต่ำโดยใชสายอากาศกำลงัสงู (high-
gain) สมยัใหม และสายเคเบิล้ปองกนัการสญูเสยี  สถานกีส็งสญัญาณ
สเตอรโิอทีด่ไีดโดยไมตองเพิม่กำลงัสง
เครือ่งสงแบบสเตอรโิอสำหรบัพืน้ทีร่าบ  ทีใ่ชสายอากาศทีอ่ยสูงู ๒๕ เมตร
จะมกีำลงัไฟฟาทีว่ดัไดทีส่ายอากาศ หรอืออีารพ ี  และรศัมกีารสงดงัตอ
ไปนี ้ ๒๐ วตัต -  ๕ กโิลเมตร  ๑๐๐ วตัต  -  ๑๒ กโิลเมตร  ๑๒๐๐ วตัต –
๓๐  กโิลเมตร
ตัวเลขอาจตางกันไปบางแลวแตกรณี  เชน มีสถานีที่มีกำลังอีอารพี
๑๒๐๐ วตัต  แตผทูีอ่ยหูางไปถงึ ๘๐  กโิลเมตร กย็งัรบัฟงได

เทคโนโลยเีครือ่งสงเอฟเอม็ปจจบุนัไมยงุยาก วศิวกรทีเ่กงๆ ในประเทศ
กำลงัพฒันากส็รางขึน้ใชเองได  ใน  ค.ศ. ๑๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) โครงการวทิยุ
ชมุชนแทมบลุใีนประเทศฟลปิปนสทีไ่ดรบัความชวยเหลอืจากรฐับาลเดนมารก
และองคการยูเนสโกใชวัสดุที่หาไดในทองถิ่นมาทำเครื่องสงขึ้นใชเอง แมวา
ตอนนี้สถานีของแทมบุลีสวนใหญจะยังใชเครื่องสงของอังกฤษและจีนก็ตาม
ชางเทคนคิทองถิน่ในประเทศเคปเวริดกส็รางเครือ่งสงเองเหมอืนกนั

เครือ่งสงกำลงัต่ำมกัมเีครือ่งขยาย หรอืทีเ่รยีกวาบสูเตอรชวยเพิม่กำลงั
สง วิทยุชุมชนหลายๆแหงที่องคการยูเนสโกสนับสนุนใชเครื่องสงขนาด
๒๐ วตัต และบสูเตอรขนาด ๑๐๐ วตัต   เครือ่งสงนีโ้ดยเฉพาะตวับสูเตอรจะรอน
มาก  จงึตองตดิพดัลมดวย  และตองตัง้เครือ่งไวในทีท่ีม่อีากาศถายเท

เครือ่งสงเอฟเอม็สวนใหญทีส่รางสำหรบัวทิยชุมุชน ตองใชไฟกระแส
ตรง ๑๒ โวลต จึงใชไดเมื่อตอกับแหลงกำเนิดไฟฟาปกติและมีหมอแปลงไฟ
หรอืใชตอกบัแบตเตอรีร่ถยนต  หรือเครือ่งผลติกระแสไฟฟาแสงอาทติยกไ็ด
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การรกัษาสญัญาณเสยีงจากเครือ่งสงเอฟเอม็ไวในระดบัทีถ่กูตอง  เปน
สิง่ทีส่ำคญั หากปรบัสญัญาณมากเกนิไป สญัญาณเสยีงอาจเพีย้นและไปรบกวน
สถานใีกลเคยีงได  จงึตองมเีครือ่งควบคมุสญัญาณไวในระดบัทีก่ำหนด

มบีางเหมอืนกนัทีว่ทิยชุมุชนกระจายเสยีงในระบบเอเอม็ถงึคาอปุ กรณ
เริ่มตนและดำเนินการมักจะสูงกวาระบบเอฟเอ็มมากแตก็เปนที่พึงปราถนา
กวาในบางสถานการณ  เ พราะครอบคลมุพืน้ทีไ่ดกวางไกลกวาแมคณุภาพเสยีง
จะไมด ี   แตบางครัง้ในเมอืงใหญทีใ่ครๆ แยงกนัใชความถีเ่อฟเอม็  กวาจะได
คลืน่เอฟเอม็มาใชกต็องเสยีเงนิมากมาย  สถานวีทิยชุมุชนพบวาไปหาเชาหรอืซือ้
คลืน่เอเอม็กลบังายกวา  แมวาอาจไดใบอนญุาตใหดำเนนิการวทิยธุรุกจิแทนที่
จะเปนวทิยชุมุชน ในกรณเีชนนีผ้บูรหิารตองกำหนดนโยบายการโฆษณาใหดี

สายอากาศ
ความสงู ตำแหนง และการปรบัสายอากาศลวนแลวแตมผีลตอคณุภาพ

เสยีง และรศัมกีารสงสญัญาณเอฟเอม็ทัง้นัน้ เพราะวาสญัญาณเอฟเอม็เดนิทาง
เปนเสนตรงในระยะทีม่องเหน็กนัได    จงึตองตดิตัง้สายอากาศทีจ่ะสงสญัญาณ
ไวสงูทีส่ดุ และใหมสีิง่กดีขวางสญัญาณนอยทีส่ดุ สายอากาศยิง่สงู สญัญาณกย็ิง่
เดนิทางไปไดไกล

ปญหาของระบบเอฟเอม็ในพืน้ทีภ่เูขา  ระบบเอฟเอม็มขีอจำกดัในพืน้ที่
ภเูขา เพราะแมวาสายอากาศจะตัง้อยบูนยอดเขา กย็งัมพีืน้ทีใ่นหบุเขาทีเ่ปนมมุ
บอด ทางออกเดยีวกค็อืตองตดิตัง้เครือ่งถายทอดสญัญาณเพือ่สงสญัญาณไปยงั
พืน้ทีใ่นมมุบอดได

สายอากาศจะตองอยูสูงเทาไรขึ้นอยูกับลักษณะพื้นที่และสิ่งกีดขวาง
สญัญาณ สายอากาศบนพืน้ทีร่าบสวนใหญอยสูงูอยางนอย ๒๐-๓๐ เมตร จะตดิ
ตั้งสายอากาศบนตึกหรือบนยอดเขา หรือสรางเสาขึ้นมาโดยเฉพาะใหไดความ
สงูทีต่องการกไ็ด

การสรางเสา   เสาสายอากาศอาจเปนเหลก็ยาวทอนเดยีว หรอืใชทอน้ำ
เหลก็วลิาสมาประกอบกง็ายกวาและถกูกวา  มขีัน้บนัใดเชือ่มตดิอยกูบัเสาใหเจา
หนาทีป่นขึน้ไปปรบัหรอืซอมแซมสายอากาศได
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เสาทัง้สองแบบตองตรงึอยกูบัฐานคอนกรตีทีฝ่งอยใูนดนิ และใชลวด
สลงิดงึดานตางๆ ใหเสาตัง้ตรง   อกีปลายหนึง่ของลวดสลงิพวกนีก้ต็องตรงึอยู
กบัฐานคอนกรตีอกีตำแหนงหนึง่เชนกนั

สายอากาศมสีองแบบ    แบบแรกเปนสายอากาศรอบทศิทางทีส่ามารถ
แพรกระจายคลืน่ไดรอบตวัมนัเอง   อกีแบบหนึง่เปนประเภททศิทางเดยีว   วทิยุ
ชมุชนสวนใหญใชสายอากาศแบบรอบทศิทาง  แตในบางสถานการณสายอากาศ
แบบทิศทางเดียวจะดีกวา เชนเมื่อติดตั้งสายอากาศทางดานขางภูเขาหันไปทาง
หมูบานเปาหมาย  สายอากาศแบบทิศทางเดียวจะสงสัญญาณไปที่ชุมชนนั้น
เทานั้น และมีกำลังสูงกวาสายอากาศแบบรอบทิศทางที่จะสงสัญญาณไปดาน
ภเูขาดวย  ซึง่เปนการสญูเปลา

การออกแบบ การผลติ และการปรบัสายอากาศ  สายอากาศเอฟเอม็มี
หลายแบบ  จงึควรใหผเูชีย่วชาญเลอืกให  และปรบัสายอากาศใหไดสญัญาณดี
ที่สุด  สายอากาศสำเร็จรูปก็มีขาย แตวิทยุชุมชนสวนใหญใหชางโลหะทำสาย
อากาศตรงที่ที่จะติดตั้งเลย โดยใชสวนประกอบที่ซื้อจากรานแถวนั้น เชน ทอ
ทองแดง และทออะลูมิเนียมหรือทอพีวีซี ใชตัวรัดยึดสวนตางๆ เขาไวดวยกัน
หรอืบดักรเีชือ่มไวดวยกนั

เวลาปรับสายอากาศใหไดสัญญาณเที่ยงตรงที่สุด ตองตอมาตรเขา
ระหวางเครื่องสงและสายอากาศ  เพื่อวัดอัตราสวนระหวางกำลังจากเครื่องสง
และกำลังที่สะทอนกลับจากสายอากาศ ถามีกำลังสะทอนกลับจากสายอากาศ
มากก็แสดงวากำลังการออกอากาศสูญเสียไปมาก ผูเชี่ยวชาญจะปรับความยาว
และตำแหนงของอปุกรณกระจายคลืน่บนสายอากาศ  จนกวาเครือ่งวดัแสดงวา
ไมมีหรือแทบจะไมมีกำลังสะทอนกลับจากสายอากาศเลย เครื่องสงสมัยใหม
มกัจะมมีาตรวดัอตัราสวนนีอ้ยใูนตวั
อปุกรณหองสง

เครื่องบันทึกและเครื่องเลน  อุปกรณสวนใหญในหองสงสถานีวิทยุ
กระจายเสยีงกค็ลายเครือ่งเสยีงทีใ่ชในบาน  คอืประกอบดวยเครือ่งบนัทกึและ
เครือ่งเลนเทปตลบั และเครือ่งบนัทกึเทปชนดิอืน่ๆ  ตลอดจนเครือ่งเลนแผนเสยีง
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และเครื่องเลนแผนซีดี เพียงแตมีคุณภาพดีกวาที่ใชตามบาน เพราะเสียงที่ออก
อากาศตองมคีณุภาพสงู   เพือ่วาเสยีงทีผ่ฟูงไดยนิจะยงัมคีณุภาพดพีอ   นอกจาก
นีย้งัตองทนทานการใชงานหนกักวาอปุกรณเครือ่งเสยีงตามบาน

สถานีวิทยุชุมชนเล็กๆบางสถานีในประเทศอุตสาหกรรม ชอบซื้อ
อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสราคาถกูแบบใชตามบาน  เชน  เครือ่งเลนซดีมีาใชมากกวา
และพอเครื่องเกาแลวก็แคซื้อเครื่องใหมมาแทน  วิธีนี้ไมเหมาะกับประเทศที่
กำลงัพฒันาทีม่แีตเงนิสนบัสนนุเริม่แรก  แตไมมงีบประมาณสำหรบัคาใชจาย
ปกติ และสินคาอิเล็กทรอนิกสราคาถูกก็มีขายในประเทศพวกนี้นอยกวาใน
ประเทศอตุสาหกรรม

แผงควบคุมและเครื่องผสมสัญญาณ แผงควบคุมและเครื่องผสม
สัญญาณเปนของแปลก สำหรับผูที่เขามาในหองสงเปนครั้งแรก อุปกรณชุดนี้
ชวยใหผผูลติรายการหรอืชางเทคนคิเลอืกแหลงเสยีงไดตลอดรายการวา  จะเปด
เครือ่งเลนเทปตลบั  หรอืเครือ่งเลนแผนซดี ีหรอืใชไมโครโฟนหนึง่หรอืสองตวั
ในหองสง  และยงัชวยใหคอยๆ เพิม่หรอืลดระดบัเสยีง หรอืซอนเสยีงได เชน
เปดเสยีงดนตรคีลอ หรอืเปดเสยีงประกอบ ทัง้หมดนีเ้รยีกวาผสมชองสญัญาณ
เสยีง แผงควบคมุ/ผสมสญัญาณเสยีงมชีองเสยีบหฟูง ใหผผูลติรายการเลอืกฟง
เสียงจากชองตางๆ หรือฟงสัญญาณเสียงที่ผสมเสร็จแลวสำหรับออกอากาศ
อปุกรณควบคมุสญัญาณเสยีงมสีายตอกบัเครือ่งสงเพือ่สงสญัญาณเสยีง

เครื่องปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ  ชวยใหกระแสไฟฟาที่ไหลเขา
อุปกรณในหองสงมีแรงดันคงที่  ความเร็วของเสียงหรือดนตรีจะไดคงที่ตาม
ไปดวย

การผลติรายการ  การหาขาวและเรยีบเรยีงขาวในภาคสนาม
เครือ่งผสมสญัญาณไมโครโฟนระยะไกล  เครือ่งบนัทกึเสยีงเครือ่งเดยีว

ก็พอใชสำหรับงานภาคสนามที่เรียบงายที่สุด   หรือจะตอไมโครโฟนเขากับ
หองสงเพื่อใชนอกสถานที่ที่ไมอยูไกลกันนักก็ยังได  แตถาจะใชไมโครโฟน
หลายตัวเก็บเสียงจากหลายแหลงนอกหองสง ก็จะตองใชเครื่องผสมสัญญาณ
ไมโครโฟนระยะไกล  หรือที่บางครั้งเรียกกันวาเครื่องสำรอง  ซึ่งทำหนาที่
เหมอืนเครือ่งผสมสญัญาณในหองสงแตเลก็กวาและมกัใชแบตเตอรี ่เวลาบนัทกึ
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เสียงนอกสถานที่มักจะใชเครื่องนี้เลือก และ/หรือผสมสัญญาณเสียงจากแหลง
ตางๆ มาใชในรายการ

การเชือ่มโยงผรูายงานขาวและเสยีงอืน่ๆไปยงัหองสง  ประเดน็การถาย
ทอดเสยีงภายนอกประเดน็ทีส่องคอื  การเชือ่มโยงผรูายงานภาคสนามกบัหองสง
เพือ่กระจายเสยีงรายงานขาว หรอืเหตกุารณสดชานเขตชมุชน

ประเทศอุตสาหกรรมและเมืองใหญๆในประเทศกำลังพัฒนามักใช
โทรศัพทเชื่อมสัญญาณในรายการประเภทนี้  อุปกรณที่ตองการใชคือเครื่อง
แปลงสัญญาณโทรศัพทเพื่อเชื่อมสัญญาณโทรศัพทกับแผงควบคุมบันทึกเสียง
เพือ่สงออกอากาศ  หรือเพือ่บนัทกึเสยีงไวใชในคราวตอไป

แตในชนบทประเทศกำลงัพฒันาอาจไมมโีทรศพัทอยทูัว่ไป  จงึตองใช
อปุกรณอืน่ เชน  วทิยรุบั-สงมอืถอืโดยเอาตวัฐานไวในหองสง  ผรูายงานขาวนอก
สถานทีเ่อาตวัวทิยมุอืถอื (handset) ตดิตวัไปเพือ่สงสญัญาณเขาไปยงัหองสงที่
สถานวีทิยกุระจายเสยีง  บางประเทศกำหนดใหวทิยสุือ่สารแบบนีใ้ชความถีใ่น
ชวง ๒๐๐ เมกะเฮิรตซ ที่ใหสัญญาณเสียงที่มีคุณภาพดี  อีกวิธีหนึ่งก็คือใหผู
รายงานขาวนอกสถานทีใ่ชโทรศพัทมอืถอืสงขาว

โทรศพัทจากผฟูง   วทิยชุมุชนบางแหงโดยเฉพาะในเมอืงทีม่โีทรศพัท
ใช  ตดิตัง้ระบบผสมสญัญาณโทรศพัทเพือ่ใหรบัโทรศพัทหลายๆ สายพรอมกนั
ได หรือพักสายไวตามลำดับที่ติดตอมา และสงสัญญาณตอไปยังแผงควบคุม
สญัญาณเสยีงเพือ่ออกอากาศ  จะใชระบบนีส้ำหรบัการรายงานจากนอกสถานี
ก็ได แตระบบนี้มีราคาคอนขางสูงจึงอาจไมเหมาะกับชนบททั่วไปในประเทศ
กำลังพัฒนา ชางเทคนิคในบางประเทศออกแบบระบบชุมสายโทรศัพทขึ้นเอง
วิธีที่ถูกที่สุดที่จะใหผูฟงไดพูดออกอากาศคือใชโทรศัพทแบบมีลำโพง
เวลาตองการนำเสียงผูฟ งที่ โทรศัพท เข ามาออกอากาศก็ เปดลำโพง
แลวเอาไมโครโฟนไปจอไวทีล่ำโพง   แตคณุภาพเสยีงทีอ่อกอากาศจะไมคอย
ดนีกั
ความวางใจไดและการบำรงุรกัษา

อปุกรณดงักลาวมาแลวสวนใหญแขง็แรง ไวใจได ดแูลรกัษาไดงายถา
เจาหนาทีม่คีวามรแูละไดรบัการอบรมทีเ่หมาะสมแลว  แตถงึอยางไรกค็วรตอง
ปองกนัเครือ่งไมใหเสยีหายได
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ปองกนัจากฟาผา  เมือ่มพีายฝุนฟาคะนอง อาจมฟีาผาลงทีส่ายอากาศ
ทำใหเครือ่งสงเสยีหาย  จงึจำเปนตองตดิตัง้สายลอฟาทีย่อดเสาสายอากาศ  หาก
ติดตั้งเสาอากาศไวบนหลังคาก็ควรตอสายดินลงมาทางดานขางอาคารลงไปยัง
แทงเหลก็ทีฝ่งไวในดนิเปยกใหลกึพอ

ระวงัเวลาใชอปุกรณ  ตองใชอปุกรณอยางระมดัระวงั  กอนเปดเครือ่ง
สงตองตรวจดใูหแนวาเครือ่งสงนัน้ตอกบัสายอากาศหรอืความตานทานเทยีบเทา
สายอากาศทีใ่ชอย ู  มฉิะนัน้เครือ่งสงจะเสยีหายถาวรได   ในทำนองเดยีวกนัเมือ่
ตัดสายเครื่องสงออกจากสายอากาศเพื่อทดสอบหรือซอมแซม  ก็ควรตองตอ
เครื่องสงไวกับดัมมี่โหลดที่มีแรงตานทานเทากันดวย  ตัวโหลดตานทานนี้มี
คาความตานทานตางๆกนั และมขีายเปนแบบสำเรจ็รปู หรอืจะใชหลอดไฟฟา
ธรรมดาทีม่กีำลงัไฟฟาทีเ่หมาะสมแทนกไ็ด

ที่สำคัญมากอีกเรี่องหนึ่งคือ  ตองตอไฟฟากับอุปกรณตางๆใหถูกขั้ว
มฉิะนัน้แลวเครือ่งกอ็าจเสยีหายได

ใชวทิยสุือ่สารความถีส่งูระดมคน
ถาไมมบีรกิารโทรศพัท ผคูนมกัใชวทิยสุือ่สารสมคัรเลนความถีส่งูกนัมาก
ที่จริงเราเห็นวิทยุสื่อสารแบบนี้ที่ไหนก็พอจะรูวาผูใชอยูในพื้นที่ที่ไมมี
บรกิารโทรศพัท  วทิยชุมุชนบนเกาะหางไกลในฟลปิปนส ในโครงการ
แทมบลุใีหผฟูงรวมรายงานขาว โดยสงขาวมาทางวทิยสุมคัรเลนความถีส่งู
รวมทัง้ใหคนอืน่ขอยมืวทิยสุือ่สารของตนสงขาวเขามาทีส่ถานดีวย  วทิยุ
ชมุชนจงึสรางเครอืขายผรูายงานขาวอาสาสมคัรขึน้ไดโดยไมตองลงทนุ
อะไร

องคประกอบของหองสง
ขนาดหอง     ถามพีืน้ทีส่กัเกาตารางเมตรในบานหรอืในหองกพ็อจะทำ

หองสงวิทยุแบบธรรมดาๆใหมีอุปกรณและที่พอทำงานได  แตถามีพื้นที่ ๒๕
หรอื ๕๐ ตารางเมตรขึน้ไปกย็ิง่ดี
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หองผปูระกาศควรมขีนาดไมเลก็กวา ๑๒ ตารางเมตร  ถามพีืน้ทีท่ัง้หมด
๕๐ ตารางเมตร ก็กันครึ่งหนึ่งใหเปนหองผูประกาศซึ่งใหญพอที่จะจัดรายการ
อภิปรายโตะกลม  ใหวงดนตรีขนาดเล็กมาแสดงสด  หรือจัดรายการอื่นๆที่มี
ผรูวมรายการได  ทีเ่หลอืกเ็ปนทีข่องฝายเทคนคิและทีท่ำงานอืน่ๆ

หองผูประกาศ และหองฝายเทคนิค  หองผูประกาศมักจะอยูติดกับ
หองเทคนิค  มีหนาตางกระจกสองชั้นกั้นไว ผูประกาศและชางจะไดมองเห็น
กนัได  ตองตดิตัง้หนาตางกระจกนีอ้ยางด ี  จะไดไมมเีสยีงรบกวนภายนอกเขา
ไปในไมโครโฟน ผูประกาศจะไดไมตองกังวลเรี่องอื่นใด และใสใจอยูแต
ที่ไมโครโฟนตรงหนา ชางเทคนิคก็จะไดสนใจแตพวกอุปกรณตางๆ ในหอง
ควบคมุ  เชน  ชองสญัญาณเสยีง  เครือ่งบนัทกึเสยีง  และเครือ่งเลนเทปเสยีง

แตสถานีวิทยุชุมชนบางแหงก็ไมไดแยกหองผูประกาศออกจากหอง
ชางเทคนคิ  เพราะบางครัง้ผปูระกาศกอ็ยากจดัทำรายการเอง  ทัง้ควบคมุอปุกรณ
ทัง้พดูผานไมโครโฟน เปน  “โชวเดีย่ว”  ดงันัน้  การวางผงัหองในสถานจีงึไม
มขีอกำหนดตายตวั

การเกบ็เสยีงและความสมดลุของเสยีง  หองผปูระกาศตองเปนหองเกบ็
เสยีง  เพราะไมโครโฟนไวเสยีง  วสัดกุัน้หองควรเปนไมน้ำหนกัเบา เชน ไมอดั
ทำเปนฝาสองชัน้ ใสวสัดทุีด่ดูซบัเสยีงไดไวในชองวางระหวางฝากัน้ทัง้สอง และ
กรรุอบประตดูวยแถบยาง

ควรปรบัความสมดลุของเสยีงในหองผปูระกาศใหด ี เสยีงทีส่ะทอนกบั
ฝาหองที่แข็งอาจกองเมื่อเปดไมโครโฟน ฟงดูเหมือนพูดอยูในหองโถงใหญๆ
เพราะฉะนัน้  ควรบฝุาหองบางสวนดวยวสัดกุนัเสยีงสะทอนทีห่าซือ้ไดในทอง
ตลาด หรอืใชวสัดทุีม่รีาคาถกูกวา เชน พวกถาดรองไข  ผามาน เสือ่ หรอืกระดาษ
แข็งที่ใชทำกลองก็ได ถาบุฝาหองดวยวัสดุพวกนี้มากเกินไป เสียงจากหอง
ผปูระกาศกจ็ะฟงเหมอืนเสยีงทีแ่ววมาจากทีไ่กลๆ

การปรับอากาศ  ถาจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศตองเลือกใชแบบแยก
สวนทีเ่งยีบ โดยวางคอมเพรสเซอรใหหางจากหองบนัทกึเสยีงพอทีจ่ะไมมเีสยีง
ลอดเขาไปในหองผปูระกาศได  ตอทอนำลมเยน็จากเครือ่งปรบัอากาศไปยงัหอง
ผปูระกาศ  และตดิตัง้พดัลมดดูอากาศทีเ่งยีบไวในหองผปูระกาศดวย
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ระยะหางระหวางอปุกรณ
สายโคแอกเซียลที่ตอเครื่องสงเขากับสายอากาศดูดกำลังไฟฟาที่ออก

จากเครือ่งสงดวย  สายนีจ้งึควรสัน้ทีส่ดุเทาทีจ่ะเปนไปได  ในเมือ่วทิยชุมุชนมกั
ใชสายโคแอกเซยีลราคาถกู   ระยะหางระหวางเครือ่งสงและสายอากาศจงึไมควร
เกนิ  ๓๐  เมตร

ทีด่ทีีส่ดุคอืใหเครือ่งสงและหองสงอยใูนตกึเดยีวกนัแตคนละหอง   ตดิ
ตัง้สายอากาศไวบนหลงัคาอาคารหรอืใกลๆ   เครือ่งสงตองอยนูอกหองสงหรอื
หองบนัทกึเสยีงเพราะหากอยใูกลกนัเกนิไป  คลืน่วทิยจุากเครือ่งสงอาจรบกวน
อปุกรณอืน่ๆในหองบนัทกึเสยีง ทำใหเกดิเสยีงฮมั

อาจมบีางครัง้ทีต่ำแหนงทีก่ำหนดไวสำหรบัตดิตัง้สายอากาศไมเหมาะ
สมกับหองสงเพราะมีปญหาเรื่องความสูง จึงควรพิจารณาติดตั้งสายอากาศ
บนยอดเนนิและตัง้เครือ่งสงไวใกลๆ    ทิง้หองสงไวในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมทีอ่าจอยู
หางไปหนอย   ถาเปนเชนนี้ตองตอสายจากสายอากาศไปยังเครื่องสง
และตอสายสญัญาณรายการทีไ่มควรยาวเกนิหนึง่พนัเมตรจากหองสงไปยงัเครือ่งสง
ใชสายเคเบิลโทรศัพทดีที่สุดเพราะเปนสายสำหรับสงสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ
และทนทานตอดินฟาอากาศ  หรือจะใชสายไฟที่ใชตามบานก็ได
แตตองหมัน่ตรวจสภาพเพราะสายไฟชนดินีไ้มไดออกแบบมาสำหรบัใชงานภาย
นอก

นวตักรรมในอนาคต
หองสงในคอมพวิเตอร

หองสงวิทยุใชคอมพิวเตอรมานานแลวสำหรับงานทั่วๆไป เชน การ
พมิพบทวทิยุ  การทำดรรชน ี การจดัหมวดหมรูายการบนัทกึเสยีง ขอมลูเหลานี้
มเีพิม่ขึน้มาก  จนคนหาสิง่ทีต่องการไดยาก  ถาตองอาศยัแตเพยีงความจำของ
เรา การใชคอมพิวเตอรทำดรรชนีและจัดหมวดหมู ชวยใหมีบัญชีวัสดุทุก
ประเภททีใ่ชออกอากาศพรอมคำอธบิายสัน้ๆวาแตละชิน้คอือะไร อยทูีไ่หน โดย
มหีมายเลขกำกบัชดัเจน

การผลติรายการโดยใชคอมพวิเตอร   ระยะหลงันีเ้ทคโนโลยดีจิติอลได
เปลี่ยนโฉมการผลิตรายการวิทยุ  แทนที่จะเก็บองคประกอบตางๆของรายการ
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วทิย ุไมวาจะเปนการพดูคยุ ดนตร ีเสยีงประกอบ เพลงประกอบ ฯลฯ ไวในเทป
บนัทกึเสยีงเหมอืนเมือ่กอน  เดีย๋วนีเ้ราเกบ็องคประกอบพวกนีไ้วในฮารดดสิก
คอมพวิเตอรได

ปจจบุนันีม้ซีอฟทแวรทีช่วยใหผผูลติรายการเลอืกวตัถดุบิทีต่องการได
จากคอมพวิเตอร  มาผสมและเรยีบเรยีงเปนรายการไดพรอมกนัคราวละ ๑๕ คน
โดยแตละคนใชคอมพิวเตอรคนละเครื่อง  เสร็จแลวก็บันทึกรายการที่ผลิต
เรยีบรอยแลวไวในคอมพวิเตอร   และสัง่คอมพวิเตอรใหนำรายการเหลานีอ้อก
อากาศตามกำหนด   โดยเจาหนาทีใ่นหองไมตองทำอะไรเลย

คอมพวิเตอรทีจ่ะใชผลติรายการในลกัษณะนีไ้ดตองมปีระสทิธภิาพสงู
และสามารถทำงานแทนอปุกรณหองบนัทกึเสยีงแบบดัง้เดมิไดหลายชนดิ  แตใช
วาจะเลกิใชอุปกรณที่ใชกันมาแตดั้งเดิมไดในเร็ววันนี้  เชน เครื่องบันทึกเสียง
ทีส่งขอมลูไปยงัฮารดดสิกของคอมพวิเตอรกจ็ะยงัคงตองใชกนัตอไป  อปุกรณ
ควบคุมไมโครโฟนระยะไกลที่ใชในการผลิตรายการนอกสถานที่ก็มีราคา
ถูก  และยังใชไดสะดวกแมวาการผลิตขั้นสุดทายในหองบันทึกเสียงจะใช
คอมพวิเตอรกต็าม

นอกจากนั้น วิทยุชุมชนที่ดีตองอาศัยใหผูฟงมีสวนรวมในรายการสด
มากกวาทีจ่ะมแีตรายการทีบ่นัทกึเสยีงไวลวงหนา   อปุกรณแบบดัง้เดมิยงัคงใช
ไดดสีำหรบัรายการสดในหองสง

วทิยชุมุชนและอนิเทอรเนต็
อินเทอรเน็ตมีศักยภาพมหาศาลเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะในชนบท

เพราะเปนแหลงขอมลูดานสขุภาพ เกษตรกรรม หรอืสิง่แวดลอม  เปนสิง่ทีช่วย
ใหผูที่ทำงานดานสาธารณสุข สงเสริมเกษตรกรรม หรือ ชาวบานไดอภิปราย
ปญหาตางๆกบัผเูชีย่วชาญ   และยงัชวยใหชมุชนตางๆไดพดูจากนัเรือ่งประเดน็
ทีส่งผลกระทบตอพวกเขา  ปญหาและหนทางแกไข
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อนิเทอรเนต็ในชนบทศรลีงักา
คฑมาเลเปนชมุชนชนบททีม่ปีระชากรรวมกนัประมาณหนึง่แสนหาหมืน่
คน สถานวีทิยชุมุชนของทีน่ีเ่ปนพืน้ฐานการทดลองใชวทิยเุชือ่มโยงคน
ในทองถิน่กบัอนิเทอรเนต็ไดเปนอยางดี
สถานีวิทยุออกอากาศรายการ “ทองอินเทอรเน็ตทางวิทยุ” ทุกวัน ผูจัด
รายการคัดเลือกขอมูลจากอินเทอรเน็ตมาอธิบายและตีความเปนภาษา
ทองถิน่  ผฟูงทีไ่มรภูาษาองักฤษกไ็ดใชอนิเทอรเนต็ดวยวิธนีี้
ผฟูงขอขอมลูเฉพาะเรือ่งได โดยเฉพาะเรือ่งทีเ่ปนประโยชนกบัพวกเขา
เชน แนวโนมความตองการของตลาด การเกษตร การบรรเทาความยากจน
การศกึษา สขุภาพ และยา
โครงการนำรองขององคการยูเนสโกและรัฐบาลศรีลังกานี้ ชวยใหผู
ที่สนใจอยากคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตเอง ไดใชอินเทอรเน็ตตาม
อนิเทอรเนต็คาเฟ  และในหองสมดุชมุชนโดยไมเสยีเงนิ  นอกจากนีส้ถานี
วทิยกุส็รางฐานขอมลูชมุชน  เกบ็เรือ่งทีผ่ฟูงขอมา สวนใหญเปนภาษา
ทองถิน่ และเหมาะกบัความสนใจและความจำเปนในการพฒันาทองถิน่
ซึง่เปนเรือ่งสำคญั  เพราะชดุขอมลูจากอนิเทอรเนต็มกัไมใครเหมาะกบั
ทองถิน่นกั

ทางเดินเทาหมูบานและทางดวนขอมูลขาวสาร     นาเสียดายที่มีคน
สวนนอยเทานัน้ ในประเทศกำลงัพฒันา  สวนใหญทีเ่ขาถงึขอมลูทรงคณุคาใน
อนิเทอรเนต็ เชน ในแอฟรกิามคีนไมถงึรอยละ  ๑.๕  ทีเ่ขาถงึอนิเทอรเนต็ได
ในปลาย ค.ศ. ๑๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ไมมีชาวชนบทยากจนที่ไหนไดอยูใน
จำนวนคนสวนนอยที่ไดใชอินเทอรเน็ต  ปญหาก็คือ ทำอยางไรจึงจะเชื่อมตอ
คนชนบททีอ่ยใูนหมบูานหางไกล กบัทางดวนขอมลูขาวสารได

การผสมผสานรายการวิทยุชุมชนกับอินเทอรเน็ตเปนหนทางหนึ่ง ถา
สถานวีทิยมุคีอมพวิเตอรทีเ่ชือ่มตอกบัอนิเทอรเนต็ได ผผูลติรายการกห็าขอมลู
ตางๆ จำนวนมากมายมหาศาลมาใหผูฟงได และยังจะหาคำตอบกระทูถาม
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จากสมาชิกในชุมชนไดดวย   การออกอากาศขอมูลขาวสารแบบนี้ก็เทากับนำ
อนิเทอรเนต็เขาไปถงึบานผฟูง  แมวาบางครอบครวัไมมโีอกาสไดมโีทรศพัทไว
ใช    ยิง่คอมพวิเตอรในบานยิง่ไมตองพดูถงึ

อนิเทอรเนต็กบัการผลติรายการ    อนิเทอรเนต็มปีระโยชนตอการผลติ
รายการมาก สถานีไดรบัขอมลูหลากหลายจำนวนมหาศาลจากอนิเทอรเนต็ เชน
ขอมูลจากสำนักขาวใหญๆ ขอมูลจากองคกรพัฒนาตางๆ องคกรภาครัฐและ
เอกชน  มหาวทิยาลยั และองคกรอืน่ๆ นอกจากนัน้ผใูชอนิเทอรเนต็กด็าวนโหลด
รายการจากอนิเทอรเนต็มาออกอากาศใหมได เนือ้หาหลกัของแตละรายการ มกั
เปนเรือ่งสำคญัๆ ตอวทิยชุมุชน เชน เรือ่งสขุภาพ  การศกึษา  สทิธสิตร ีและอืน่ๆ

อนิเทอรเนต็ใชเปนเวทีการแลกเปลีย่นรายการไดดวย  การบรกิาร  เชน
วนัเวลิด  (OneWorld)  โกลบลัเรดโิอเซอรวสิ (Global Radio Service)  และ เอ
อินโฟส (A-Infos) ชวยใหผูผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงไดฝากรายการของ
ตนไวใหผผูลติรายการคนอืน่นำไปใชออกอากาศได  และกน็ำรายการของผอูืน่
มาออกอากาศไดเชนกนั

วิทยุชุมชนอาจตองการเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเองทางเวบไซต
อธบิายองคกร  รายการ  บคุลากร  และอืน่ๆ ตามตองการ (Philippe Bchamp,
“The ABCs of ICTs InteRadio, Vol. 10/No. 2. Montreal. December 1998)

ศนูยทางไกลเอนกประสงค
คนเราพูดกันเรื่องการใชไมโครชิพ และการสื่อสารผานดาวเทียมเพื่อ

การพฒันาชนบทกนัมาตัง้แตตนทศวรรษ ค.ศ. ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓)  แนวคดิ
เรีอ่งศนูยทางไกลอเนกประสงค หรอืทีร่จูกักนัในนามรานขอมลูชนบท ไดพฒันา
เรื่อยมา

หลักการเบื้องตนคือสรางที่ใหชาวบานไปหาขอมูล เชน ขอมูลการ
เกษตร สขุภาพ การวางแผนครอบครวั และการพฒันาอืน่ๆ  หรอืประเดน็ทาง
สังคม อาจใหใชโดยไมตองเสียเงินหรือตองเสียคาธรรมเนียม  เมื่อพัฒนาเต็ม
รปูแบบแลว  กจ็ะมสีถานวีทิยชุมุชนเปนแกนกลางของศนูยทางไกลนีท้ีใ่หบรกิาร
ตางๆหลากหลาย
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ศนูยทางไกลนีจ้ะมอีนิเทอรเนต็ไวใหบรกิารตามทีไ่ดกลาวมาแลว  และ
เชื่อมตอชุมชนตางๆเขาดวยกัน นอกจากนี้ยังอาจจะมีการบริการอื่นๆ เชน
โทรศัพทและโทรสารสาธารณะ หองสมุดวีดิทัศน โสตทัศนวัสดุ หนังสือ
และสิง่พมิพตางๆ   โครงการธนาคารโลกเคยเสนอใหมศีนูยทางไกลรปูแบบหนึง่
ในประเทศอนิเดยีทีห่ารายไดเลีย้งตนเองโดยขายแผนเสยีงและเทปเสยีง ใหเชา
วีดิทัศนและอุปกรณโสตทัศน ใหบริการการพิมพดวยคอมพิวเตอร และถาย
สำเนาเอกสาร

ในบงัคลาเทศ ธนาคารกรามนี  เจาของโครงการเงนิกโูดยเฉพาะสำหรบั
ผหูญงิชนบท ไดเริม่กจิการกรามนีเทเลคอมใน ค.ศ. ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ให
ผูหญิงกูเงินไปซื้อโทรศัพทมือถือและเปดบริการสาธารณะ รวมทั้งใหบริการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตในเมืองใหญๆ  กรามีนเทเลคอมวางแผนจะติดตั้งบริการ
โทรศพัทในหมบูานหาหมืน่แหงทัว่ประเทศ รวมทัง้ขยายบรกิารเชือ่มตออนิเทอร
เน็ตดวย การดำเนินการนี้นับเปนกาวแรกของศูนยทางไกลอเนกประสงคใน
ชนบท  แตการกระจายเสียงในบังคลาเทศยังคงเปนการผูกขาดของรัฐ
และไมมแีวววารฐับาลจะอนญุาตใหเปดวทิยชุมุชนในเรว็ๆนี้

เทคโนโลยดีจิติอล
เทคโนโลยีดิจิตอลไดเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต และการกระจายเสียง

รายการวทิยเุรือ่ยมา  ในชวงไมกีป่มานีส้ถานวีทิยกุระจายเสยีงหลายแหงลงทนุ
ตดิตัง้ระบบดจิติอลเพือ่ใชผลติรายการแทนระบบอนาลอ็ก และกำลงัขยายระบบ
ดจิติอลใหใชสงสญัญาณออกอากาศดวย ในขณะเดยีวกนัการพฒันาทางดจิติอล
กร็วมอตุสาหกรรมการกระจายเสยีง โทรคมนาคม และคอมพวิเตอรเขาดวยกนั
การพฒันานีน้ำไปสบูรรยากาศธรุกจิใหมทีท่าทาย   ทีท่ำใหนกัวทิยโุทรทศันตอง
คนหาบทบาทสือ่ผสมทีแ่จมชดั

คำแนะนำจากผชูำนาญ
บทนีไ้ดเสนอภาพรวมดานเทคนคิในการจดัตัง้วทิยชุมุชน ผทูีต่องการ

ดำเนินการควรหาที่ปรึกษาทางดานเทคนิคกอนการลงทุน โดยอาจขอคำแนะ
นำจากชางเทคนคิทีส่ถานใีกลๆ โดยไมตองเสยีคาจางแพงๆ
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บทที ่ ๕
วธิเีริม่

บรบิททางกฎหมาย
กอนอืน่ผทูีส่นใจจะตัง้สถานวีทิยชุมุชนจะตองศกึษา  วากฎหมายการ

กระจายเสยีงมขีอกำหนดเรือ่งการอนญุาตใหมสีถานวีทิยกุระจายเสยีงอสิระอยาง
ไรบาง ถากฎหมายไมเอยถงึการกระกระจายเสยีงทองถิน่ทีไ่มหวงัผลกำไรกอ็าจ
ตองศกึษาแนวทางอืน่  บญัญตัเิกีย่วกบัวทิยกุระจายเสยีงเชงิธรุกจิอาจคลมุถงึการ
บริการชุมชน   สถานีวิทยุชุมชนจำนวนมากในบางประเทศไดรับอนุญาตให
ดำเนนิการแบบธรุกจิ ซึง่กไ็มควรทำใหสถานวีทิยชุมุชนนัน้ๆมงุแสวงหากำไร
เปนหลัก หรือบางสถานีอาจไดใบอนุญาตใหเปนสถานีวิทยุกระจายเสียงทาง
วฒันธรรม  สถานทีีต่ัง้กนัเองโดยไมมใีบอนญุาตกม็ ีแตควรตองระวงัใหด ีเพราะ
อาจโดนลงโทษได

ศรทัธาในพลงัประชาชน
“การสือ่สารเปนสิง่ทีส่ำคญัยิง่สำหรบัทกุคนในการพฒันา เปนกระบวน
การ ไมใชผลลพัธ เปนวถิทีางไปสกูารพฒันาทีย่ัง่ยนื  บทบาทของการสือ่
สารในกระบวนการพัฒนาคือ การทำใหประชาชนรูถึงสถานการณที่
แทจริง และรูวาตนเปลี่ยนสภาพสังคมของตนเองได การสื่อสารถือวา
ทกุคนเสมอภาคกนั มสีทิธทิีจ่ะไดรบัความรแูละมวีฒันธรรม และวพิากษ
วจิารณสถานการณของตนเองได รวมทัง้ลงมอืแกไขไดดวย การสือ่สาร
เชือ่วาทกุคนแมแตคนทีไ่มรหูนงัสอืกอ็ภปิรายประเดน็ทางสงัคมใหคนอืน่
เขาใจได”
                                                                           เอด็  โมโย
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นยิามสถานวีทิยชุมุชนแหงอนาคต
         “เราตองตดัสนิใจวาสถานจีะเปนอยางไรและเพือ่ใคร จะเปนเพยีง
เครื่องมือสำหรับไมกี่คน หรือสำหรับสังคมเพียงสวนเดียวไวใชพูดกับ
คนจำนวนมาก  หรอืปลอยใหดเีจผกูขาด หรอืจะใชสรางความเขมแขง็ให
ชมุชนเพือ่ทีจ่ะไดเรยีนรวูา  มอีะไรบางทีม่ผีลตอผคูนในชมุชนโดยตรง
เชน สาธารณสุขพื้นฐาน ขันติตอความแตกตางทางศาสนา  การศึกษา
พืน้ฐาน  การตัง้ครรภในวยัรนุ ฯลฯ”
จาก  Zane Ibrahim and Ms Adams.  Bush Radio  89.5 FM

การเตรยีมงานในชมุชน
กอนจะตอบคำถามทายบทผูที่ตองการกอตั้งวิทยุชุมชนตองหารือ

กบัชมุชนเพือ่วเิคราะหสถานการณ   ในชมุชนมสีือ่อะไรบาง สมาชกิชมุชนเขา
ถึงสื่อพวกนี้ไดมากนอยเพียงไร  และวิทยุชุมชนมีประโยชนของตอคนใน
ทองถิ่นอยางไร เปนตน ผูนำชุมชนทั้งผูที่ไดรับเลือกตั้งและผูนำทางศาสนา
ตลอดจนผนูำทางความคดิตองมสีวนรวมในกระบวนการนี้

ควรหารอืโดยจดัอภปิรายกบักลมุตางๆคราวละกลมุ เชน  ชาวนา ชาว
ประมง เจาของรานคา ครู เปนตน  ที่สำคัญคือตองหารือกับกลุมผูหญิง และ
เยาวชนซึง่เปนกลมุทีช่มุชนชนบทสวนใหญไมยอมใหมบีทบาทนกั  ตองไมเวน
แมกระทั่งชนกลุมนอยหรือกลุมที่มีวัฒนธรรมและภาษาแตกตางไป ตองตรวจ
สอบทัศนคติของประชาชนตอสถานการณปจจุบัน  ความตองการการพัฒนา
หรือการเปลี่ยนแปลง  ความเปนไปไดของการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง
ดงักลาว  รวมถงึทศันคตเิรือ่งบทบาทของวทิยชุมุชน  เพราะทีจ่รงิแลววทิยชุมุชน
ตองการความมงุมัน่ทางสงัคม ไมใชเครือ่งไมเครือ่งมอื

บางครั้งการที่ชุมชนไดมีสวนรวมอภิปรายสถานการณในชุมชน และ
ชวยกนัหาแนวทางทีจ่ะเขาถงึบรกิารพืน้ฐานไดมากขึน้ กอ็าจทำใหคดิไดวาการ
สือ่สารภายในชมุชนทีด่ขีึน้เปนองคประกอบแรกสกูารพฒันาและเปลีย่นแปลง
และวทิยชุมุชนอาจเปนเครือ่งมอืสือ่สารทีเ่หมาะสมทีส่ดุไปโดยธรรมชาติ
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ผลเบือ้งตน   กระบวนการหารอืในเบือ้งตนควรแสดงถงึ
ระดบัความกระตอืรอืลน ความมงุมัน่ ความเขาใจเรือ่งบรกิารวทิยุ
ชมุชน
วตัถปุระสงคโดยรวมของวทิยชุมุชน  โดยเฉพาะในเชงิการเปลีย่น
แปลงและการพฒันา
การดำเนนิงานของวทิยชุมุชนโดยคราวๆ

ถาชุมชนมีความเห็นในประเด็นเหลานี้ไมตรงกัน  แนวคิดเรื่องวิทยุ
ชมุชนกอ็าจเปลีย่นแปรไป  หรอืไมกต็องปรกึษาหารอืกนัอกีใหกวางขวางยิง่ขึน้
ในระหวางที่ปรึกษาหารือกันควรตองพยายามตอบประเด็นปญหาตางๆทาย
บทใหได

ควรติดตอบุคคลและองคกรนอกชุมชนที่อาจเกี่ยวของกับการจัดตั้ง
วทิยชุมุชน  ซึง่ไดแก สถานวีทิยกุระจายเสยีงของรฐั   หรอืวทิยธุรุกจิทีม่รีศัมกีาร
ออกอากาศครอบคลมุชมุชนดวย   องคกรพฒันาตางๆ ทีด่ำเนนิงานพฒันาชมุชน
เจาหนาทีท่องถิน่ทีร่บัผดิชอบงานสาธารณสขุ  เกษตร การศกึษา และการบรกิาร
อืน่ๆของรฐั

วธิกีารหารอื
การอภปิรายกลมุแบบโฟกสักรปุ  เปนวธิคีนหาความคดิและความเหน็

ทีม่พีลงัมากทีส่ดุ และใชในการหารอืของชมุชนไดผลด ี  โฟกสักรปุเกดิจากการ
วจิยัตลาด  ใชไดดเียีย่มในการพฒันาเมือ่จำตองเกบ็ขอมลูเชงิคณุภาพ  เชน  ความ
เหน็ การรบัร ู แนวคดิ  และความมงุหวงั

โฟกสักรปุคอือะไร   ผเูขาอภปิรายกลมุแบบนีต้องมสีกั ๑๒ คน  มกีาร
ศกึษาแนวการดำรงชวีติ  สถานะทางเศรษฐกจิ  และปญหาคลายๆกนั  เพือ่ทีจ่ะได
ไมมใีครเหนอืกวาใครจนครอบงำกลมุในการอภปิรายได   ถาในกลมุมคีนนอย
กวา  ๖  คน  การอภปิรายกจ็ะไมคอยมชีวีติชวีา  และไมอาจมมีตทิีม่คีวามหมาย
ได  แตถามคีนเกนิ  ๑๒  คน  บางคนกอ็าจไมมโีอกาสไดพดู และอาจจบักลมุ
กนัเปนกลมุยอยและคยุกนัเอง

อาจนำกลมุตางๆ  เชน  เยาวชนวางงาน  แมลกูออนหรอืมลีกูเลก็ๆ    หรอื
ชาวนาทีม่ทีีน่าไมมาก  มาประชมุปรกึษาหารอืกนัดวย
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ผดูำเนนิการโฟกสักรปุ  ผดูำเนนิการอภปิรายชวยกระตนุใหผทูีม่าเขา
กลมุไดคยุกนัเองในหวัขอทีเ่ลอืก  ตวัอยางเชน รายการวทิยปุระเภทใดชวยใหแม
อายนุอยปองกนัและสงเสรมิพลานามยัของลกูได

ผูดำเนินการอภิปรายตองไมทำตัวเดน แตตองเปนกันเองเพื่อใหทุก
คนในกลุมไมเครียด ผูดำเนินการอภิปรายตองรูวิธีหลอกลอใหสมาชิกในกลุม
พดูจากนัเอง ไมใชเอาแตจะตอบคำถามของผดูำเนนิการอภปิราย  คอืตองเตรยีม
คำถามปลายเปด เชน “คณุคดิอยางไรกบั....?” หรอื “คณุวาเราควรจะ.....อยางไร
?”   คอืคำถามทีต่องตอบยาวกวา “ใช” หรอื “ไมใช”

การกระตนุใหวเิคราะหในเชงิลกึ      ผดูำเนนิการอภปิรายกลมุเปนคนที่
จะกระตนุใหกลมุไดวเิคราะหและอภปิรายประเดน็ตางๆใหลกึซึง้มากขึน้   เมือ่
ใครแสดงความคดิเหน็ ผดูำเนนิการอภปิรายตองซกัเหตผุลทนัท ี   เปนตนวา เมีอ่
มใีครพดูวา  “ฉนัชอบรายการนัน้มากจรงิๆ ไมเคยพลาดเลยสกัครัง้”   หรอืถา
คนอืน่ๆ ในกลมุมคีวามเหน็ตรงกนัขาม   ผดูำเนนิการอภปิรายควรตองถามดวย
วาจานมุนวลสภุาพทนัทวีา  “ทำไม”   เพือ่กระตนุใหผพูดูวเิคราะหประเดน็ตางๆ
ใหทกุคนเขาใจถองแท

ผูสังเกตการณ  ในระหวางโฟกัสกรุปผูสังเกตการณจะนั่งฟงเงียบๆ
พรอมทัง้จดประเดน็หลกัๆ ทีก่ลมุอภปิรายกนัอย ู  เมือ่การอภปิรายจบลงแลว  ผู
สังเกตการณควรอานประเด็นหลักที่จดไวใหทุกคนในกลุมฟง  เพื่อยืนยันวา
บนัทกึไวถกูตอง  วธินีีช้วยใหสรปุมตขิองกลมุไดงายขึน้

ประสทิธผิลของโฟกสักรปุ  โฟกสักรปุใชไดผลดมีากโดยเฉพาะในหมู
ผทูีร่่ำเรยีนมานอย  ทกุคนทำตวัตามสบายเพราะทกุคนเหมอืนกนัหมด และเพราะ
ผดูำเนนิการอภปิรายจงใจสรางบรรยากาศใหทกุคนรสูกึเปนกนัเอง  เมือ่คนใน
กลุมเริ่มพูดจากันก็จะกระตุนใหตางคนตางไดโตตอบแสดงความคิดเห็นที่
ชวยเผยใหเหน็วาเขาคดิอยางไร  รสูกึอยางไร  การสมัภาษณตวัตอตวัสโูฟกสักรปุ
ไมได เพราะในการสัมภาษณตัวตอตัวผูถูกสัมภาษณจะพูดอยางที่คิดวาคน
สัมภาษณอยากไดยิน  ผูดำเนินการอภิปรายควรระวังอยาปลอยใหคนในกลุม
เพยีงสองสามคนพดูมากเสยีจนคนอืน่ๆไมไดพดู   และตองพยายามใหคนทีพ่ดู
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นอยไดแสดงความเหน็โดยทีไ่มทำใหเขารสูกึตองขายหนา  ผหูญงิและวยัรนุมกั
ไมคอยพดูในกลมุ

ควรจดัโฟกสักรปุกบัสมาชกิชมุชนบางกลมุ  และสมัภาษณผนูำความ
คดิ  เจาหนาทีท่องถิน่  และบคุคลอืน่ๆ  เพือ่ใหไดขอมลูพอทีจ่ะวางแผนใหบรกิาร
วิทยุชุมชนได  เวลาหารือกับชุมชนและผูสนใจตองอยาเรงรัด เพราะถาเกิดผิด
พลาดหรือเขาใจผิดกันตั้งแตตน ก็จะมีผลตอการดำเนินงานวิทยุชุมชนใน
ภายหนาได

ในการวางแผนในทกุขัน้ตอน จะตองตืน่ตวักบัวาระซอนเรนของกลมุ
ผลประโยชนบางกลุม ที่อาจทำใหวิทยุชุมชนตกเปนเครื่องมือของกลุมนั้นๆ
ไปในทีส่ดุ

ภารกจิ
“ภารกจิของสถานวีทิยบุอกวาสถานมีจีดุมงุหมายอะไร   เปนแผนทีท่ีช่วย
กำหนดเสนทางสเูปาหมาย   เปนเครือ่งมอืวดัความสำเรจ็ของสถาน ี   เปน
รากฐานของทกุสิง่    เปนดาวนำทาง.... รายการทัง้หมดของสถานตีองเปน
ไปตามหลกัการในภารกจินัน้”
                                       บลิ ซเีมอรงิ
                                       นกัเคลือ่นไหววทิยสุาธารณะในสหรฐัอเมรกิา

ความสำคญัของภารกจิ
ชุมชนตองอภิปรายวัตถุประสงคของบริการวิทยุชุมชนเสียแตเนิ่นๆ

และรางคำประกาศภารกจิทีส่ัน้และกระชบั   ซึง่ยงัปรบัปรงุอกีไดในระหวางการ
หารือ

เมื่อทุกฝายตกลงกันไดเรี่องภารกิจแลว ก็ตองใชคำประกาศนั้นเปน
พืน้ฐานการดำเนนิการตอไป  แตกไ็มใชวาภารกจินีเ้ปลีย่นแปลงอกีไมได หลงั
จากทีไ่ดปฏบิตังิานไปสกัพกั อาจจำเปนตองปรบัภารกจิบาง  แตตองหารอืกบั
ชมุชนกอนเสมอ
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เมือ่สถานวีทิยเุริม่ดำเนนิการแลวจะยดึมัน่ในภารกจิไดอยางไร ขึน้อยู
กับผูที่ไดรับเลือกใหเปนผูนำและผูบริหาร จึงควรตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้น
ภายในชุมชนเพี่อประเมินผลเปนประจำ วาการปฏิบัติการของสถานีวิทยุนั้น
เปนไปตามภารกจิอยางไร

บทบาทของสถาบนัทางศาสนา
ควรพิจารณาบทบาทของฝายศาสนาในชุมชนเปนพิเศษ เพราะมี

บทบาทสำคัญในการริเริ่มและดำเนินการ กลุมนี้มุงมั่นจริงจังที่จะใหชุมชนมี
สวนรวม  และใหหลักประกันวาสถานีวิทยุจะดำเนินงานเพื่อประโยชนของ
ประชาชน

แตอยาดวนสรปุวา ไมมกีลมุอทิธพิล หรอืผลประโยชนทางการเมอืง
ใดมอีำนาจเหนอืศาสนา แมวาศาสนาจะจะมบีทบาทสำคญัในการรเิริม่และ
บริหารวิทยุชุมชน ก็ยังจำเปนตองอภิปรายกันทุกแงมุมใหกระจางวา ฝาย
ศาสนาอยใูนตำแหนงอะไร  และคดิอยางไร  กอนทีจ่ะดงึเอาฝายศาสนาเขา
มาเปนหนุสวน

บทบาทของสถานศกึษาทองถิน่
ขาราชการโรงเรยีนทองถิน่อาจสนใจวทิยชุมุชนเปนพเิศษ และชวยกอ

ตั้งได  ตัวอยางเชน  ขาราชการกลุมนี้อาจเห็นวิทยุชุมชนเปนทางที่จะทำให
พอแมมีสวนรวมในการศึกษาของบุตรหลานมากขึ้น  ยิ่งไปกวานั้น  ครูก็เปน
นักกระจายเสียงอาสาสมัครได  มีบอยครั้งที่ครูจัดรายการรายวันเพื่อเตือนเด็ก
ใหทำการบาน  และเดก็นกัเรยีนในบางชมุชนกไ็ดชวยงานวทิยสุปัดาหละครัง้

บทบาทของนกัการเมอืง
มีความเห็นหลากหลายเรื่องบทบาทของนักการเมืองในวิทยุชุมชน

(เรื่องเลาที่ ๔ เปนความคิดเห็นของนักกระจายเสียงวิทยุชุมชน  ผูมีประสบ
การณ)

๘๒



ทำเล
ขอกำหนดดานเทคนคิและสงัคมเปนตวัตดัสนิ  วาทีใ่ดเหมาะทีจ่ะสราง

สถานวีทิยใุนชมุชน

เกณฑทางเทคนคิ
ตำแหนงสายอากาศและเครือ่งสง
๑. สายอากาศควรอยสูงูทีส่ดุเทาทีจ่ะสงูได บนทีส่งูหรอืบนเสาทีส่งู

ไมต่ำกวา ๓๐ เมตร และไมมตีกึใหญบงั
๒. เครือ่งสงและสายอากาศไมควรจะอยใูกลสายไฟฟาแรงสงู
๓. ควรมแีหลงพลงังานไฟฟา
๔. เครื่องสงและสายอากาศควรจะอยูใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะ

มากได  และไมควรหางกนัเกนิ ๓๐ เมตร
ตำแหนงของสายอากาศและเครือ่งสง
๕. หองสงอาจอยหูางจากสายอากาศและเครือ่งสงไดถงึหนึง่กโิลเมตร

แตเชือ่มถงึกนัดวยสายเคเบลิ  ซึง่เปนสายสงสญัญาณรายการออก
อากาศ  หรอืไมกส็งรายการจากหองสงไปยงัเครือ่งสงดวยตวัเชือ่ม
ตอสญัญาณความถีส่งูขนาดเลก็

ตำแหนงของหองสงออกอากาศ
๖. หองสงตองมพีลงังานไฟฟา
๗. หองสงควรจะอยหูางจากเสยีงรบกวนตางๆ ทีค่วบคมุไมได

เกณฑทางสงัคม
๘. หองสงควรอยใูกลศนูยกลางชมุชนใหมากทีส่ดุ
๙. หองสงควรอยตูรงทีส่มาชกิชมุชนไปมาไดงาย
๑๐. ไมควรตองเสยีคาเชาสถาน ี หรอืไมคาเชากต็องถกู
๑๑.  ควรอยใูนทีท่ีไ่มมผีลประโยชนใดๆ
๑๒. ควรจะปลอดภัยจากพวกลักเล็กขโมยนอยหรือพวกชอบทำลาย

ขาวของ

๘๓



ความเหน็เรือ่งกลมุศาสนาและวทิยชุมุชนในฟลปิปนส
“คาดหวังกันวาศาสนาไมมีผลประโยชนทางการเมืองหรือธุรกิจ กลุม
ศาสนาสวนใหญเปนผูสอนศาสนาที่อุทิศตัวเองอยางแทจริงและเขาใจ
ปญหาของคนจนอยางลกึซึง้  แตกน็าละอายทีส่มาชกิบางคนแสดงใหเหน็
เดนชดัวา  มแีนวคดิไมเหมอืนใคร  มอีคตทิางสงัคม  และไมเปนกลางทาง
การเมอืง
ในชมุชนแหงหนึง่ทีม่กีารจดัตัง้สถานวีทิยชุมุชนขึน้แลว บาทหลวงไดรบั
เลือกใหเปนประธาน สภาสื่อชุมชน แตบาทหลวงผูนั้นไมเคยชอบให
ผูคนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆเลย ทานไมเชื่อเรื่องความเปน
ผนูำของคนในทองถิน่ แตทานบรหิารงานสถานเีอง และใหลกูนองมาชวย
เมือ่ถงึชวงรณรงคเลอืกตัง้  บาทหลวงผนูีก้ส็นบัสนนุนกัการเมอืงผทูีท่าน
คิดวาเปนคนโปรดของประชาชน เนื่องจากสถานีวิทยุชุมชนตั้งอยูใน
เขตวดั บาทหลวงจงึฉวยโอกาสใชรายการสนบัสนนุผสูมคัรทีท่านชอบ
และลดความสำคญัของฝายตรงขาม”
                                                                           ลอู ีแทบงิ

๘๔



เรื่องเลาที่  ๔   นักการเมืองกับวิทยุชุมชน
“ผมเปนนกัขาววทิยมุา ๒๒ ป และออกจะไมวางใจนกัการเมอืง เวลา

ผมไดยนินกัการเมอืงพดู ผมพยายามเดาวาทีจ่รงิแลวเขาคดิอะไร  แตกไ็มเคย
สำเร็จ

ในโครงการนีม้ปีญหาวา เราจะไปยงุกบันกัการเมอืงหรอืไม หรอืวาไม
ตองไปยุงกับพวกเขาเลย  เราถกเถียงกันเองหลายครั้งกับนักสังคมวิทยา
หลายคน  แลวกส็รปุไดวา นกัการเมอืงจำเปนตองมสีวนรวมกบัการดำเนนิ
งานวิทยุชุมชน เพราะนักการเมืองเปนสวนหนึ่งของชีวิตชุมชนที่เราหนี
ไมพน  และอาจเปนผทูีม่อีทิธพิลตอการพฒันาชมุชน

โครงการนีต้ดัขาดจากนกัการเมอืงไมได  แมวานกัฉวยโอกาสจะมอง
เห็นวาสื่อที่เผยแพรไปทั่วชุมชนจะมีศักยภาพที่จะทำใหเขาไดรับคะแนน
เสยีงและความชืน่ชอบจากสาธารณชน  เราตองทำใหนกัการเมอืงมบีทบาท
ทีเ่หมาะสม  สมมตุวิานกัการเมอืงพรรคใดพรรคหนึง่ตกลงเขามามสีวนรวม
ในกรรมการสภาสื่อชุมชน  เราก็ตองใหตัวแทนนักการเมืองพรรคใหญทุก
พรรคเขามาในสภาดวย

นักการเมืองบางคนอาจแสดงออกชัดเจนวาไมปราถนาที่จะเขามายุง
เกีย่วในโครงการ  แมบางคนอาจหยบิยืน่ใหทัง้ทรพัยากร และทัง้เขามาชวย
งานมากมาย  แตแมแตคนที่ประกาศตัววาไมขอยุงเกี่ยวก็ยังอาจมีสมุนอยู
ในตำแหนงสำคัญๆที่สถานีวิทยุ  อาทิ เชน เปนผูมีอุปการะคุณ ปญญาชน
หรอืผจูดัการสถานทีีช่อบวางอำนาจ  ดงันัน้เขากย็งัอาศยัคนของเขาเลด็ลอด
เขามามบีทบาทในการตดัสนิใจทีส่ำคญัๆ ของสถานอียดูี

นักการเมืองบางคนอาจแสดงวาหวงใยปวงชนลนเหลือ และอาจให
คำมัน่สญัญาอยางจรงิจงัวาจะไมเขาไปยงุเกีย่วกบักจิการของสถาน ี แตมไีม
กี่คนที่รักษาคำพูด  บางคนจะเสแสรงยึดคำมั่นที่สัญญาไวกับสาธารณชน
โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่ผบูรหิารโครงการไมเปดโอกาส แตนกัการเมอืงเจาเลห
กย็งัแอบเขามาแทรกแซง

๘๕



คำพงัเพยทีว่า  “ปากปราศรยั  น้ำใจเชอืดคอ”   มตีวัอยางใหเหน็อยบูอยๆ
คำพงัเพยนีใ้ชไดทัง้กบันกัการเมอืงประเภทใสอารมณ และกบัสมาชกิชมุชน
บางคนทีม่วีาทศลิป

แตนีเ่ปนเพยีงขอสงัเกตกวางๆเทานัน้ และยอมมขีอยกเวน
วิธีที่ผูผลิตรายการและนักกระจายเสียงจะสนองตอบทางการเมือง

ขึน้อยกูบัพืน้ฐานทางจรยิธรรม  และการฝกอบรมของแตละคน”
ลอู ี แทบบงิ
ผจูดัการโครงการแทมบลู ี  ประเทศฟลปิปนส

๘๖



รปูแบบ
วิทยุชุมชนสวนใหญอยากมีความถี่วิทยุและอุปกรณกระจายเสียงของ

ตนเอง แตบางครั้งก็เปนไปไมไดเพราะมีกฏหมายบังคับอยู และขาดปจจัยทาง
เศรษฐกจิ ตอไปนีเ้ปนทางเลอืก อยางนอยกส็ำหรบัระยะแรก

ขอแบงเวลาทำรายการวิทยุชุมชนที่สถานีวิทยุของรัฐ หรือสถานี
ธรุกจิทีส่งกระจายเสยีงอยใูนพืน้ที่
ถาอยใูนเขตเมอืงกข็อเชาความถีว่ทิยุ
ตัง้ระบบวทิยชุมุชนทีใ่ชเสยีงตามสาย

ไมวาจะใชวธิไีหน ควรเริม่ออกอากาศสปัดาหละไมกีช่ัว่โมงกอน  แลว
คอยเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละนอย  เพื่อที่จะไดมีเวลาวางแผนและเตรียมตัวออก
อากาศ  เมือ่มปีระสบการณเพิม่ขึน้  และผจูดัรายการรวมทัง้เจาหนาทีค่นุเคยกบั
งานดแีลวจงึเพิม่เวลาออกอากาศ

วิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งคือ เริ่มออกอากาศในชวงสุดสัปดาหเทานั้น เพราะ
จะหาอาสาสมคัรมาชวยไดงาย   สถานคีวรแจงใหผฟูงทราบดวยวาจะออกอากาศ
เฉพาะสดุสปัดาหเทานัน้  การแจงวนัเวลาออกอากาศนีอ้าจอาศยัลำโพงเคลือ่น
ที ่  หรอืประกาศตามสถานทีท่างศาสนา  หรอืตดิโปสเตอร ฯลฯ

กำลงัเครือ่งสง
การดำเนนิงานวทิยชุมุชนยงุยากขึน้ และอาจเนนชมุชนทีบ่รกิารไดยาก

ขึน้ถาออกอากาศครอบคลมุพีน้ทีก่วางขวางเกนิไป   และยงัจะเปนภาระหนกัเกนิ
ไปเพราะวิทยุชุมชนมักอาศัยอาสาสมัครใหมาชวยงานเปนประจำ วิทยุชุมชน
ควรจะ  “จิว๋แตแจว” จงึควรใชเครือ่งสงขนาดเลก็มรีศัมกีารสงพอเหมาะกบัขนาด
ชมุชนเปาหมายมากกวาทีจ่ะใชเครือ่งสงกำลงัแรงทีก่ระจายสญัญาณไปกวางไกล

เครื่องสงขนาดสัก ๒๐ วัตตก็นาจะพอสำหรับชนบท แตถาจำเปนก็
ขยายกำลงัการสงออกอากาศใหสงูถงึ  ๑๐๐ วตัตได  ในเขตเมอืงมหีลายสถานี
แขงกนัออกอากาศ  จงึอาจตองใชเครือ่งสงขนาด  ๓๐๐-๕๐๐  วตัตเลยทเีดยีว

๘๗



๙๒

การเขาใหถงึผฟูงตัง้แต ๕,๐๐๐ ถงึ ๒๕,๐๐๐ คนใหไดเปนเรือ่งสำคญั
เพราะวิทยุชุมชนจำเปนตองไดรับความสนับสนุนรูปแบบตางๆจากผูฟงจึง
จะประสบความสำเรจ็ได  ถามผีฟูงนอยกวา ๕,๐๐๐  ราย สถานกีไ็มอาจอยรูอด
ได แตถามผีฟูงถงึเกนิ ๒๕,๐๐๐ ราย สถานกีอ็าจจะผลติรายการทีม่เีนือ้หากวางๆ
สำหรบัผฟูงทัว่ไป    และคงเอกลกัษณของวทิยชุมุชนเอาไวไดยาก

ความเปนเจาของและการจดัการ
เรือ่งนีเ้ปนประเดน็ทีต่องพจิารณาใหรอบคอบ   ตามหลกัการแลวชุมชน

เปนเจาของวิทยุชุมชน แตที่จริงมีองคกร มูลนิธิ หรือสมาคมที่ถูกตองตาม
กฏหมายดแูลผลประโยชนใหชมุชน และยืน่ขอใบอนญุาตการประกอบกจิการ
กระจายเสยีงในนามของชมุชน   ชมุชนอาจกอตัง้สหกรณสือ่ชมุชนขึน้ทำหนาที่
นีก้ไ็ด  สหกรณสือ่ชมุชนนีอ้าจขายหนุใหทกุคนในชมุชนไดเขามาเปนเจาของ
วทิยุ

ในแงการจดัการ  ชมุชนตองควบคมุการดำเนนิการวทิยชุมุชน  ในเมือ่
ทุกคนในชุมชนมารวมบริหารจัดการตลอดเวลาไมได กลุมตางๆในชุมชน จึง
ตองตั้งตัวแทนเขามาเปนกรรมการสื่อชุมชน  และทำหนาที่บริหารวิทยุชุมชน
กรรมการทุกคนตองตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบของตน  และตอง
รายงานใหกลมุของตนทราบความเคลือ่นไหวอยเูสมอ  การตดัสนิใจดำเนนิการ
ใดๆทีเ่กีย่วกบัสถานตีองโปรงใส และเปนประชาธปิไตย

การวางผงัรายการ
ผูที่คิดตั้งสถานีวิทยุชุมชนจะตองคิดถึงเรื่องรายการเสียแตเนิ่นๆ โดย

เฉพาะเรื่องกลไกที่จะชวยใหชุมชนเขาถึง และมีสวนรวมในวิทยุชุมชนมาก
ทีส่ดุ   คอืตองหาขอมลูวาผฟูงชอบอะไร  ฟงอะไร  และทำไม   ใชโฟกสักรปุหา
ขอมูลลกัษณะนีน้าจะดทีีส่ดุ  อานนโยบายการวางผงัรายการไดในบทตอไป
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ระบบเสยีงตามสาย
วทิยชุมุชนมกัจะเริม่จากใชลำโพงกระจายเสยีง  ซึง่บางแหงกย็งัตองใชอยู
เพราะกฏหมายไมเอื้อ   การอาศัยลำโพงกระจายเสียงเปนบางจุดนั้นมี
ปญหาอยสูอง ประการคอื   คณุภาพเสยีงไมดเีทาทีค่วร   และเปนเหมอืน
การบงัคบัใหตองฟง    ซึง่ทำใหเกดิความตงึเครยีดในชมุชนได

การกระจายเสยีงบางเวลา
 เราเคยคดิวา วทิยกุระจายเสยีงตองออกอากาศเปนประจำทกุวนั เพราะวทิยุ
กระจายเสียงกระแสหลักทำอยางนั้น แตวิทยุชุมชนมีบุคลากร และ
ทรพัยากรไมพอทีจ่ะออกอากาศทกุวนัได  จงึควรเลอืกออกอากาศบางเวลา
เปนประจำสม่ำเสมอ  เทาทีผ่านมา  สือ่ทางเลอืกไมไดออกอากาศรายการ
สงัคมและการเมอืงอยตูลอดเวลา  การวางเวนรายการเปนระยะสม่ำเสมอ
ชวยทำใหผฟูงสนใจตดิตามฟงมากขึน้ได  และยงัทำใหผจูดัมเีวลาวางแผน
และผลติรายการทีม่คีวามหมายมากขึน้สำหรบัชมุชนดวย
                                                                        วจิยนนัดา จยวรีะ

กำลงัสงของสถานี
 “สถานมีกีำลงัสงแรงแคไหนไมสำคญัเทาสงไปถงึทีไ่หนบาง  สถานใีน
เขตทีม่ปีระชาชนเบาบางอาจมเีครือ่งสงกำลงัสงู  แตสถานใีนเขตประชากร
หนาแนนอาจมเีครือ่งสงทีม่รีศัมกีารสงไมเทาไหร”
จาก Zane Ibrahim and Ms Adams.  Radio by Bush Radio, South Africa

พนกังาน
คงมีสถานีวิทยุชุมชนไมกี่สถานี ที่มีเงินจางพนักงานนอกเหนือจากผู

จดัการสถานไีด   วทิยชุมุชนสวนมากตองอาศยัอาสาสมคัรมาเปนผผูลติรายการ
นกัขาว  และชางเทคนคิประจำหองสง   การใชอาสาสมคัรไมไดเปนการใชแรง
งานราคาถกูดำเนนิงานสถานทีีไ่มมรีายได  แตเปนการเพิม่ภาพลกัษณทีด่ ี  ทำให
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เหน็วาวทิยชุมุชนมไีมตรจีติ ยดึคำมัน่สญัญา และใหบรกิารสาธารณะ   ชมุชน
สวนใหญตองมีคุณสมบัติเหลานี้จึงจะเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตามระบอบ
ประชาธปิไตยได

ความยัง่ยนืของสถานวีทิยชุมุชน
 การสรางรายได

วิทยุชุมชนในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศกอตั้งขึ้นดวยความ
สนบัสนนุจากแหลงทนุทัง้ในและนอกประเทศ   ผทูีว่างแผนกอตัง้และสนบัสนนุ
วทิยชุมุชนควรคำนงึตัง้แตตนวา วทิยชุมุชนจะยัง่ยนืไดอยางไร

วทิยชุมุชนมทีางสรางรายไดใหพอคาใชจายตางๆ ไดดงันี้
โฆษณาทางธรุกจิ   ถากฎหมายอนญุาต
หาผอูปุถมัภรายการ ถาไมขดักบักฎระเบยีบของรฐั
ขอเงนิบรจิาค
เก็บคาธรรมเนียมสำหรับการใหบริการประกาศเรื่องสวนตัวผาน
ทางวทิย ุเปนบรกิาร”โทรศพัทประชาชน”
เกบ็คาสมาชกิจากผฟูง

ความยัง่ยนืของวทิยชุมุชน
ผูจัดการสถานีวิทยุชุมชนในเขตที่ยากจนที่สุดแหงหนึ่งในประเทศ
โคลัมเบียที่ดำเนินงานเปนผลสำเร็จเลาวา เธอจัดงานเลี้ยงเมื่อสถานีเริ่ม
ออกอากาศและบอกทุกคนที่มางานใหนำเทปหรือแผนเสียงเพลงโปรด
ของตนมาดวย  เธอเปดเพลงพวกนีใ้นงานเลีย้ง  เสรจ็แลวกข็อยมืมากอปป
ไวใชออกอากาศ  เปนวธิเีริม่สะสมเพลงยอดนยิมไวใชในสถาน ี  โดยไม
ตองเสยีเงนิซือ้เทป หรอืแผนซดีเีอง

การโฆษณา   สือ่ธรุกจิทีเ่ขม็แขง็และมอีทิธพิลมากในหลายประเทศ
ทีเ่พิง่ออกกฎหมายวทิยชุมุชนแบบไมคากำไรทำใหรฐัออกกฏหมายหามวทิยุ
ชมุชนไมใหโฆษณา  วทิยชุมุชนจะไดไมแยงรายไดของตนไป   ซึง่ถงึจะทำ
ใหวทิยชุมุชนมปีญหาเรือ่งรายได  แตกลบัไดเปรยีบดานภาพลกัษณและความ

๙๐



นาเชือ่ถอื  ทีจ่รงิแลววทิยชุมุชนกเ็ปนบรกิารกระจายเสยีงเพือ่สาธารณะ จงึ
ควรมลีกัษณะขององคกรทีป่ลอดจากผลประโยชนและอทิธพิลใดๆ

ดงันัน้ ถงึแมวาวทิยชุมุชนโฆษณาได  กค็วรทำใหสอดคลองกบัความ
เปนวทิยชุมุชน  คอืควรโฆษณาธรุกจิและบรกิารของทองถิน่เทานัน้  ควรจะหลกี
เลีย่งธรุกจิขามชาตแิละสนิคาทีท่ำลายสขุภาพ เชน บหุรี ่เหลา เปนตน

วทิยชุมุชนในเอกวาดอรโฆษณาไมได
“เราไมแสวงหากำไร  แตเรากไ็มอยากลมละลายเหมอืนกนั”
                                                        นกักระจายเสยีงชมุชนในเอกวาดอร

ผลประโยชนทบัซอน  การอปุถมัภกอ็าจมปีญหาผลประโยชนขดักนัได
ถาผอูปุถมัภเปนองคกรธรุกจิ  แตการมสีมาคมชมุชน เชน สมาคมสตร ีสมาคม
เกษตรกร หรือสมาคมชาวประมง รวมทั้งจากองคกรพัฒนาตางๆอุปถัมภนั้น
สำคญัมาก

แตถาวิทยุชุมชนตองคอยอาศัยความสนับสนุนจากภายนอกนานๆ
ไปก็จะไมยั่งยืน ชุมชนจึงควรตองรับผิดชอบสรางความยั่งยืนใหวิทยุชุมชน
ผูจัดการสถานีรวมทั้งผูผลิตรายการ นักขาว และชางเทคนิคตองจัดรายการ
ใหสนกุสนาน  มปีระโยชน  และมคีณุคามากพอทีผ่ฟูงจะเตม็ใจบรจิาคเงนิ  หรอื
สิง่ของและใหความชวยเหลอือืน่ๆ แกสถาน ี   หรอืจายคาสมาชกิเพือ่ทีจ่ะไดฟง
รายการวทิยชุมุชน
เกบ็พนกังานไวนานๆ

ความยัง่ยนืของสถานไีมเกีย่วกบัเงนิเรือ่งเดยีว  แตเปนเรือ่งบคุคลดวย
พนกังานสวนใหญของสถานเีปนอาสาสมคัรทีเ่ปลีย่นหนากนับอยมาก  เพราะ
ถาเปนผูชายก็มักเปนคนวางงานที่กำลังหางานที่ใหคาจาง การฝกอบรมเปน
วธิกีระตนุวธิหีนึง่ทีช่วยใหอาสาสมคัรมคีวามสขุกบังาน  และมอีนาคตในงาน
นัน้  (บทที ่ ๗  เรือ่งการฝกอบรม  กลาวถงึงานอาสาสมคัรในวทิยชุมุชน)   อาสา
สมัครหญิงมักจะไมมองหางานนอกชุมชนจึงชวยแกปญหาเรี่องคนออกไดบาง
องคการยเูนสโกและรฐับาลเดนมารก  เสนอใหพนกังานวทิยชุมุชนในโครงการ
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แทมบุลีของประเทศฟลิปปนสหาเลี้ยงชีพวิธีอื่นดวย โดยจัดเงินกูใหทำธุรกิจ
เลก็ๆนอยๆเพือ่เลีย้งตนเองนานเทาทีย่งัอาสาสมคัรทำงานใหสถาน ี ความคดินี้
ใชไดผลดใีนบางสถาน ี  แตปฏบิตัไิดยากในสถานอีืน่ๆ

การแปลงหนี้เปนสินทรัพยในประเทศฟลิปปนส
“ครสิปนเปนลกูชาวนาทีต่องเลกิเรยีนกลางคนัและไมมงีานทำ  ญาตสินทิ
มติรสหายเรยีกเขาสัน้ๆ วาพนินี ่  เขามกัจะแกรวอยทูีบ่ารแถวๆ บาน  ถา
ไมเมากไ็มกลบับาน  สาวๆไมชอบวถิชีวีติและนสิยัการดืม่ของเขา  แถม
เขาไมหลอ  พนินีเ่กงอยอูยางเดยีวคอื เลนกตีารเกง
เมือ่สถานวีทิยชุมุชนประกาศรบัอาสาสมคัรเขาอบรมเพือ่ทำงาน พนินีก่็
ไปสมคัรกบัเขาดวย  เขาไมมงีานทำกเ็ลยเขาเกณฑ คอืมเีวลาวางเขาฝก
หนกัสามสปัดาห
พนินีก่ระตอืรอืรนไปอบรม และกลายเปนอาสาสมคัรวทิยชุมุชนทีท่มุเท
คนฟงชอบเสยีงของเขา เขาจดัรายการวทิยกุระจายเสยีงเกง และใครๆ ก็
เริม่เหน็ดานดขีองเขา
เพือ่นฝงูมกัจะเยาเขาเรือ่งหนาตาวา  “เวลานายพดูออกวทิย ุ นายฟงเหมอืน
เปนคนจรงิๆเลย”  พนินีภ่มูใิจแตกไ็ดแตยิม้
พอใครๆไดขาววาพนินีจ่ะแตงงานกถ็งึกบัอึง้  ยิง่พอรวูาเจาสาวของเขา
เปนครทูีเ่ปนมติรทีส่ดุบนเกาะนีก้ย็ิง่ทึง่กนัใหญ
ผมปลื้มใจเรื่องพินนี่ เพราะงานวิทยุกระจายเสียงทำใหคนที่ไมเปนโล
เปนพายกลบักลายเปนขวญัใจของชมุชนได
แลวขาวรายกต็ามมา ภรรยาพนินีก่ำลงัจะมลีกู  พนินีท่ำงานโดยไมไดเงนิ
ไมไดแลว  เขาจงึทิง้งานอาสาสมคัรวทิยกุระจายเสยีงไปหางานกอสราง
บนแผนดนิใหญ  แตกไ็ดอยางเสยีอยาง  สถานเีสยีพนินีท่ีเ่คยเปนภาระของ
สงัคมไป  แตชมุชนไดคนทีร่บัผดิชอบตอครอบครวัมา”
                                                                      ลอู ี แทบงิ
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แหลงเงนิลงทนุ
วทิยชุมุชนมกัไดรบัเงนิลงทนุจากแหลงนอกชมุชนมาซือ้อปุกรณ  และ

ฝกอบรมเจาหนาทีเ่มือ่เริม่กอตัง้สถาน ี แหลงทนุพวกนีค้อืองคกรพฒันาเอกชน
ทั้งในและนอกประเทศ องคกรพัฒนาทวิภาคี หรือองคกรพหุภาคี เวลาเสนอ
โครงการขอความชวยเหลอืลงทนุจดัตัง้สถานวีทิยชุมุชนนัน้  ตองกำหนดภารกจิ
ของสถาน ี  และชีแ้จงประเดน็สำคญัตางๆใหละเอยีด  เพือ่กระตนุองคกรตางๆ
ใหอนมุตัเิงนิสนบัสนนุ  แตตองระวงัไมนำเสนอเกนิความเปนจรงิเสยีจนเขาใจ
ผดิกนัได

ผูใหเงินสนับสนุนไมไดใหเงินกันงายๆ  แตจะพิจารณาโครงการกัน
รอบคอบ  โดยจะมองหาคำตอบสำหรบัคำถามตางๆ ขางลางนี ้  มหินำซ้ำจะลง
มอืสบืเสาะหาขอมลูเพิม่เตมิเองอกีดวย

การกอตั้งสถานีวิทยุชุมชนไมถึงกับยุงยาก แตก็ตองทำงานกันหนัก
และถาอยากทำใหสำเรจ็กต็องทำใหเตม็ที่
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ขอควรคำนึง เมื่อวางแผนจะตั้งสถานีวิทยุชุมชน
1. กฎหมาย
- กฏหมายพดูถงึวทิยชุมุชนทีไ่มหวงัผลกำไรอยางไรบาง
- ถากฎหมายอนญุาตใหมวีทิยชุมุชนได  กฎหมายกำหนดเงือ่นไขการขอ

ใบอนญุาตและคณุสมบตัขิองผยูืน่ขอใบอนญุาตไววาอยางไร
- คาธรรมเนยีมการขอใบอนญุาตอยใูนวสิยัของชมุชนหรอืไม  การออก

ใบอนญุาตใชเวลานานเทาไร  และมเีงือ่นไขการตอใบอนญุาตอยางไร
- การซื้อและติดตั้งเครื่องสงตองมีใบอนุญาตหรือไม ตองไดรับความ

เหน็ชอบจากองคการโทรคมนาคมกอนหรอืไม
- ถากฎหมายไมอนญุาตใหจดัตัง้สถานวีทิยชุมุชน  มทีางเลอืกอยางอืน่

หรือไม ตัวอยางเชน วิทยุชุมชนที่ไมคากำไรใชเงื่อนไขเดียวกันกับ
การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงธุรกิจไดหรือไม กฎหมายมีบัญญัติ
เรือ่งสถานเีพือ่วฒันธรรม  หรอืการศกึษาหรอืไม

- ถาไมสามารถจดัตัง้สถานวีทิยชุมุชนได จะสงกระจายเสยีงในระบบ
เสยีงตามสายไดหรอืไม

2. สถานทีต่ัง้
- พื้นที่บริการของสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งมีรัศมี ๑๐-๑๕ กิโลเมตร มี

ประชาชนมากพอทีจ่ะสนบัสนนุวทิยชุมุชนหรอืไม  คอืมปีระชากรถงึ
๕,๐๐๐-๒๕,๐๐๐  คนหรอืไม

- ลกัษณะภมูปิระเทศเหมาะสมกบัเครือ่งสงกำลงัต่ำหรอืไม  เปนทีร่าบ
หรอืเปนเนนิเขา

- ชมุชนรบัฟงสถานวีทิยธุรุกจิสถานใีดบาง  ถาฟงไดหลายสถานกีอ็าจ
จัดบริการวิทยุชุมชนใหยั่งยืนไดยาก  หรือมีสถานีวิทยุกระจายเสียง
กระแสหลกัสถานใีดบางทีย่นิดสีนบัสนนุบรกิารสถานวีทิยชุมุชน

- องคกรหรอืสถาบนัทองถิน่ ตวัอยาง เชน สภาทองถิน่ องคกรทัง้ภาค
รฐัและเอกชน จะสนบัสนนุหรอืรวมมอืกบัวทิยชุมุชนไดอยางไรบาง

- สถานตีัง้อยกูลางชมุชน หรอืในทีท่ีผ่คูนไปมาไดงายหรอืไม



3. คณุสมบตัแิละความสามารถของผสูงเสรมิวทิยชุมุชน
- ผทูีส่งเสรมิวทิยชุมุชนมปีระสบการณและความนาเชือ่ถอืเพยีงใด
- เปนทีย่อมรบัของผเูกีย่วของฝายตางๆหรอืไม
- สามารถระดมทรพัยากรการเงนิและบคุลากรสนบัสนนุวทิยชุมุชนได

มากนอยเพยีงใด
- เปนประชาธปิไตยในกระบวนการตดัสนิใจมากนอยเพยีงใด
- ชุมชนยอมรับวาเขาเปนบุคคลที่นาเชื่อถือ เปนกลางไมฝกใฝฝายใด

ซือ่สตัยและดำเนนิการตางๆ อยางโปรงใสหรอืไม
- การตัง้คณะกรรมการบรหิารวทิยชุมุชนหรอืกลมุเพือ่การสือ่สารชมุชน

ทีเ่ปนตวัแทนของทกุฝายในชมุชน มขีอจำกดั  หรอืโอกาสอะไรบาง
4. บริบทของวัตถุประสงคและภารกิจ
- ชมุชนมองสถานการณในชมุชนและความจำเปนทีจ่ะตองเปลีย่นแปลง

และพฒันาอยางไร ชาวบานไมพอใจกบัสถานการณปจจบุนัหรอืไม
เหน็วาการเปลีย่นแปลงขนาดไหนจงึจะดแีละเปนไปได

- อปุสรรคสำคญัในการเปลีย่นแปลงทศันคต ิ และพฤตกิรรมทีอ่าจชวย
สงเสรมิการพฒันาคอือะไรบาง

- ชุมชนมีกระบวนการตัดสินใจอยางไร กระบวนการนี้จะไดรับผล
กระทบอยางไร  ถาใหสนทนาถกปญหาตามแนวทางประชาธปิไตย
ทางวทิยชุมุชน

- ใครเปนผูนำความคิดอยางเปนทางการและไมเปนทางการในชุมชน
ชมุชนมผีนูำจดัตัง้วทิยชุมุชนทัง้เปดเผย และโดยนยัหรอืไม

- ถาตัง้วทิยชุมุชนขึน้มาแลว บคุคลหรอืกลมุไหนบางทีจ่ะเปนอปุสรรค
ตอการดำเนนิการตามวตัถปุระสงคทีก่ำหนดไว

- การบรกิารวทิยชุมุชนจะทำใหเกดิการเปลีย่นแปลงและพฒันาชมุชน
ไดอยางไร เพราะเหตุใด วิทยุชุมชนจะมีผลกระทบอยางไรตอการ
ระดมทรัพยากรทองถิ่นเพื่อการพัฒนาและเพิ่มบทบาทของชุมชน
เพือ่ใหเกดิธรรมาภบิาล

๙๕



๙๖

5. เรื่องเทคนิค
- มแีหลงไฟฟาสำหรบัหองสงและเครือ่งสงหรอืไม
- เครือ่งสงควรจะมกีำลงัเทาใดจงึจะสามารถสงสญัญาณครอบคลมุพืน้ที่

ชมุชนได
- เสาสายอากาศจะสงูไดอยางนอยถงึ ๓๐ เมตรจากพืน้ดนิหรอืไม และ

จะสามารถยึดเสาใหมั่นคงปลอดภัยจากกระแสลมแรง และตอสาย
ลอฟาไวทีเ่สาไดหรอืไม

- สามารถตั้งเสาสายอากาศใหอยูหางจากเครื่องสงไมเกิน ๓๐ เมตร
ไดหรอืไม

- สามารถตัง้หองสงออกอากาศใหหางจากเครือ่งสงมากพอทีจ่ะไมให
คลืน่ความถีจ่ากเครือ่งสงรบกวนอปุกรณหองสงไดหรอืไม

- สถานทีต่ัง้หองสงอยใูนใจกลางชมุชนเพือ่ใหผคูนในชมุชนมาสถานี
ไดงาย  ไมมเีสยีงรบกวน  และปลอดผลประโยชนตางๆ หรอืไม

6. การบรหิารจดัการและการเปนเจาของ
- การเปนเจาของมโีครงสรางอยางไร
- ชาวบานมสีวนในการบรหิารและจดัรายการอยางไรบาง
- สถานวีทิยชุมุชนทีจ่ะจดัตัง้ขึน้มแีผนทีจ่ะดงึกลมุเสีย่งและดอยโอกาส

เชน สตร ีเยาวชน และชนกลมุนอยใหเขามามสีวนรวมในการบรหิาร
และการทำงานวทิยชุมุชนมากนอยเพยีงใด

7. รายการวทิยชุมุชน
- ตอนนีค้นในชมุชนฟงรายการอะไร และชอบรายการใดมากทีส่ดุ
- จะทำอยางไรใหผูฟงแสดงความคิดเห็นกันเปนประจำวา  สถานีจัด

รายการอยางทีช่มุชนชอบ  และจำเปนตองใชหรอืเปลา
- จะตองทำอยางไรให ผผูลติรายการเคารพความปราถนาของผฟูง
- มรีายการรปูแบบใดทีผ่ฟูงชอบหรอืไมชอบเปนพเิศษ ทีจ่ะชวยใหการ

บรกิารวทิยชุมุชนบรรลวุตัถปุระสงคได



- ทำอยางไรจึงจะระบุบุคคล หรือกลุมที่อาจจัดรายการออกอากาศ
ใหกลุมของตัวเองได  และจะตองสงเสริม และชวยเหลือคนพวกนี้
อยางไร

8. เจาหนาทีแ่ละบคุคลากรอืน่ๆ
- ชุมชนสนใจและกระตือรือลนพอที่จะทำใหระดมคนและสิ่งของได

มากพอสำหรบักอตัง้  และดำเนนิการสถานหีรอืไม
- ใครจะทำหนาทีบ่รหิารงานสถานวีนัตอวนัได
- ผจูดัการทีไ่ดรบัเสนอชือ่นีเ้ปนทีย่อมรบัของทกุฝายในชมุชนหรอืไม

มทีกัษะการจดัการ  และการสือ่สารระหวางบคุคลหรอืไม
- อาสาสมคัรจะมบีทบาทในการดำเนนิงานของสถานอียางไร
- จะระดมทรพัยากรอะไรมากอตัง้วทิยชุมุชนไดบาง
- จะระดมทรพัยากรอะไรมาทำใหวทิยชุมุชนใหคงอยตูลอดไปได

๙๗



๙๙

บทที่  ๖
นโยบายการจดัรายการ

รายการแบบมสีวนรวม
สถานีวิทยุจะประสบความสำเร็จได ก็ตองตอบสนองความสนใจ

รสนยิม  และความปรารถนาของผฟูง  รายการวทิยชุมุชนตางจากรายการวทิยุ
ของสถานแีบบอืน่ๆ ตรงทีไ่มเพยีงแตจะสรางความพงึพอใจ  ความบนัเทงิและ
ใหความรูทั่วไปแกผูฟงบางเทานั้น  แตพยายามเอื้อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความกาวหนาทางสงัคม  และสภาพความเปนอยทูีด่ขีึน้ในชมุชนนัน้ๆ ดวย

ถาจะประสบความสำเร็จเชนนี้ไดก็ตองมีผูติดตามฟงรายการจำนวน
มาก  แตวทิยชุมุชนไดเปรยีบสือ่วทิยกุระจายเสยีงอืน่ๆ ตรงทีส่นองความตองการ
ความสนใจ  และความปรารถนาเฉพาะของผฟูงกลมุเลก็ๆได  แตทัง้นีผ้ฟูงตอง
มีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินงาน และการประเมินผลการจัดรายการ
อยเูสมอ

รวมประเมนิความตองการ
ในการกำหนดเนื้อหา รูปแบบของรายการ และตารางออกอากาศที่

เหมาะสมที่สุดสำหรับผูฟงกลุมตางๆ (เชน ผูหญิง  ผูชาย เยาวชน ชาวนา
ชาวไร สมาชกิสหกรณ เปนตน) จะตองทราบวาผฟูงตองการอะไร ชอบอะไร
มพีฤตกิรรมการฟงอยางไร (ฟงวทิยเุวลาใด)  ซึง่จะทราบไดจากการหารอืกนักบั
กลมุนัน้ๆ

รวมผลติรายการ
ควรสงเสริมใหบุคคลและกลุมตางๆ เชน องคกรพัฒนาเอกชน หรือ

ขาราชการในชุมชนมีสวนรวมผลิตรายการ เจาหนาที่สถานีควรสนับสนุนและ
ตองชวยผผูลติรายการเวลาใชอปุกรณและเทคนคิตางๆ



โครงการแทมบุลีในฟลิปปนสที่ไดรับความสนับสนุนจากองคการ
ยเูนสโกและรฐับาลเดนมารก ไดพฒันารปูแบบรายการทีน่าสนใจ  คอืรายการ
‘หมบูานทางอากาศ’   หมบูานตางๆในพืน้ทีค่รอบคลมุของวทิยชุมุชนจะเวยีน
กนัผลติรายการสปัดาหละหมบูาน

‘หมูบานทางอากาศ’ เปนรายการปกิณกะที่มีชาวบานรองเพลง เลน
ดนตรี เลาเรื่องตลก ประพันธโคลงกลอน  สัมภาษณกันเอง อภิปรายประเด็น
ตางๆ และอืน่ๆอกี  รายการสวนมากเปนการบนัเทงิและวฒันธรรมทองถิน่  แต
กม็บีางทีใ่หชมุชนอภปิรายประเดน็ตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัชาวบาน และเรยีกรองให
ผูนำทองถิ่นแสดงความเห็น  และชี้แจงจุดยืนใหกระจาง  ทำใหไดถกเถียงกัน
ในหวัขอนัน้ๆ  ชาวบานใชเครือ่งคาราโอเกะเปนหองบนัทกึเสยีงนอกสถาน ี ชาว
ชนบทฟลปิปนสคนุเคยกบัการรองเพลงตามดนตรจีากเครือ่งคาราโอเกะ  จงึไม
คอยรสูกึเขนิอายเมือ่ตองบนัทกึเสยีงลงเครือ่งคาราโอเกะ

รายการนีม้กัจะออกอากาศหลงัจากวนัทีบ่นัทกึหนึง่วนั เปนรายการยอด
นยิมแมวาชาวบานทีผ่ลติรายการไมเคยมปีระสบการณในการพดูหรอืรองเพลง
เขาไมโครโฟนมากอน

รวมเปนพธิกีร
รายการแบบ ‘หมบูานทางอากาศ’ เปดโอกาสใหคนทัว่ไปไดแสดงออก

ตอสาธารณชน แตถึงจะไมมีรายการแบบนี้ก็ยังควรเชิญชวนและสนับสนุนให
คนธรรมดาไดแสดงออก เชนใหเลนดนตรี อานบทประพันธ แสดงตลก
สมัภาษณ ประชมุโตะกลม  หรอือภปิรายแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีเ่ปน
ที่สนใจในชุมชน  สถานีควรมีรายการประจำที่เชิญใหคนในชุมชนมารวม
รายการ

ผูเกี่ยวของควรพยายามทุกวิถีทางที่จะทำใหชาวบานมองสถานีวิทยุ
เปนศนูยกลางของชมุชน  เขาจะมาคยุกบัเจาหนาทีเ่มือ่ไหรกไ็ด  และจะมาพดู
กนัเรือ่งรายการทีพ่วกเขาอยากชวยจดักไ็ด

๑๐๐



๑๐๑

ภาพรวมของการวางผงัรายการ
การตดัสนิใจเรือ่งรายการเปนงานทีล่ะเอยีดออนและทาทายทีส่ดุในสถานี
เปนสิง่ทีจ่ำเปนเมือ่กอตัง้สถานวีทิย ุหรอืเมือ่ตองปรบัปรงุ การประเมนิ
ผลเปนระยะๆมกัทำใหตองแกไขผงัรายการ  ซึง่ตองอาศยัการปรกึษาหารอื
และระดมความคดิกนัหลายชัว่โมง ผจูดัการรายการทีฉ่ลาดจะใหทกุคนมี
สวนรวมตัดสินใจ กำหนดแนวหลัก รูปแบบ เนื้อหา และหลักปรัชญา
เปดโอกาสใหทกุคนคดิตรกึตรอง มากกวาทีจ่ะยดัเยยีดความคดิให การได
เขามามสีวนรวมชวยใหผทูีเ่ปนเจาหนาทีส่ถานกีระตอืรอืรนจดัรายการตาม
แผน    การมสีวนรวมทำใหสถานเีปนวทิยชุมุชนอยางแทจรงิ
                                                                                ลอู ีแทบงิ

รวมประเมนิการจดัผงัรายการ
ความคดิเหน็ของผฟูงเกีย่วกบัรายการของสถานมีปีระโยชนมากตอผทูี่

ทำงานในสถาน ีผปูระกาศหรอืพธิกีรสถานวีทิยชุมุชนจงึควรสนบัสนนุใหผฟูง
เขยีนจดหมายหรอืโทรศพัทเขามาแสดงความคดิเหน็หรอืเสนอแนะ

แตนอกจากเสยีงตอบรบัทีไ่ดรบัอยเูปนประจำแลว วทิยชุมุชนควรจัด
ประเมนิผลการจดัผงัรายการเปนครัง้คราวรวมกบัผฟูงทกุกลมุ โฟกสักรปุเปนวธิี
ทีด่ทีีส่ดุทีท่ำใหชาวบานแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัรายการ   ผลกระทบทีร่ายการ
มตีอชวีติในชมุชน   และความเหน็วาควรปรบัปรงุรายการอยางไร

ผฟูงอาจรวมประเมนิแตละรายการดวย  ปกตเิราวเิคราะหรายการตางๆ
ในสองแงใหญๆ  คอื

โครงสรางและคณุภาพทางเทคนคิ (เสยีงประกอบเสยีงผปูระกาศ
และผรูวมรายการ การควบคมุเสยีงรบกวนจากภายนอก เปนตน)
เนือ้หาของรายการ  โดยเฉพาะในแงตางๆตอไปนี้

แหลงขอมลู – คดัสรรดหีรอืไม นาเชือ่ถอืหรอืไม มากเพยีง
พอหรอืไม
บริบท – หัวขอรายการสัมพันธกับสถานการณ  และความ
ตองการของผฟูงหรอืไม



ความทนัตอเหตกุารณ – หวัขอรายการเปนสถานการณปจจบุนั
หรอืไม
ผูแสดงและบทบาท – ผูแสดงที่เปนรูปธรรม (บุคคล) กับผู
แสดงที่เปนนามธรรม (สถาบัน) มีบทบาทที่เหมาะสมใน
รายการหรอืไม
วธิสีือ่สาร – รายการทีป่ระเมนิ เปนรายการทีส่ือ่สารทางเดยีว
หรอืใหผฟูงมสีวนรวมดวย ทำใหผฟูงไดวพิากษวจิารณหรอืไม
การสรางสาร – สารหลกัชดัเจนหรอืไม   เหตผุล อารมณ  และ
ความรูสึกสมดุลกันหรือไม รูปแบบรายการเหมาะสมกับ
เนือ้หาหรอืไม

ผจูดัการวทิยชุมุชนและเจาหนาทีจ่ะตองตระหนกัตัง้แตเริม่ตน  วาการ
ตดัสนิใจเรือ่งรายการจะตองเปนกระบวนการทีม่ชีวีติชวีา ความคดิเหน็และการ
ประเมินควรขับเคลื่อนกระบวนการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนรายการใหเปน
อยางทีผ่ฟูงตองการและชอบ ตองจำไววาความตองการและรสนยิมของผฟูงอาจ
เปลีย่นได  ถามวัแตจดัรายการแบบเดมิเปนกจิวตัรและคดิเอาเองวาผฟูงพอใจแลว
กอ็าจเปนผลใหวทิยชุมุชนถกูทอดทิง้  และตองจบลง

ขาวชมุชน
ขาวชมุชนไมเหมอืนขาวในสือ่กระแสหลกัทีอ่าจเปนเรือ่งทีไ่มเกีย่วกบั

ผูฟงสวนใหญ ขาวชุมชนเปนขอไดเปรียบสำคัญที่ชวยใหวิทยุชุมชนแขงขัน
กบัสถานวีทิยธุรุกจิ  และสถานวีทิยขุองรฐัทีใ่หญกวาได  ขาววทิยชุมุชนแตละ
ขาวเปนสวนหนึง่ของกระบวนการผลกัดนัความกาวหนาและการพฒันาชมุชน
ดงันัน้  การกระจายเสยีงขาวชมุชนเปนประจำในบรบิทของกระบวนการนีจ้งึเปน
เหมอืนเลอืดหลอเลีย้งชวีติวทิยชุมุชน นโยบายการจดัรายการและการปฏบิตังิาน
จงึจำเปนตองเนนความสำคญัของขาวชมุชนมากทีสุ่ด

การหาขาวในทองถิน่ไมใชเรือ่งงาย   ยิง่ถามทีรพัยากรจำกดัยิง่ยาก  จงึ
นาลองใช ‘นักขาวภาคประชาชน’ คือใหคนในชุมชนอาสารายงานขาวทาง
โทรศพัท โทรศพัทมอืถอื หรอืวทิยคุวามถีส่งู

๑๐๒



ปฏญิญาสากลเรือ่งการปฏบิตัขิองนกัขาว
 ปฏญิญาสากลฉบบันีเ้ปนมาตรฐานการปฏบิตัขิองนกัขาวทีร่วบรวม ถาย
ทอด เผยแพร และวเิคราะหขาวและขอมลู  และบรรยายเหตกุารณ
๑. นกัขาวมหีนาทีเ่คารพความจรงิและสทิธขิองสาธารณชนในการรบัรู

ความจรงิ
๒. เมือ่ปฏบิตัติามหนาทีน่ี ้ นกัขาวจกัยดึหลกัเสรภีาพในการรวบรวมและ

นำเสนอขาวอยางซือ่สตัย และหลกัสทิธทิีจ่ะแสดงความคดิเหน็และ
วพิากษวจิารณอยางยตุธิรรมตลอดเวลา

๓. นกัขาวจกัรายงานตามขอเทจ็จรงิจากแหลงทีร่แูนชดั  และจกัไมปดบงั
ขอมลูสำคญัหรอืปลอมแปลงเอกสาร

๔. นกัขาวจกัหาขาว รปูภาพ และเอกสาร  ดวยวธิทีีเ่ปนธรรมเทานัน้
๕. เมื่อพบวาขอมูลที่ตีพิมพแลวไมเที่ยงตรง  นักขาวจักพยายามแกไข

ทกุวถิทีาง
๖. นกัขาวจกัไมเปดเผยทีม่าของขอมลู  ทีผ่ใูหใหมาเพราะไววางใจ
๗. นักขาวจักสำนึกวาสื่อทำใหการเลือกปฏิบัติเปนภัยมากขึ้น และจัก

พยายามทกุวถิทีางทีจ่ะไมเอือ้อำนวยใหมกีารเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาติ
เพศ  ภาษา  ศาสนา  ความคดิเหน็ตางๆ รวมทัง้ทางการเมอืง  กำเนดิ
ทางสงัคมและสญัชาติ

๘. การขโมยความคดิ การเจตนาบดิเบอืนความจรงิ  การใสราย  การหมิน่
ประมาท  การกลาวหาโดยไมมีหลักฐาน การรับสินบนในรูปแบบ
ตางๆ เพือ่เปดเผยหรอืปดบงัขาว  ถอืเปนความผดิรายแรงทางวชิาชพี
ของนกัขาว

๙. นักขาวที่ดีจักถือเปนหนาที่ที่จะรักษาหลักการณที่ไดระบุไวขางตน
ตามบญัญตักิฏหมายของแตละประเทศ  นกัขาวจกัยอมรบัการตดัสนิ
ทางวชิาชพีจากเพือ่นรวมอาชพีเทานัน้ และจกัไมยอมใหมกีารแทรก
แซงใดๆ จากรฐับาลหรอืฝายอืน่ๆ

๑๐๓



จริยธรรมในการรวบรวมและรายงานขาวของวิทยุชุมชนเปนเรื่อง
สำคญัมากพอๆ กบัในองคกรสือ่ขนาดใหญ  อาจสำคญัมากกวาเสยีดวยซ้ำ  เพราะ
วิทยุชุมชนมีความสัมพันธกับผูฟงแนบแนนกวาการรายงานคลาดเคลื่อน
เอนเอยีง  หรอืผดิพลาด  จงึมผีลเสยีทนัททีนัใดมากกวา

ดังนั้น นโยบายการจัดรายการขาวของวิทยุชุมชน  จึงตองรวมถึงการ
อบรมเรือ่งจรยิธรรมใหแกนกัขาว  ทัง้ทีเ่ปนเจาหนาทีแ่ละบคุคลภายนอก  ตอง
สอนกนัเรือ่งความซือ่สตัย  ความยตุธิรรม และความเปนกลาง และการตรวจสอบ
แหลงขอมลูกอนรายงานขาว  เมือ่เกดิผดิพลาดบางเปนครัง้คราวกจ็ะตองรบียอม
รบัผดิ และรายงานขาวทีถ่กูตองทนัท ี (ดเูรือ่งจรรยาบรรณในบทถดัไป)

วิทยุชุมชนหลายแหงเสนอทั้งขาวภูมิภาค  ขาวในประเทศ  และขาว
ตางประเทศ  ซึง่ไดมาจากสือ่กระแสหลกั เชน หนงัสอืพมิพ  วทิย ุ และโทรทศัน
บางครัง้  วทิยชุมุชนอาจเชือ่มโยงสญัญานเพือ่ออกอากาศขาวจากสถานวีทิยขุอง
รฐัหรอืสถานธีรุกจิ  วทิยชุมุชนบางแหงเปดใหผฟูงอภปิรายขาว ออกอากาศดวย
โดยใหโทรศพัทเขามาทีห่องสง  หรอืไมเชญิแขกสกัสองสามคนมาอภปิรายกนั
สดๆในหองสง

วทิยชุมุชนตองมนีโยบายวา จะเสนอขาวจากแหลงขาวภายนอกชมุชน
และจะออกอากาศความเหน็ตางๆ เกีย่วกบัขาวนัน้ๆ ดวย

มองตางมมุใหสมดลุ
เจาหนาที่และอาสาสมัครของวิทยุชุมชนควรพยายามสงเสริมการ

ถกเถยีงและอภปิรายอยางยตุธิรรม เพือ่หาขอสรปุของมมุมองตางกนั และเพือ่ให
มมีตทิีเ่ปนประชาธปิไตย

ผทูีท่ำงานทีส่ถานวีทิยทุกุคนตองวางตวัเปนกลาง  ไมไดหมายความวา
ตองไมมคีวามคดิเหน็เปนของตนเอง  แตตองไมนำเสนอเรือ่งใดๆ หรอืกระตนุ
การอภปิรายใหเปนไปตามความคดิเหน็ของตน   ผจูดัการสถานตีองระวงัไมให
ผูจัดรายการแสดงความลำเอียงทั้งในขณะจัดรายการ และเวลาอยูในสังคม
ตามปกต ิ เพราะหากเจาหนาทีค่นไหนแสดงออกชดัเจนวามคีวามคดิเหน็รนุแรง
ในเรื่องใดจนรูกันไปทั่ว ก็จะแสดงตนเปนกลางในขณะจัดรายการไดยาก ผู

๑๐๔



จัดการสถานีควรรับฟง และสอบสวนจริงจังเมื่อผูฟงรองเรียนวาเจาหนาที่
ในสถานมีอีคต ิหรอืดดัแปลงขอมลู

สถานตีองมนีโยบายเปดโอกาสและใหเวลาผทูีม่มีมุมองตางกนั ไดพดู
ออกอากาศมากเทาๆ กนัจงึจะมสีมดลุของมมุมองตางๆได

 ตองจำไวเสมอวา  ความนาเชื่อถือและความซื่อสัตยของการบริการ
และของเจาหนาทีท่ีด่ำเนนิรายการ  เปนกญุแจสคูวามสำเรจ็  และความยัง่ยนืของ
วทิยชุมุชน

รายการศาสนาและวฒันธรรม
งานศาสนาในชุมชนมักจะเปนงานวัฒนธรรมดวย วิทยุชุมชนตอง

รายงานกจิกรรมพวกนีใ้หทัว่ถงึ  ในชมุชนทีม่คีนนบัถอืศาสนาตางกนัสถานวีทิยุ
ควรเชญิผนูำศาสนาตางๆมาเปนกรรมการรวมกนัหารอืและแนะนำเรือ่งการแบง
เวลาใหทกุศาสนา ทกุนกิายไดมเีวลาจดัรายการเทาเทยีมกนั  รายการพวกนีค้วร
สงเสริมความสามัคคีของศาสนิกชน และตองไมวิพากษวิจารณศาสนาอื่นเปน
อนัขาด

รายการการเลอืกตัง้ทองถิน่
กฎหมายในบางประเทศหามไมใหวิทยุชุมชนเขารวมรณรงคทางการ

เมอืงโดยเดด็ขาด บางประเทศกอ็นโุลมใหในชวงทีม่กีารเลอืกตัง้เทานัน้ แตกม็ี
เงือ่นไขเขมงวด ผบูรหิารวทิยชุมุชนควรตรวจสอบกฎหมายทีเ่กีย่วของใหถีถ่วน

ถาหากวิทยุชุมชนมีสวนในการรณรงคทางการเมือง ก็จะตองระวัง
ไมใหพรรคการเมอืงหรอืผสูมคัรคนใดไดเปรยีบหรอืเสยีเปรยีบ  ตองมรีะบบที่
โปรงใส  ทีใ่หโอกาสและเวลาแกพรรคการเมอืง  และผสูมคัรเปนทางการทกุฝาย
เทาเทยีมกนั โดยคำนงึถงึระยะเวลาออกอากาศ  คณุภาพของการนำเสนอ และ
ขอไดเปรยีบใดๆ ทีอ่าจเกดิจากเวลาและวนัทีอ่อกอากาศ  หากผเูกีย่วของทกุฝาย
ไมอาจตกลงกนัได  กอ็าจตองใชวธิจีบัสลากแบงเวลาออกอากาศ

รายการที่เกี่ยวของกับการเมืองที่ผูอุปการะรายการตั้งใจสนับสนุน
ผสูมคัรคนใดคนหนึง่  ตองระบวุตัถปุระสงคใหชดัตัง้แตตนรายการ  ในระหวาง

๑๐๕



รายการก็ตองประกาศซ้ำอีกเปนระยะๆ และย้ำอีกครั้งหนึ่งตอนทายรายการ
(อานเรือ่งการกระจายเสยีงทางการเมอืงในบทที ่ ๗)

วทิยชุมุชนเฝาระวงัการเลอืกตัง้ไดเปนอยางด ี   ทำใหมัน่ใจไดวาไมมี
การประพฤติผิด และยังสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยที่สำคัญยิ่งนี้
ไดดวย

รายการทางการศกึษา (โรงเรยีนทางอากาศ)
ในชวงทศวรรษ ค.ศ. ๑๙๖๐ และ ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๐๓ และ พ.ศ.

๒๕๑๓)  เมื่อองคกรพัฒนาสงเสริมการกระจายเสียงชนบทอยางกวางขวาง ก็
พากันเนนเรี่องการใชวิทยุเพื่อการศึกษาที่วิทยุซูตาเตนซาเริ่มบุกเบิกใน
ประเทศโคลมัเบยี  แตกพ็บวาลำพงัวทิยอุยางเดยีวไมพอ  ตองใชสือ่อืน่ๆ เชน
สิง่พมิพควบคไูปดวย  ทัง้ยงัตองมกีารตดิตอสือ่สารระหวางบคุคลจงึจะสมบรูณ

ถาวทิยชุมุชนตดัสนิใจเสนอรายการเพือ่การศกึษาบาง  เชน เรือ่งเทคนคิ
การเกษตรเพื่อเกษตรกร หรือโภชนาการและการดูแลเด็กสำหรับมารดา  ก็
ตองนำเสนอเนื้อหาใหสอดคลองกับวิธีการที่เหมาะสมทางการศึกษาสำหรับ
ผูใหญ คือตองเริ่มดวยการวางโครงสรางเนื้อหาของรายการใหสอดคลองกับ
สถานการณ ความตองการ และขีดความสามารถของผูเรียน ตองลงทะเบียน
ผเูรยีน  และมอบวฒุบิตัรใหผทูีเ่รยีนจนจบหลกัสตูร   ผเูรยีนจะไดมงุมัน่มากขึน้
นอกจากนีต้องใชสือ่อืน่ๆ   การอภปิรายและการตดิตามผลมาสนบัสนนุรายการ
วทิยุ

การจัดรายการเพื่อการศึกษาเปนเปาหมายที่คุมคาความพยายามมาก
สำหรับวิทยุชุมชน แตจะตองพิจารณาและวางแผนใหดี   ตองรวมมือกับฝาย
สาธารณสขุหรอืเกษตรตามความเหมาะสม  และตองไดรบัคำแนะนำและความ
สนบัสนนุจากผเูชีย่วชาญทางการศกึษาผใูหญจงึจะประสบความสำเรจ็

ไมวาวิทยุชุมชนจะออกอากาศรายการเพื่อการศึกษาหรือไมก็นา
จะมนีโยบายทีค่ำนงึถงึการศกึษาในความหมายกวางๆ คอืในบรบิทของการชวย
ยกระดบัคณุภาพชวีติของชาวบานซึง่ควรเปนจดุมงุหมายเบือ้งตนของวทิยชุมุชน
ดังนั้น รายการวิทยุชุมชนจะมีเนื้อหาที่ใหความรูเสมอ ไมวารูปแบบรายการ

๑๐๖



จะเปนเชนไร  ทัง้ในการรายงาน การสมัภาษณ การถาม/ตอบหรอือภปิราย  และ
ละครทีใ่หความบนัเทงิ เปนตน

โรงเรยีนทางอากาศในศรลีงักา
โรงเรียนทางอากาศ เปนรายการที่มุงใหความรูเพื่อนำไปปฏิบัติ และ
พยายามพฒันาวธิทีำงานรวมกนัของทกุฝายทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาใน
พืน้ทีเ่ดยีวกนัได  เราเชือ่วาวธินีีจ้ะชวยปทูางใหผฟูงของเราทำตามทีว่ทิยุ
สอน หรือทำตามที่ไดรับทราบทางชองทางการสื่อสารอื่นๆ ผูผลิต
รายการวิทยุที่รับผิดชอบรายการเกษตรไดจัดทำปฏิทินการเกษตรและ
กำหนดกิจกรรมในที่นา รวมทั้งเนื้อหาวิชาการสำหรับฤดูกาลหนารวม
กบัเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตรในพืน้ที ่ และคณะกรรมการทีป่รกึษาดาน
รายการการเกษตรของโรงเรียนทางอากาศ เกษตรกรทั้ง ๑๑๕ คนที่
ลงทะเบียนเรียนในรายการนี้ จะไดรับปฏิทินที่มีขอมูลทางเทคนิคที่
เกี่ยวของ ตองฟงรายการวิทยุ และจดบันทึกลงในชองวางที่เวนไวใน
ปฏิทิน และตองตอบคำถามทายรายการ โดยสงคำตอบมาทางจดหมาย
หรอืสงดวยตนเอง รายการนีไ้ดรบัคำตอบโดยเฉลีย่  ๒๐๐-๒๕๐ ฉบบั
มีที่สงมาจากเกษตรกรที่ไมไดลงทะเบียนเรียนกับรายการก็หลายฉบับ
เราเฉลยคำตอบในรายการครัง้ตอมา   ใครตอบถกูกไ็ดคะแนนหลกัสตูร
ในแตละฤดูใชเวลา ๒-๓ เดือน เกษตรกรที่สะสมคะแนนรวมไดตาม
เกณฑ จะไดรบัประกาศนยีบตัรจากโรงเรยีนทางอากาศเมือ่จบหลกัสตูร

การสำรวจผฟูง
วทิยชุมุชนไดรบัขอมลูเชงิคณุภาพมาก  ถามผีฟูงตชิมมาทางจดหมาย

โทรศพัท หรอืมาเยีย่มเยยีนกนัถงึสถาน ี และถาใหผฟูงรวมประเมนิการทำงาน
ของสถานอียเูสมอ  แตกอ็าจจะยงัไมเพยีงพอทีจ่ะบงบอกผลการปฏบิตังิานและ
ชื่อเสียงของสถานีวิทยุได จึงตองมีผูสำรวจอิสระที่เปนคนภายนอกมาชวยหา
คำตอบทีเ่ชือ่ถอืไดสำหรบัคำถามเชน

๑๐๗



สถานวีทิยมุคีวามนาเชือ่ถอืในสายตาของผฟูงหรอืไม
สถานเีปนแหลงขอมลูทีเ่ชือ่ถอืไดหรอืไม
เจาหนาทีม่ภีาพลกัษณและสถานภาพอยางไรในสายตาของชมุชน
ชุมชนพึ่งพาขอมูลและเอกสารการพัฒนาจากสถานีมากนอย
เพยีงไร
ผฟูงทำอยางไรกบัขอมลูทีไ่ดรบันำไปใช  เกบ็ไว  สงตอใหผอูืน่ หรอื
หาขอมลูเพิม่เตมิ
วทิยมุผีลกระทบตอชมุชนอยางไร ทำใหมกีารเปลีย่นแปลงอะไร
บางในชมุชน

เวลาสำรวจตองเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวย เชน มีชาวบานฟงรายการ
กีค่น  และฟงเมือ่ไรบางโดยเปรยีบเทยีบกบัสถานอีืน่  และมชีาวบานฟงรายการ
ตางๆ รายการละกีค่น  ขอมลูเหลานีจ้ะชวยใหเหน็วา วทิยชุมุชนเปนอยางไรเมือ่
เทยีบกบัสือ่อืน่ๆ

ขอมูลประเภทนี้มักหายาก  มีหลายบริษัทที่เชี่ยวชาญการวิจัยผูฟง
และมกัสำรวจใหสถานธีรุกจิขนาดใหญ  แตกส็ำรวจผฟูงในเมอืงเปนสวนใหญ
บริษัทพวกนี้มักเพิ่มตัวเลขจำนวนผูฟง สถานีผูวาจางจะไดใชจำนวนผูฟงนี้
มาเปนฐานเรยีกเกบ็เงนิคาโฆษณาเพิม่ขึน้ได

สื่อกระแสหลักมีเครื่องบันทึกจำนวนผูฟงที่เปดฟงรายการ และเก็บ
ขอมูลเวลาที่ผูฟงเปลี่ยนสถานี  แตวิทยุชุมชนไมอาจซื้อหาอุปกรณนี้มาใชได
จงึตองเกบ็ขอมลูเชงิปรมิาณดวยวธิอีืน่  วธิทีีง่ายทีส่ดุกค็อืสมุเลอืกกลมุตวัอยาง
จากผฟูงมาสมัภาษณ   หรอืใหชวยตอบแบบสอบถามทางจดหมาย  แลวใชผลที่
ไดรับประมาณภาพรวมของชุมชน

สถานีวิทยุเองก็ใชเทคนิคบางอยางแยกแยะรูปแบบการฟงได วิธีหนึ่ง
ก็คือเชิญชวนใหผูฟงรวมแขงขัน หรือชวยรณรงคในชุมชน โดยประกาศซำ้ๆ
ตลอดทัง้วนั  และขอใหผฟูงแจงวาไดยนิประกาศนีเ้วลาใดบาง

วิทยุชุมชนในประเทศสวนใหญ  ไมจำเปนตองใชบริษัทวิจัยสื่อเลย
ขอใหองคกรพฒันาเอกชน นกัศกึษามหาวทิยาลยั หรอือาสาสมคัรทีไ่มไดอยใูน

๑๐๘



๑๐๙

ชมุชนชวยวจิยัและสมัภาษณผฟูงจะใหดกีวา (ถาคนในชมุชนรจูกัผสูมัภาษณๆ
อาจไมตอบอยางที่คิด) ที่ดีที่สุดก็คือขอใหเจาหนาที่สถานีวิทยุชุมชนสถานีอื่น
ชวย   จะไดเรยีนรไูปดวย

การจดัการใหคนภายนอกมาสำรวจใหเปนครัง้คราวอาจยากลำบาก  แต
ก็ตองวัดวา วิทยุชุมชนทำหนาที่ไดดีเพียงใด และมีสถานภาพอยางไรใน
สายตาของผูฟง



บทที่  ๗
นกัวทิยชุมุชน

จรรยาบรรณ
การปฏิบัติตนของผูทำงานวิทยุชุมชน  เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหวิทยุ

ชมุชนมปีระสทิธผิล  มคีณุธรรม และมภีาพลกัษณในเชงิบวกมากพอ จนประสบ
ความสำเรจ็ไดหรือไม   กฎหมายการกระจายเสยีงแหงชาตทิีร่วมถงึวทิยชุมุชน
บางฉบบั วางแนวการปฏบิตัตินสำหรบันกักระจายเสยีงไวดวย โครงการแทมบลุี
ในประเทศฟลิปปนสที่ไดรับความสนับสนุนจากองคการยูเนสโก และรัฐบาล
เดนมารกกก็ำหนดหลกัของตนเอง

จรรยาบรรณสวนใหญมเีนือ้หาทัว่ไปเหมอืนๆกนั   แตบางประเทศอาจ
มบีางแงมมุของตนเอง  เชน  ถารฐับาลอนญุาตใหวทิยชุมุชนมโีฆษณา หรอืชวย
รณรงคทางการเมอืงไดกจ็ะตองกำหนดจรรยาทีเ่กีย่วของไวดวย

นักวิทยุชุมชนในแตละประเทศนาจะรวมตัวกันตั้งสมาคม และออก
ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพการณของตน เพื่อควบคุมกันเอง แทนที่
จะใหรัฐบาลออกกฏหมายมาบังคับ  สถานีควรตองแจงใหชุมชนที่ตนบริการ
ทราบจรรยาบรรณนีด้วย

จรรยาบรรณดงัตอไปนีม้โีครงสรางเหมอืนของโครงการแทมบลุี  และ
มอีงคประกอบอืน่จากอกีหลายแหลง   วทิยชุมุชนจะนำไปใช หรอืปรบัปรงุแกไข
กไ็ดตามความเหมาะสม

ความรบัผดิชอบ
สิทธิพิเศษที่จะใชวิทยุก็เหมือนกับโอกาส  คือมาพรอมกับความรับ
ผดิชอบตอสถาบนัและสงัคม เปนความรบัผดิชอบของคนทีใ่ชพลงัการ
สื่อสารผดุงเกียรติศักดิ์ของสถานีและผูรวมงาน  วิทยุเปนเครื่องมือทรง
พลงัทีผ่ใูชแสดงวา  ตนใสใจชมุชนทีต่องการใหเขาสือ่สารความจรงิอยาง
ยตุธิรรม และซือ่สตัย  ไมใชเพีอ่ประโยชนสวนตน  ตรวจสอบกนัไดงาย
วา  นกัวทิยใุชวทิยเุพือ่ประโยชนของตนเอง หรอืของชมุชน

๑๑๑



“คลืน่ความเกลยีด”
นายอมาด ูมาหตาร เอม็โบว อดตีผอูำนวยการใหญองคการยเูนสโก  กลาว
ไววา  “วทิยมุพีลงัมาก บางครัง้จงึทำใหกลมุเปาหมายเสยีหาย  สถานวีทิยุ
มิลลคอลลีน ในรวันดา มีสวนกอใหเกิดโศกนาฏกรรมในประเทศเปน
อยางมาก  สื่อชุมชนและนักสิทธิมนุษยชนพยายามเรียกรองนานา
ประเทศใหสนบัสนนุกฎบตัรการสือ่สารฉบบัประชาชนทีจ่ะชวยปองกนั
ไมใหมีการละเมิดสิทธิ์มนุษยชนแมแตนอย” กฏบัตรฉบับนี้ยังระบุวา
“ควรปกปดขอมูลขาวสารเฉพาะเมื่อมีเหตุจำเปนที่ดีเทานั้น เชน เมื่อ
มาตรฐานสากลเรือ่งสทิธมินษุยชนระบไุว  หรอืเมือ่จำเปนตอการปกปอง
สงัคมประชาธปิไตยหรอืสทิธพิืน้ฐานของคนอืน่ๆ”

จรรยาบรรณตนแบบ
การเตรยีมและการกระจายเสยีง

บททัว่ไป
ควรเตรยีมรายการเพือ่เสนอความคดิ ขอมลูและมมุมองใหมๆ ใหดี
นักกระจายเสียงควรใชขอมูลจากแหลงที่เชื่อถือได และเตรียม
รายการใหเรยีบรอยกอนออกอากาศ
การกระจายเสยีงตองมสีมดลุของรายการ  ระหวางขาว บนัเทงิ และ
บรกิารสาธารณะ
รายการควรสะทอนความสนใจที่แตกตางของกลุมตางๆ ทั้งเล็ก
และใหญในชมุชนใหสมดลุ

การคนควา
นกักระจายเสยีงควรกระตอืรอืรนคนหาขอมลูใหมทีน่าสนใจทกุแง
ทกุมมุอยเูสมอ  ผทูีข่ยนัสบืหาความรไูมลดละยอมเปนแหลงขอมลู
ทีน่าเชือ่ถอืทีส่ดุของประชาชน

ความถกูทำนองคลองธรรมและความมรีสนยิม
รายการไมควรจะมีสิ่งไมถูกทำนองคลองธรรม ลามก หรือนา
รงัเกยีจตามมาตรฐานศลีธรรมจรรยาของชมุชน

๑๑๒



รายการควรสงเสรมิความสมัพนัธอนัดรีะหวางภาคตางๆ ในชมุชน
และไมกอใหเกดิอคตติอกนั
การเสนอเรือ่งทารณุกรรม  ความรนุแรง  ความหยาบชา  การใชยา
เสพติด และเรื่องลามกหยาบคาย ควรมีเทาที่จำเปนตามบริบท
เทานัน้  ตองระวงัเปนพเิศษไมใหเดก็ไดยนิไดฟง
นักกระจายเสียงควรระลึกไวเสมอวา ผูฟงโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน  อาจยึดถือเอาผูประกาศและพิธีกรเปนแมแบบ จึงควร
ประพฤตตินใหเหมาะสม

การเคารพความเปนสวนตวั
นักกระจายเสียงตองระวังและใชวิจารณญาณ เมื่อเนื้อหารายการ
เกีย่วของกบัชวีติสวนตวัและความปรารถนาของปจเจกชน   ความ
สนใจและสทิธใินการรบัรขูองชมุชนไมใชเหตผุลทีจ่ะลวงละเมดิ
ความเปนสวนตวัของใคร  ยกเวนในกรณทีีส่าธารณประโยชนอนั
ชอบสำคญัเหนอืสทิธสิวนบคุคล
ผรูายงานขาวควรเคารพความตองการของผใูหขอมลูขาวสาร  ทีใ่ห
ถอืวาขอมลูนัน้ๆ เปนขอมลูทีไ่มเปนทางการ และไมใหเผยแพร

การติเพื่อกอ
นกักระจายเสยีงควรพยายามไมเสนอขาวลอื  คำซบุซบิ  คำครหา
ขอวพิากษวจิารณ  ความขดัแยง และการโฆษณาชวนเชือ่ทางออม
เมื่อตองอภิปรายความขัดแยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนสาธารณะ
ออกอากาศ   นกักระจายเสยีงตองพยายามทกุวถิทีางทีจ่ะนำเสนอ
ทกุแงมมุ
นกักระจายเสยีงควรเนนขอมลูขาวสารทีน่าสนใจและมปีระโยชน
มากกวาสาธยายเรือ่งราวความขดัแยง
การอภปิรายปญหาใดๆ  ควรเนนวาใครควรทำอยางไรเพือ่แกปญหา
แทนทีจ่ะเอาแตคร่ำครวญถงึปญหานัน้ๆ

๑๑๓



การปฏบิตัริะหวางดำเนนิงาน
การทำงานเปนคณะ

เจาหนาทีว่ทิยชุมุชนแตละแหงอยใูนคณะทำงานเดยีวกนั  จงึควร
ประพฤติและทำงานในฐานะสมาชิกของกลุม   คือตองเต็มใจ
ชวยเหลอืผรูวมงานทีต่กอยใูนสถานการณลำบาก  และรวมมอืให
ขอมลูทีต่ดิตอ  และวตัถดุบิตางๆ แกผรูวมงานทีต่องการ
ทกุคนควรรวมประเมนิผล   อภปิรายและกระตนุเพือ่นรวมงานให
วจิารณและประเมนิผลงานให
ทกุคนควรยอมรบัผลการประเมนิและปรบัปรงุตามคำแนะนำ
นักกระจายเสียงควรเต็มอกเต็มใจประชาสัมพันธรายการอื่นๆ
ของสถานี
ถาผจูดัรายการตอไปมาสาย  นกักระจายเสยีงควรชวยดำเนนิรายการ
ไปจนกวาผนูัน้จะมาถงึ  ไมควรปลอยใหไมมคีนจดัรายการ

การเคารพฝายบริหาร
เจาหนาทีค่วรเคารพฝายบรหิารจดัการ และปฏบิตัติามระเบยีบตางๆ
เมือ่เจาหนาทีข่ดัแยงกบัฝายบรหิารควรหารอืกบัผจูดัการสถาน ี หาก
ตกลงกนัไมได  จงึคอยสงเรือ่งตอไปยงักรรมการบรหิารสถานวีทิยุ
ชุมชนใหตัดสินใจ ทั้งสองฝายตองเคารพกันและแกปญหาดวย
กระบวนการประชาธิปไตย โดยยึดผลประโยชนของสถานีวิทยุ
และชมุชนเปนเกณฑ

ความตรงตอเวลาและความไววางใจได
ผูที่ออกอากาศตองตรงตอเวลา มากอนเวลาเริ่มรายการอยางนอย
สบินาทเีพือ่เตรยีมตวัและวสัด ุอปุกรณ  รวมทัง้หารอืกบัผจูดัการ
สถาน ี หรอืแขกทีเ่ชญิมาสมัภาษณตามจำเปน
เมือ่นกักระจายเสยีงทราบวาจะมาจดัรายการไมได  ควรแจงใหผู
จดัการสถานทีราบลวงหนาอยางนอยหนึง่วนั   เพือ่ทีจ่ะไดมเีวลาให
ผทูีจ่ะจดัแทนเตรยีมตวัไดทนั

๑๑๔



การปฏบิตัใินหองสง
ไมอนุญาตใหใครรวมทั้งเจาหนาที่ตำรวจหรือทหารนำอาวุธปน
เขาไปในหองสง
การดื่มสุราและใชยาผิดกฎหมายในหองสง และการมาทำงาน
เมือ่มนึเมาหรอือยภูายใตฤทธิย์า  ถอืเปนการทำลายเกยีรตศิกัดิข์อง
สถานี
นกักระจายเสยีงตองแจงใหแขกและญาตทิีต่นเชญิมาทราบวา  ควร
ประพฤตตินอยางไรในหองสง   โดยเฉพาะเรือ่งการรกัษาระเบยีบ
 และความเงยีบ
ตองไมปลอยใหแขกรบกวนนักกระจายเสียงหรือรายการ หรือ
ทำลายหรอืขโมยอปุกรณและทรพัยสนิของสถานี
ตองไมอนญุาตใหเดก็เขามาในสถานโีดยไมมผีปูกครองหรอืผใูหญ
ทีร่บัผดิชอบมาดวย

เฉพาะยามฉกุเฉนิจรงิๆเทานัน้
“ผปูระกาศจะหายไปโดยไมบอกกลาวลวงหนาไดกเ็มือ่มเีรือ่งฉกุเฉนิจรงิๆ
เทานัน้   เชนเมือ่สมาชกิในครอบครวัเสยีชวีติ  หรอืเมือ่ตองพาคนในครอบ
ครวัทีม่ไีขสงูมากถงึ ๔๐ องศาไปโรงพยาบาล”

การดแูลอปุกรณสถานี
เจาหนาทีส่ถานทีกุคนควรชวยกนัดแูลรกัษาอปุกรณและทรพัยสนิ
ของสถานี
ผทูีใ่ชอปุกรณในหองสงตองผานการฝกอบรม มคีณุสมบตัคิรบถวน
และไดรบัอนญุาตใหใชอปุกรณไดเทานัน้
ตองปดสวติชอปุกรณเมือ่ไมใช  ทกุคนมหีนาทีท่ำความสะอาด ปด
คลมุ และเกบ็อปุกรณเขาทีใ่หเรยีบรอย
เจาหนาทีจ่ะนำอปุกรณออกนอกสถานทีไ่ด  เมือ่ไดรบัอนญุาตเปน
ลายลักษณอักษรจากผูจัดการสถานี  หรือผูมีหนาที่ดูแลอุปกรณ
เหลานัน้เทานัน้

๑๑๕



การปฏบิตัตินของเจาหนาทีน่อกสถานวีทิยุ
นักวิทยุชุมชนเปนนักปฏิรูป และผูกอใหเกิดการพัฒนาและการ
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ี จงึควรวางตวัใหเหมาะสมกบัภาพลกัษณ
ของเจาหนาที่สถานีวิทยุชุมชนเมื่ออยูในชุมชน ในสังคมและใน
ครอบครวั
เจาหนาที่สถานีที่มีความผิดทางอาญา หรือกระทำการใดๆ ที่ผิด
กฎหมาย ตองถกูไลออกโดยอตัโนมตั ิ ฝายบรหิารสถานคีวรมสีทิธิ
ตามรัฐธรรมนูญที่จะสั่งพักงานหรือปลดผูที่ทำความผิดดังกลาว
ออกจากงาน  โดยเฉพาะเมือ่การกระทำนัน้ๆ ทำลายภาพลกัษณ และ
สถานภาพของสถานี
เจาหนาทีต่องไมเปดเผยขอมลูทีป่กปด

การหาทนุ  การโฆษณา และการสนบัสนนุ
ผทูีจ่ะขอหรอืรบัเงนิบรจิาค ทนุ  เงนิสนบัสนนุ  หรอืความสนบัสนนุ
ดานการเงนิแบบอืน่ใดสำหรบัสถานวีทิยชุมุชน หรอืรายการใดๆ
ของสถานี ตองเปนผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจาก
ฝายบรหิารเทานัน้
สถานวีทิยไุมควรรบัเงนิจากแหลงผดิกฎหมายหรอืจากกจิกรรมที่
มผีลตอชมุชน  สงัคม หรอืประเทศ  เชน วงการพนนั ผคูาของเถือ่น
ผคูายาเสพตดิ ผผูลติหรอืจำหนายบหุรีแ่ละเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล
และสิง่อืน่ๆทีท่ำลายหรอืกอใหเกดิมลภาวะในสภาพแวดลอม ฯลฯ

ตองนำอุปกรณที่ขอไปใชนอกสถานที่กลับมาคืนทันทีที่ใช
เสรจ็แลว
ตองมรีะบบบนัทกึการใชและการขอยมือปุกรณ
นักกระจายเสียงตองรายงานใหผูจัดการสถานีหรือผูรับผิดชอบ
ทราบทนัททีีอ่ปุกรณทำงานผดิปกต ิ  หาย  หรอืเสยีหาย โดยระบุ
เวลา  และสถานการณเมือ่เกดิเหตุ
ผจูดัการสถานพีรอมทัง้คณะบรหิารสถานวีทิยชุมุชนควรกำหนด
และประกาศระเบยีบการใชอปุกรณใหทกุคนในสถานทีราบ

๑๑๖



ตองไมรบัเงนิจากพรรคการเมอืงหรอืกลมุผลประโยชนใดๆ ทีจ่ะ
คกุคามอสิระภาพในการนำเสนอขาวของสถานี

การเงนิ
เหรัญญิกวิทยุชุมชนที่ไดรับแตงตั้งควรเปดบัญชีธนาคารเพื่อเก็บ
และจายเงนิ โดยเลอืกธนาคารรวมกบัคณะบรหิาร
การเบิกเงินจากบัญชีธนาคารแตละครั้งควรตองมีผูมีสิทธิ์เซ็นชื่อ
สองคนรวมกนัลงนาม
ตองมอบเงนิทนุ  เงนิชวยเหลอื รายได  เงนิทีจ่ดัเกบ็ได และรายได
อืน่ๆ ใหเหรญัญกิโดยเรว็ทีส่ดุภายใน ๒๔  ชัว่โมง  หลงัจากทีไ่ด
รบัเงนิมา  ผใูดเกบ็เงนิไวนานกวานีจ้ะถกูลงโทษในขอหายกัยอกเงนิ
เหรญัญกิตองบนัทกึรายรบัและรายจายทัง้หมด   คณะบรหิารหรอื
เจาหนาที่ผูมีอำนาจจะเรียกหลักฐานเหลานี้มาตรวจสอบเมื่อไร
กไ็ด
จะนำเงนิทีไ่ดรบัมาไปใชไดกต็อเมือ่ไดสงมอบใหเหรญัญกิ  และ
เหรัญญิกไดบันทึกรับเงินแลวเทานั้น  เจาหนาที่ไมสามารถนำ
รายไดทีย่งัไมไดบนัทกึมาใช  หรอืแมแตชำระคนืคาใชจายทีถ่กูตอง
ตามกฎหมายที ่เกดิขึน้แลวได
ผจูดัการสถานคีวรมเีงนิสดสำหรบัใชจายเบด็เตลด็  เหรญัญกิจะคอย
เตมิให  เมือ่เงนิกอนนีเ้หลอือยนูอยกวาจำนวนทีก่ำหนด    ตองบนัทกึ
คาใชจายเบด็เตลด็ตางๆ และจำนวนเงนิทีเ่ตมิใหทกุครัง้
ตองแจงใหชุมชนทราบสถานะทางการเงินของสถานีวิทยุเปน
ระยะๆโดยสม่ำเสมอ  ชมุชนมสีทิธิข์อทราบขอมลูเกีย่วของเพิม่เตมิ
ไดตลอดเวลา

การกระจายเสยีงทางการเมอืง    (หากไดรบัอนญุาต)
คณะบรหิารวทิยชุมุชนควรศกึษารายละเอยีดกฎหมายการกระจาย
เสยีงแหงชาต ิ  ทีเ่กีย่วกบัการเสนอขาวการเลอืกตัง้ทีอ่อกอากาศใน
ระหวางการหาเสยีง   และควรปฎบิตัติามอยางเครงครดั

๑๑๗



นักกระจายเสียงไมควรทำใหพรรคการเมืองใดหรือผูสมัครรับ
เลอืกตัง้คนใดไดเปรยีบหรอืเสยีเปรยีบ
พรรคการเมอืงและผสูมคัรรบัเลอืกตัง้อยางเปนทางการควรไดรบั
โอกาส และเวลาการกระจายเสียงเทาเทียมกัน โดยตองคำนึงถึง
ความยาวของการออกอากาศ  คุณภาพของการนำเสนอ รวมทั้ง
ความไดเปรยีบเรีอ่งวนัและเวลาออกอากาศดวย
หากฝายตางๆ ทีเ่กีย่วของตกลงกนัไมไดเรือ่งความเทาเทยีม  กต็อง
จบัสลากเลอืกวนั เวลา หรอืใชวธิอีืน่ในทำนองเดยีวกนั
ควรตัดตอขาว และขอมูลขาวสารใหเหลือเพียงขอเท็จจริงลวนๆ
และควรหลีกเลี่ยงที่จะไมสนับสนุน หรือตอตานพรรคการเมือง
หรอืผสูมคัรรบัเลอืกตัง้ใดๆ
เจาหนาที่ของวิทยุชุมชนรวมทั้งคณะบริหาร ควรลาออกจาก
ตำแหนง และละเวนกิจกรรมในฐานะนักวิทยุเสียกอนที่จะเขา
รวมกจิกรรมการเมอืงของพรรคใดพรรคหนึง่

ขอควรระวังเกี่ยวกับคายเพลง
“วทิยชุมุชนอาจเปดแตเพลงตลอดวนั เพราะวาวงการเพลงและคายเพลง
ใหเพลงฟรีๆ  จงึจดัรายการไดงายกวารายการอืน่ๆ ทีช่มุชนตองการสถานี
กก็ลายเปนรานขายเพลงไปโดยปรยิาย  เพราะเปดเพลงใหมๆ ใหฟง  ใน
แอฟริกาใต  พอเริ่มมีวิทยุชุมชนก็มีคนซื้อแผนเสียงกันเยอะขึ้นมาก
ของขวัญและความสนใจที่คายเทปทุมเทใหผูมีหนาที่เลือกเพลงออก
อากาศใหเปนเอกลกัษณของสถาน ี กเ็ปนอกีปญหาหนึง่”
จาก Zane Ibrahim and Ms. Adams, Bush Radio 98.5 FM, South Africa

๑๑๘



การโฆษณาและผอูปุถมัภรายการ  (หากไดรบัอนญุาต)
คณะบริหารควรชี้ขาดวา การโฆษณาตามกฎหมายสอดคลองกับ
จดุมงุหมายและวตัถปุระสงคของวทิยชุมุชนหรอืไม
หากยนิยอมใหมโีฆษณา   คณะบรหิารควรกำหนดวาจะใหโฆษณา
อะไรออกอากาศไดบาง
ควรเลอืกโฆษณากจิกรรม  สนิคา  และบรกิารของชมุชนเองกอน
ไมควรโฆษณาสนิคาทีเ่ปนอนัตรายตอบคุคล  ชมุชน  หรอืสงัคม
โดยเฉพาะในดานสขุภาพอนามยัหรอืพฤตกิรรมตางๆ  เชน บหุรี่
และเหลา และไมควรโฆษณาสิ่งที่มีผลเสียตอสวัสดิภาพทาง
เศรษฐกจิสงัคมของคนยากจน  เชน อาหารจานดวน น้ำอดัลม  และ
สนิคาอืน่ทีม่คีณุคาทางโภชนาการต่ำแตราคาสงู
ถามีทั้งผูอุปถัมภ และทั้งโฆษณา  ตองระวังไมใหเกิดประโยชน
ทับซอนระหวางฝายใดฝายหนึ่ง กับวัตถุประสงคของสถานีวิทยุ
เรือ่งการพฒันาและเปลีย่นแปลง

ตวัอยางความขดัแยงระหวางรายไดจากโฆษณา และผลดทีัว่ไป
รายไดจากผผูลติหรอืผคูาปลกีนมผง  กบัการสงเสรมิการเลีย้งลกูดวย
นมแม
รายไดจากผผูลติยาฆาแมลง  กบัการสงเสรมิการควบคมุแมลงศตัรพูชื
แบบผสมผสาน
รายไดจากบรษิทัขามชาตผิผูลติน้ำอดัลม  กบัการสงเสรมิน้ำผลไมใน
ทองถิน่
การอปุถมัภรายการการเกษตรโดยผคูาสนิคาและผลติภณัฑการเกษตร
กบัการสนบัสนนุใหเกษตรกรขายพชืผลไดราคาดขีึน้
การอปุถมัภรายการโดยบรษิทัเหมอืงแรทีท่ำเหมอืงในทองถิน่กบัความ
จำเปนทีต่องลดผลกระทบของเหมอืงตอสภาพแวดลอม

๑๑๙



มมุมองของวทิยธุรุกจิ
เจาของสถานวีทิยธุรุกจิในเอควาดอร สพัยอก หลงัการเลอืกตัง้วา  ชวง
“เวลาทีก่ารเมอืง ยงัเปนลกูผลีกูคนชวยพวกเรากวาครึง่ไมใหลมละลาย”

บรซู จริารด

การโฆษณาของพรรคการเมอืงและผสูมคัรรบัเลอืกตัง้
การโฆษณาพรรคการเมืองในระหวางการหาเสียงที่ตางจากรายการ

การเมอืงปกตขิองพรรคเปนปญหาพเิศษ  คณะบรหิารวทิยชุมุชนตองเลอืกใช วธิี
ใดวธิหีนึง่ตอไปนี้

ใหเวลาและโอกาสทกุพรรคไดโฆษณาเทาเทยีมกนั  เหมอืนในกรณี
กระจายเสยีงปกตขิองพรรค
ปลอยใหพรรคตางๆ ซือ้เวลาออกอากาศไดอยางอสิระตามตองการ
เทาทีพ่รรคมงีบประมาณ
ไมรบัการโฆษณาจากพรรคการเมอืงหรอืผสูมคัรรบัเลอืกตัง้เลย

วิทยุชุมชนบางสถานีคิดคาโฆษณาทางการเมืองสูงกวาโฆษณาสินคา
เพราะอยากแกปญหาการเงินของสถานีวิทยุชุมชนโดยขายเวลาออกอากาศ
ใหพรรคการเมอืงทีอ่ยากซือ้เวลาออกอากาศและมเีงนิซือ้ได   แตควรคดิใหดวีา
วทิยชุมุชนควรจะชวยพรรคทีเ่ขมแขง็อยแูลวใหแขง็แกรงขึน้กวาพรรคการเมอืง
ทีอ่อนแอกวา  แตอาจทำใหชมุชนกาวหนาไดหรอืไม   ในแงจรยิธรรม  ใชหลกั
ความทาเทยีมกนัคงจะดกีวา  หรอืไมกไ็มใหมโีฆษณาทางการเมอืงเลย

การคดัเลอืกนกัวทิยชุมุชน
วิทยุชุมชนบางแหงเลือกแตคนที่ตั้งมั่นที่จะสรางสวัสดิภาพ และ

ปรับปรุงชุมชนของตน  และเปนคนที่สนใจ ใชวิทยุเปนเครื่องมือสรางความ
กาวหนาทางสงัคม บางสถานกีพ็อจะมคีนทีม่ปีระสบการณ หรอืเคยเขาฝกอบรม
ดานสื่อสารมวลชนมาบาง แตถึงพวกนี้ร่ำเรียนมาสูงกวาและมีทักษะมากกวา
คนทั่วไปในชุมชนก็อาจจะเปนคนภายนอก ทำใหเสียเปรียบในชวงแรกๆ ที่
ทำงานวทิยใุนชมุชนนัน้ๆ จนกวาจะเขาใจชมุชนถองแท

๑๒๐



เวลาคดัเลอืกคนจากในชมุชนมกัใชเกณฑอืน่ๆ ดวย  เชน ถิน่พำนกั  ควร
เลอืกคนในชมุชนทีย่งัไมคดิโยกยายไปไหน  มทีกัษะการพดู   มศีลีธรรมจรรยา
มศีกัยภาพเปนผนูำได   ถอืเปนตวัแทนของชนเผา  ศาสนา และแนวทางการเมอืง
นัน้ๆ ได   ควรมเีวลาไปฝกอบรมและยงัควรมเีวลามาทำงานอาสาสมคัร

ทีส่ำคญัเปนพเิศษคอืตองมผีหูญงิและผชูายจำนวนพอๆ กนั  ในหลายๆ
ประเทศ  เวลามโีอกาสใหไปฝกอบรมผชูายมกัเปนฝายเสนอตวั   จงึควรตองหา
ผูหญิงเขามาชวยงานดวย เรื่องความสมดุลทางเพศของอาสาสมัครวิทยุชุมชน
กเ็รือ่งหนึง่  แตเหตผุลอกีประการหนึง่ทีต่องใหมผีหูญงิเขามาทำงานดวยกเ็พราะ
วา  ผูฟงวิทยุชุมชนสวนใหญเปนผูหญิงที่ตองการขอมูลขาวสารจากผูหญิง
ดวยกนั   ผหูญงิทีพ่ดูออกอากาศจะชวยผหูญงิคนอืน่ๆ มบีทบาทพฒันาชมุชน
และอื่นๆ ที่นานับถือและเทาเทียมกับผูชาย ผูหญิงที่ทำงานวิทยุชุมชนจะชวย
จำกดัปญหาบคุลากร  เพราะผหูญงิไมคอยออกไปหางานทำนอกชมุชน

วิทยุชุมชนแหงหนึ่งในแอฟริกาใต เปดอบรมนักจัดรายการวิทยุก็ตอ
เมือ่อยางนอยครึง่หนึง่ของผเูขาอบรมเปนผหูญงิ  บางทองถิน่อาจปฏบิตัเิชนนีไ้ด
ยากเพราะวฒันธรรมไมอำนวย  แตกน็าตัง้เปนเปาหมายไว

มารตนิ แอลลารด  พดูถงึการฝกดานเทคนคิ
“ผมวาอกีหนอยวทิยชุมุชนจะไมมชีางเทคนคิโดยเฉพาะแลว     แตทัง้ผู
จัดการสถานีและผูผลิตรายการจะตองฝกการอบรม และทำหนาที่ทาง
เทคนิคดวย”

การฝกอบรมนกัวทิยชุมุชน
สถานวีทิยชุมุชนมกัเริม่ตนจากคนทีไ่มเคยเขาไปในหองสงวทิย ุ ไมเคย

จบัไมโครโฟน  และไมเคยของเกีย่วกบัโลกของสือ่เลย  การฝกอบรมคนกลมุนี้
จงึเปนงานทีท่าทาย  แตกไ็มยากอยางทีค่ดิ

๑๒๑



๑๒๒

การฝกในเนปาล
การฝกที่สถานีซาการมาธา  มี  ๒ ประเภท ประเภทแรกที่เนนแนวคิด
กวางๆ และเทคนคิเพิม่ทกัษะทัว่ไป  และรวมคนเขามาเปนกลมุได  อกี
ประเภทหนึง่ผสมผสานการอบรมไปกบัความตองการเฉพาะและบรบิท
ของสถานี โดยใหผูรับการอบรมทำงานกับผูผลิตรายการเพื่อพัฒนา
รายการใหมๆ
ประเภทแรกใชทรัพยากรตางประเทศ ซึ่งมักจะเปนศูนยฝกอบรมนานา
ชาติ การฝกนี้สำคัญตรงที่ชวยระบุ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนปาล
เปนแหลงสือ่ทีด่เียีย่มอยแูลว ความเชีย่วชาญของนกัวทิยจุากตางประเทศ
เหลานีจ้งึเปนประโยชนอยางมาก
ประเภททีส่อง ใชทรพัยากรในทองถิน่ วางแผนและจดัอบรมโดยคำนงึ
ถึงความตองการของสถานีและของผูรับการอบรมฝก อบรมโดยให
ปฏิบัติจริงซึ่งก็เหมาะสมสำหรับการพัฒนาในทุกๆ ดานของสถานีและ
เทคโนโลยทีีม่อีย ู ผฝูกสอนเปนเจาหนาทีป่ระจำสถาน ี และทีป่รกึษาดาน
เทคนคิชาวตางประเทศทีท่ำงานในเนปาล โดยเนนอบรมเจาหนาทีส่ถานี
ทีท่ำงานอยแูลวมากกวาคนใหม

เนือ้หาการฝกอบรม
การกระจายเสยีงตองอาศยัทกัษะหลายๆ อยาง  โดยรวมแลวทมีงานของ

สถานตีองมทีกัษะสำคญัสามประการ  ดงันี้
ดานเทคนคิ   การใชอปุกรณ  และการซอมแซมงายๆ
การผลิตรายการ ครอบคลุมองคประกอบตางๆ เชน การพูดใน
รายการ การใชเสยีง การเขยีนบท  เทคนคิการสมัภาษณ  การหาขาว
การเขยีนและการอาน  การผลติรายการนติยสารทางอากาศ  ผลติ
สปอตวทิย ุ จงิเกิล้  และการโฆษณาเพือ่ประโยชนสาธารณะ  การ
ผลิตรายการที่ใหชุมชนมีสวนรวม รวมถึงทฤษฎีการสื่อสาร
มวลชนเบือ้งตน และการปฏบิตัิ



การจดัการและดำเนนิการ   ประกอบดวยทกัษะการบรหิารจดัการ
การวางผงัรายการวทิยชุมุชน  การตลาด  วธิกีารวจิยัผฟูง   กฎหมาย
วทิยแุละหลกัจรยิธรรม

นอกจากนี ้ คนทีท่ำงานวทิยชุมุชนทกุคนตองรรูะเบยีบปฏบิตัทิีใ่ชอยู

ประเภทและระยะการอบรม
การฝกอบรมนกักระจายเสยีงแบงไดเปนสองประเภทใหญๆ คอื

การฝกอบรมเบื้องตน ใหความรู ความสามารถเพียงพอที่จะทำ
หนาทีพ่ืน้ฐานทีส่ดุได
การพัฒนาทักษะ ชวยใหนักกระจายเสียงทำหนาที่ใดอยางนอย
หนาที่หนึ่งไดดี เชน ผลิตรายการ ประกาศ รายงานขาว ควบคุม
เทคนิคหองสง ฯลฯ   เจาหนาที่สถานีวิทยุชุมชนขนาดเล็กตอง
เรยีนรทูีจ่ะทำหนาทีต่างๆ หนาทีใ่ดหนาทีห่นึง่ หรอืทกุหนาทีใ่หได

การฝกอบรมเบือ้งตน   ครอบคลมุเนือ้หาพืน้ฐานสามประเภท
ปรชัญาวทิยชุมุชน  และบทบาทในดานขาว  ความบนัเทงิ  และการ
ศกึษา  และโดยเฉพาะในการเปลีย่นแปลงและพฒันา
องคประกอบสำคญัของระเบยีบปฏบิตัสิำหรบันกัวทิยชุมุชน
การใชอปุกรณกระจายเสยีง  และการผลติรายการเบือ้งตน

วิทยุชุมชนบางสถานีจัดอบรมเบื้องตนแบบเขมขนในชุมชนราว
สามสัปดาห เวลาจัดอบรมควรใหมีภาคปฏิบัติมากๆ ไมวาจะเปนการอบรม
ประเภทใด

การฝกอบรมเบื้องตน เมื่อเริ่มบริการวิทยุชุมชน ตองอาศัยการ
สนบัสนนุดานการเงนิ และวทิยากรจากภายนอก วทิยากรอาจมาจากสถานวีทิยุ
เพื่อบริการสาธารณในประเทศ  การอบรมนี้อาจชวยคัดเลือกคนที่เกงที่สุดใน
บรรดาผเูขาอบรมมาเปนเจาหนาทีว่ทิยชุมุชน

เมื่อสถานีวิทยุชุมชนเริ่มสงกระจายเสียงแลว  เจาหนาที่ใหมก็เรียนรู
จากคนเกาได  โดยลงมือปฏิบัติเลยและไปอบรมเพิ่มเติมเรื่องปรัชญา ระเบียบ
ปฏบิตัแิละประเดน็แนวคดิตางๆ เกีย่วกบัวทิยชุมุชน

๑๒๓



๑๒๔

การพฒันาทกัษะ  นกัวทิยชุมุชนตองเรยีนรอูยเูสมอ   มบีอยไปทีค่นที่
ทำงานมานานแลวกเ็รยีนรสูิง่ใหมๆ  จากผอูืน่  หรอืจากหนงัสอื  หรอืจากปฎกิริยิา
ของคนในชมุชนตอรายการทีเ่ขาผลติ   ผผูลติรายการตองเรยีนรเูทคโนโลยมีใหม
อยตูลอดเวลา

การเรยีนรโูดยการปฎบิตัชิวยใหมทีกัษะดขีึน้   แตไมเพยีงพอ  ยงัมวีธิี
อืน่ๆ อกีหลายวธิทีีท่ำใหนกัวทิยปุฏบิตังิานไดดขีึน้

การฝกอบรมตามหลักสูตร  การฝกปฏิบัติการระยะสั้นเรื่องกระจาย
เสยีงและการผลติรายการ   อาจใชผฝูกสอนจากทัง้ในและตางประเทศ

การฝกประเภทนี้ไดผลและประหยัดที่สุดถาผูเขาอบรมมาจากสถานี
วทิยชุมุชนหลายๆแหง  ซึง่เปนการเปดโอกาสใหมกีารตดิตอ รวมงาน และแลก
เปลีย่นระหวางสถานใีนอนาคตดวย   ถาเจาหนาทีจ่ากสถานวีทิยชุมุชนหนึง่ชวย
ประเมินรายการและงานของอีกสถานีหนึ่งก็จะมีประโยชนมาก เพราะตางได
เรยีนรจูากประสบการณ    อกีทัง้มมุมองของคนนอกเปนสิง่ทีป่ระเมนิคาไมได

การฝกงาน  การสงเจาหนาทีไ่ปทำงานทีส่ถานวีทิยชุมุชน หรอืสถานี
วทิยเุพือ่บรกิารสาธารณะทีม่ปีระสบการณมากกวาสกัชัว่ระยะหนึง่  อยใูนวสิยั
ที่จัดกันไดในบางประเทศ  โดยเฉพาะที่แอฟริกาใต  สถานีนำรองวิทยุชุมชน
กลายเปนศูนยฝกสำหรับสถานีใหมๆ  ซึ่งก็มีขอดีหลายประการ โดยเฉพาะใน
ดานการแบงปนประสบการณ  และมคีาใชจายต่ำ  ผทูีม่โีอกาสไปฝกงานทีส่ถานี
วทิยชุมุชนอืน่  โดยเฉพาะทีส่ถานทีีป่ระสบความสำเรจ็  จะไดเรยีนรวูธิแีกปญหา
ตางๆ  และคดิสรางสรรคจดัผงัรายการ

การไปฝกงานที่สถานีวิทยุธุรกิจตองระวังใหดี  เพราะสถานีเหลานี้
มีปรัชญาตางไปจากวิทยุชุมชน ผูฝกงานอาจไดเรียนรูเทคนิคการผลิตรายการ
แตจะไมไดเรยีนรเูลยวาจะใชวทิยเุพือ่พฒันาสงัคมไดอยางไร

ทุนไปตางประเทศ องคกรกระจายเสียงขนาดใหญของโลกหลาย
องคกร  จดัฝกอบรมในประเทศของตนตวัอยาง  เชน  ราดโิอเนเทอรแลนด  บบีี
ซ ี และดอยช เวลเล  บางครัง้รฐับาลและองคกรพฒันาตางๆ กใ็หทนุนกักระจาย
เสยีงวทิยชุมุชนไดเขาอบรมในศนูยฝกเหลานี ้  ทำใหผเูขาอบรมมปีระสบการณ



เรียนรูที่มีคาในทุกๆ ดานของการผลิตรายการวิทยุ แตก็มีขอเสียอยูบางซึ่ง
จะอธบิายในตอนตอไป
ฝกทีไ่หนดี

การฝกอบรมแบบตางๆ ทีก่ลาวมาแลวตางมขีอดแีละขอเสยีดงัตอไปนี้
การฝกระหวางทำงาน  ชมุชนทีส่ถานวีทิยดุำเนนิการอยเูปนทีเ่ดยีวทีม่ี

สภาพตามทีเ่ปนจรงิ  กลมุผฝูกจะไดทำงานกบัอปุกรณ  คน  และสภาพแวดลอม
จรงิๆ  และยงัประหยดัคาใชจายในการเดนิทางและคาครองชพีของผฝูกอกีดวย

ขอเสยีหลกัของการฝกนีค้อื ผฝูกอาจรสูกึวามคีณุภาพสกูารฝกในเมอืง
หลวง  หรอืในตางประเทศ ไมได ในเมีอ่แรงจงูใจอยางหนึง่ของผฝูกงาน คอืความ
กาวหนาในการงาน  การฝกในทีท่ำงานจรงิของเขาทำใหเขากระตอืรอืลนนอยลง

การฝกในประเทศ  การฝกในพื้นที่อื่นๆ ที่ไมใชในชุมชนของตนเอง
จะทำใหผฝูกรสูกึวามหีนามตีาขึน้ การฝกงานทีส่ถานอีืน่กเ็ชนกนั ขอดอีืน่ๆ คอื
การไดรจูกัคนทีอ่ืน่ และโอกาสทีจ่ะมกีารแลกเปลีย่นในอนาคต

การฝกในตางประเทศ    เปนการฝกทีม่เีกยีรต ิ แพงทีส่ดุ และแผวทาง
อาชีพนอกชุมชนของผูฝก  ทำใหสถานีตองเสียบุคลากรได  ขอเสียอื่นๆ คือ
สภาพแวดลอมดานเทคนคิและการทำงานในตางประเทศ  จะทำใหผฝูกไมพอใจ
กบัอปุกรณธรรมดาๆ ในสถานวีทิยชุมุชนทีบ่าน  จนทำใหเขาอยากยายไปทำงาน
ในสถานีวิทยุกระแสหลักมากขึ้น  ผูฝกจะพอใจการฝกในตางประเทศในเรื่อง
เทคนคิ แตจะนำความรทูีไ่ดรบัมาประยกุตใชไมได  เพราะเปนสภาวะนอกบรบิท
ทางวฒันธรรมปกตขิองผฝูก

งบประมาณการฝก
มแีหลงทนุมากมายสำหรบัการฝกนกัวทิยวุทิยชุมุชน   เมือ่องคกรพฒันา

ระหวางประเทศ หรือเอกชนใหเงินซื้ออุปกรณพื้นฐานใหสถานี ก็มักรวม
งบประมาณฝกอบรมเอาไวดวย  อยางนอยงบประมาณนี้ก็พอสำหรับการฝก
อบรมเบือ้งตนในระยะกอตัง้   แตกอ็าจรวมถงึการพฒันาทกัษะระยะยาวดวย

องคกรพัฒนาตางๆ อาจใหทุนนักวิทยุวิทยุชุมชนไปฝกอบรมที่
ตางประเทศ  และในประเทศ  หรอืใหฝกโดยทำงานจรงิๆ

๑๒๕



อกีแหลงหนึง่กค็อืโครงการพฒันาตางๆ ในประเทศ เชน เมือ่โครงการ
คุมครองสิ่งแวดลอม หรือสุขภาพ ตองการการสนับสนุนจากรายการวิทยุ
องคกรเงินทุนอาจใหงบประมาณฝกอบรมนักกระจายเสียง เพื่อจะไดผลิต
รายการใหโครงการใหดทีีส่ดุ

ไมวาเงนิทนุจะมาจากไหน  และการฝกอบรมเปนแบบใด  คณะบรหิาร
วทิยชุมุชนตองตืน่ตวัตอความตองการการฝกอบรมของเจาหนาทีอ่ยเูสมอ   เมือ่
เจาหนาที่มีสมรรถภาพสูงขึ้นก็จะพึงพอใจในงาน ทำใหไมทิ้งงาน สถานีก็มี
ปญหาขาดบคุลากรนอยลง   แตถาเจาหนาทีส่วนใหญเปนอาสาสมคัรทีไ่มไดรบั
คาตอบแทน  กจ็ะมคีนเกาออกไป  คนใหมเขามาอยเูสมอ  และฝายบรหิารกจ็ะ
ตองคอยฝกอบรมคนใหมตลอดเวลา

๑๒๖

“คนสวนใหญคดิถงึวทิยวุาเปนสือ่แบบหนึง่ตอหนึง่  ทีส่งกระจายเสยีงไป
ยังมวลชนนิรนามกลุมเดียว    การวิจัยระยะแรกเรื่องการสื่อสารพบวา
การทิง้ใบปลวิจากเครือ่งบนิมพีืน้ฐานบนแนวความคดินี ้ คอื  “ฉดี” ขอมลู
ขาวสารใหกลมุคนทีม่คีณุสมบตัเิหมอืนๆ กนั
แตคนทีฟ่งวทิยจุากครือ่งรบัแตละเครือ่งนัน้มกัจะมสีองสามคน  บางครัง้
เราก็หลงเสนหการสื่อสารระหวางบุคคล คือ เสียงที่พูดกับผูฟงแตละ
คนในฝงูชน   ทัง้เสยีงของนกัการเมอืง  ผนูำทางศาสนา ดเีจ  หรอืแมแต
ผปูระกาศขาวทีเ่กงๆ  พวกนีพ้ดูดวยเสนหตามธรรมชาตขิองตนทีท่ำให
ผูฟงใจจดใจจอ  เสนหที่จะสะกดคนที่ไมหลงเชื่ออะไรงายๆ  พูดจาก
ใจตนดวยความเชือ่สใูจผฟูงทีม่แีตคำถาม  ปญหา และความลงัเล  คงพดู
ไดวา  คนทีพ่ดูออกอากาศพวกนีป้ระสบความสำเรจ็โดยทาทายแบบแผน
ดั้งเดิมของสื่อ คือไมอานบท แตอานความหมายบทเพียงชวยเตือน
จดุสำคญัของสาร ไมโครโฟนกเ็ปนเพยีงสือ่กลางอเิลก็ทรอนกิส
พวกนีไ้มไดพดูกบัไมโครโฟน  แตพดูกบัคนผานไมโครโฟน  เขาใชสือ่
เพือ่เขาถงึประชาชน  นีเ่ปนความรสูกึพเิศษของสือ่ระหวางบคุคลทีว่นันี้
ไมมแีลว”
                                                                คารลอส เอ. อารนาลโด




