
ง 
 
ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การศึกษากระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคมของกลุมชาติพันธุ 
    (ไทใหญ, ปกาเกอะญอ, มง) : กรณีศึกษาทางสถานีวิทยุชุมชน  
    เอฟเอ็ม 99 เมกะเฮิรตซ จังหวัดเชยีงใหม 
 
ผูเขียน    นายเอกศกัดิ์  เนตรวิเชยีร 
 
ปริญญา    ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ส่ือศิลปะและการออกแบบสื่อ) 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
    รองศาสตราจารยสมโชติ  อองสกุล ประธานกรรมการ
    ผูชวยศาสตราจารยธีรภัทร  วรรณฤมล กรรมการ 
    ผูชวยศาสตราจารยลัดดาวัลย  อินทจกัร กรรมการ 
 
 

บทคัดยอ 
 
 

การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค  1)  เพื่อศึกษากระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคมของกลุม 
ชาติพันธุ ทางสถานีวิทยุชุมชน เอฟเอ็ม 99 เมกะเฮิรตซ  2)  เพื่อศึกษาวิธีการนําเสนอรายการของ
กลุมชาติพันธุ ทางสถานีวิทยชุุมชน เอฟเอม็ 99 เมกะเฮิรตซ  และ  3)  เพื่อศึกษากระบวนการมีสวน
รวมของชุมชนในรายการวทิยุของกลุมชาติพันธุ ทางสถานีวิทยุชุมชน เอฟเอ็ม 99 เมกะเฮิรตซ  
ประเด็นสําคัญของการศึกษา จะไดทราบนัยเบื้องหลังกระบวนการสื่อสาร   
 ผลการศึกษา กระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคมของกลุมชาติพันธุ  (ไทใหญ, ปกาเกอะญอ,  
มง)  พบวา 
 กลุมไทใหญ  มีทักษะการผลิตรายการและการดําเนินงานแบบกึ่งมืออาชีพ เนื่องจากเคยผาน
ประสบการณจากสถานีของรัฐ ตลอดจนมอีงคกรสนับสนุน  และสามารถชักชวนใหบุคคลอื่นๆ   
มารวมงานอยางตอเนื่อง  ดานวิธีการนําเสนอเนื้อหา มุงเนนสาระบันเทิง เพื่อใหกลุมผูฟงรับทราบ
ขาวสารและเขาใจประเพณ ีวฒันธรรม รวมทั้งกระตุนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของกลุม  
สําหรับระดับการมีสวนรวมนั้น มีคอนขางสูงตั้งแตระดับผูฟง จนถึงระดับผูผลิตรายการและ
ผูบริหารรายการ แตยังขาดการมีสวนรวมในระดับการบริหารสถานี 
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 กลุมปกาเกอะญอ  มีลักษณะการดําเนนิงานคลายคลึงกับกลุมไทใหญ แตยังขาดการพัฒนา
บุคลากรที่จะเขามารวมจัดรายการและไมมีองคกรสนับสนุน  ดานวิธีการนําเสนอเนื้อหา แมจะ
มุงเนนสาระบนัเทิงเพื่อใหกลุมผูฟงเขาใจประเพณแีละวฒันธรรม แตมิไดกระตุนการมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาของกลุม ดงัเชนกรณกีลุมไทใหญ  สําหรับระดับการมสีวนรวม คอนขางปานกลาง  
ตั้งแตระดับผูฟงจนถึงระดบัผูผลิตรายการ   
 กลุมมง  ผูดําเนินการเกือบทั้งหมดเปนนักศึกษาที่ไมมีประสบการณในการจัดรายการ 
มากอน และขาดความเขาใจเรื่องการประสานงานระหวางสถาบัน ที่สําคัญขาดองคกรสนับสนุน
ดานงบประมาณ  สวนวิธีการนําเสนอเนื้อหา มุงเนนสาระบันเทิงเชนเดยีวกัน โดยมีทัง้เรื่องของ
ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมายและการศึกษา สลับกับการเปดเพลง โดยไมมีการรวมกันแกไขปญหา
ของกลุม ทั้งนี้ระดับการมีสวนรวมคอนขางต่ํา ทั้งในระดบัผูฟงและผูผลิตรายการ ดวยขอจํากัดเรื่อง
ความเปนปจเจกบุคคล 
 กระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคมของกลุมชาติพันธุทั้งสามกลุม มีนัยทางการเมืองและ
สังคมอยูเบื้องหลังกระบวนการสื่อสาร โดยอาสาสมัครเหลานี้เปนผูจุดประกายใหกลุมชาติพันธุ
อ่ืนๆ หันมาสนใจการใชส่ือวิทยุชุมชน แตกระบวนการเหลานี้ยังขาดแนวทางปฏิบัตแิละการเขาไป
มีสวนรวมกบัสังคม เพื่อสรางความยั่งยืนใหกับกลุมชาตพิันธุจากการสือ่สารสองทางผานสื่อ 
วิทยุชุมชน 
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Abstract 
 
 
 The objectives of the research was 1) To study the creation process of social space of 
ethnic groups at FM 99 MHz. community radio station 2) To study method of ethnic group’s 
program presentation through FM 99 MHz. community radio station and 3) To study participation 
process of ethnic groups’ program at FM 99 MHz. community radio station. The main issue of 
this study was to know the connotation of communication process. 
 The study of the creation process of social space of ethnic groups (Shan,  
The Pga K’nyau, Hmong) was found that :   
 Shan : Shan people have a semi-professional skill in radio program production and 
operation due to their experience gained from joining governmental radio station. Moreover, they 
are supported by the organization and they can persuade others to participate their activities 
continuously. For the presentation method, they focus on infotainment to inform and appreciate 
the audience about news, tradition, and culture. They also urge everyone to take part in solving 
the groups’ problems. For the degree of participation, it is quite high from the audience level to  
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the level of program producer and administrative staffs, but lacking on the radio station 
administrator level.  
 The Pga K’nyau : They share a similarity in their operative style with the Shan, but they 
are lacking of a personnel development for joining in the radio program production and have no 
support from any organization. For the presentation methods, even they focus on infotainment to 
let the audience to understand their tradition and culture, but they don’t inspire people to take part 
in solving the group’s problem like that of Shan case. For the degree of program participation, it 
falls in an intermediate range from the audience level to the program producer level. 
 Hmong : Most of operating staffs are students who are inexperienced in radio program 
production and lack an understanding in coordination between groups. The most important factor 
is the lack of budgeting supporter. As for their program presentation, they also focus on 
infotainment composing of tradition, culture, legislation, and education. These sections are on air 
with periodically playing music without talking about their group’s problems solving. For the 
degree of participation, the activity is quite low, both for the audience level and the program 
producer level due to individual restraints.  
 All three ethnic groups’ social space creation process has some social and political 
meaning behind their communication process. These volunteers inspire other ethnic groups to 
turn their interests on using community radio media, but these processes have no operational 
format and social participation for building a long lasting stability for all ethnic groups from  
two-way communication through community radio media. 
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