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ประจ ำกรมข่ำวทหำร กองบัญชำกำรกองทพัไทย 

กรรมกำรก ำหนดและจัดสรรคลืน่ควำมถี่ใหม่  

กรรมกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถึงและบริกำรเพือ่สังคม 

ภำยใต้คณะกรรมกำรกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กทช.) 

 

ท ำไมต้องจัดตั้งวทิยุชุมชน 

            แนวคิดการจดัตั้งวทิยชุุมชนเกิดจากการปฏิรูปทางการเมืองของไทยท่ีมีจุดเร่ิมตั้งแต่เหตุการณ์เดือน
พฤษภาคม 2535 จนกระทัง่ถึงการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 สังคมไทยจึงมีความ
ต่ืนตวัในความเป็นประชาธิปไตยสูง ซ่ึงในรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีมีมาตราท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวทิยชุุมชนอยู ่3 
มาตราคือ มาตรา 39 ซ่ึงวา่ดว้ย  สิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร  มาตรา 40 ซ่ึงวา่ดว้ย  การสรรจดัคล่ืนความถ่ีวทิยแุละ
การก ากบัดูแลกิจการวทิยโุทรทศัน์และโทรคมนาคม  และมาตรา 41 ซ่ึงวา่ดว้ย  กฎหมายท่ีรับรองเสรีภาพของ
พนกังาน ลูกจา้งในกิจการส่ือมวลชนของรัฐและเอกชน  แต่ส าหรับมาตราท่ีสร้างความต่ืนตวัและมีอิทธิพลต่อการ
ขบัเคล่ือนการเกิดวทิยชุุมชนมากท่ีสุดคือ มาตรา 40 ซ่ึงมีขอ้บญัญติัความวา่ 
 

            “ มาตรา 40 คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการส่งวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทัศน์ และวิทยโุทรคมนาคม เป็น
ทรัพยากรส่ือสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

 

            ให้มีองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระท าหน้าท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึง และก ากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  ท้ังนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑๒ 
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            การด าเนินการตามวรรคสองตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 
ทั้งในดา้นการศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแข่งขนัโดยเสรีอยา่ง
เป็นธรรม  
 

            ผลจากมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญน้ี ส่งผลใหป้ระเทศไทยใหค้วามส าคญัต่อการปฏิรูประบบการจดัสรร
คล่ืนความถ่ีวทิย ุและใหมี้องคก์รก ากบัการใชค้ล่ืนใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของภาคประชาชนก็
เกิดความความหวงัท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหรือไดโ้อกาสในการจดัท าวทิยขุองตนเอง (คล่ืนความถ่ีวทิยเุป็นของ
ชาติ ไม่ใช่ของรัฐ หรือรัฐบาลอีกต่อไปแลว้) 
 

ก่อนหน้ำเกดิวทิยุชุมชน 

            ก่อนหนา้เกิดวทิยชุุมชนนั้น คล่ืนวทิยจุะถูกครอบครองและด าเนินการโดยรัฐบาล ซ่ึงในสังคมทัว่ไปจะ
เรียกวา่  วทิยกุระแสหลกั  ประกอบดว้ย 2 รูปแบบคือ วทิยุสาธารณะ (วทิยแุห่งชาติ) ท่ีมีรัฐเป็นเจา้ของและ
ผูป้ฏิบติังาน โดยมีเป้าหมายท่ีจะท าประโยชน์ใหแ้ก่สาธารณะ และมุ่งท่ีจะกระจายเสียงใหค้รอบคลุมมวลชนมาก
ท่ีสุด ส่วนอีกประเภทหน่ึงคือ วทิยธุุรกิจ ซ่ึงเป็นวทิยท่ีุเอกชนจะไปเช่าสถานี/เช่าเวลาจากภาครัฐมาด าเนินธุรกิจ
เพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (กาญจนา แกว้เทพ, 2546: 2) ดว้ยเหตุน้ีกระแสความตอ้งการจดัตั้งวทิยชุุมชนจึงเกิดข้ึนจาก
ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) โดยมี
ลกัษณะของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (Participatory Communication) ซ่ึงภาครัฐมองขา้ม
ความส าคญัการส่ือสารของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน การน าเสนอรายการต่างๆ ท่ีมีแต่เน้ือหาจากส่วนกลาง (ภาครัฐ) 
เท่านั้น แต่ไม่มีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากภาคประชาชน ชุมชนหรือทอ้งถ่ิน รูปแบบและเน้ือหาของรายการก็
ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ และสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชนได ้ภาคประชาชนจึงตอ้งการพื้นท่ี
ส าหรับถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผา่นส่ือวทิยชุุมชน เพื่อมุ่งเสนอเน้ือสาระของคนในชุมชน โดยเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทั้งการเป็นเจา้ของ การผลิต และการจดัรายการ วทิยชุุมชน จึงเป็นการส่ือสารภายในทอ้งถ่ิน
ของชุมชนบนพื้นท่ีอนัจ ากดั โดยมีเป้าหมายส าคญัคือ สร้างความสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ใน
การจดัท ากิจกรรมต่างๆ โดยมีคณะกรรมท่ีเลือกสรรจากชุมชนเอง ซ่ึงสมคัรใจท่ีจะท ากิจกรรมใหชุ้มชน โดยเป็น
ผูด้  าเนินงาน บริหารจดัการ ก าหนดทิศทาง นโยบาย โดยใชร้ะบบอาสาสมคัรเขา้มาช่วย และไม่แสวงหาก าไร 
ภายใตต้น้ทุนต ่า และเป็นสมบติัของทอ้งถ่ิน (ประสิทธ์ิ ทีฆพุฒิและคณะ, 2549: 14)  

 

ลกัษณะของวทิยชุุมชนในอุดมคติ 4 ประเด็น  
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            1. วทิยชุุมชนเป็นส่ือทางเลือก (Alternative Media) โดยมีประชาชนเป็นเจา้ของและด าเนินงานเอง 
และปราศจากอ านาจของรัฐและองคก์รทางสังคม ท างานแบบอาสาสมคัรเป็นทั้งผูส่้ง (Sender) และผูรั้บ 
(Receiver) ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนสู่ชุมชน 

            2. วทิยชุุมชนเป็นส่ือชุมชน (Community Media) เกิดข้ึนเพื่อกระตุน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ทั้งในระดบัเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วถีิชีวติและวฒันธรรม โดยมีลกัษณะการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way 

Communication) และมีทิศทางการไหลของข่าวสารทั้งจากบนลงล่าง, จากล่างข้ึนบน และในระดบัเดียวกนั 
โดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการและประโยชน์ของชุมชน 

            3. วทิยชุุมชนเป็นส่ือภาคประชาชน (Civic Media) มีเป้าหมายด าเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชน เนน้การน าเสนอเน้ือสาระมากกวา่บนัเทิง มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งการเป็นเจา้ของ การผลิต
รายการ และหารายได ้/ ทรัพยากร และการประเมินผล 

            4. วทิยชุุมชนเป็นส่ือสาธารณะ (Public Service Broadcasting) มีความเป็นอิสระจากรัฐ และกลุ่มทุน 
มีความหลากหลายและแตกต่างจากส่ือเชิงพาณิชย ์เนน้คุณภาพมากกวา่ปริมาณ 

 

            เน่ืองจากวทิยเุป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบักิจการสาธารณะ การด าเนินการจึงตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย 
ดงันั้น เส้นทางแห่งความพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการจดัตั้งวทิยชุุมชนของภาคประชาชน หลงัรัฐธรรมนูญ 
2540 นบัวา่ มีความยากล าบากอยา่งยิง่ โดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกบัองคก์รท่ีก ากบัดูแลและกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั  ซ่ึง
กฎหมายท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งวทิยชุุมชนมีดงัน้ี 

 

            1. พรบ. วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2498 (มาตรา 5) 

            2. พรบ. วทิยคุมนาคม พ.ศ. 2498  

            3. รัฐธรรมนูญ 2540 (มาตรา 40) 

            4. พรบ. องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบักิจการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2543 

(มาตรา 26, 79, 80) 

            5. พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 2551 (มาตรา 10, 20, 21, 33, 37 และ 
78)  

                                                   

ล ำดับเหตุกำรณ์กำรจัดตั้งวทิยุชุมชน 

            พ.ศ. 2541 - รัฐบาลไดส้นองตอบเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ 2540 ตามมาตรา 39 และ 40 จึงไดม้อบ
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นโยบายใหก้รมประชาสัมพนัธ์และองคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) จดัท าโครงการวทิยชุุมชน  

 

            7 มี.ค. 2543 - ประกาศใช ้พรบ. องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบักิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยุ
โทรทศัน์ และกิจการคมนาคม  พ.ศ. 2543 โดยในมาตรา 26 ขอ้ความหน่ึงระบุวา่ การจดัท าแผนแม่บทกิจการ
กระจายสียงและกิจการโทรทศัน์ และการอนุญาตใหป้ระกอบการกิจการดงักล่าว ตอ้งค านึงถึงสัดส่วนท่ี 
เหมาะสมระหวา่งผูป้ระกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยจะต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้
คล่ืนความถ่ีไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบ ในกรณีท่ีภาคประชาชนยงัไม่มีความพร้อม ให ้กสช. ใหก้ารสนบัสนุน 
เพื่อใหภ้าคประชาชนมีโอกาสใชค้ล่ืนความถ่ีในสัดส่วนตามท่ีก าหนด 

 

            ธ.ค 2544 - มีการจดัตั้งวทิยชุุมชนคร้ังแรกท่ีจงัหวดักาญจนบุรีและสิงห์บุรี โดยอา้งความชอบธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (ตาม ม.39 และ ม.40) วา่ดว้ยเร่ือง สิทธิและการใชค้ล่ืนความถ่ีวทิย ุและ พรบ. องคก์ร
จดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบักิจการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2543 (ม. 26) ซ่ึงขอ้ความส่วนหน่ึง
ระบุวา่ ...รูปแบบการด าเนินงานในรูปแบบของ-โดย-เพื่อชุมชน เป็นอิสระจากภาครัฐ ทุน และ 

ภาคการเมือง ด าเนินการในรูปแบบอาสาสมคัรและไม่มีการโฆษณา โดยมุ่งเนน้การสร้างพื้นท่ีสาธารณะใหก้บั
ชุมชน เป็นประชาคมทางอากาศเพื่อการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารสะทอ้นปัญหา และสร้างการตดัสินใจร่วมกนั
ของคนในชุมชน 

 

            แต่การจดัตั้งวทิยชุุมชนในคร้ังน้ี กลบัขดัต่อ พรบ. องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบักิจการ
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2543  เน่ืองจากการจดัตั้งองคก์ร  กสช. ยงัไม่แลว้เสร็จ จึงผดิตาม 
มาตรา 80 ท่ีไดบ้ญัญติัโดยสรุปวา่ ในระหวา่งการคดัเลือกและแต่งตั้ง กสช. หรือ กทช. แลว้ แต่กรณียงัไม่แลว้
เสร็จ จะพิจารณาจัดสรรคล่ืนความถ่ี ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ หรืออนุญาตให้ประกอบกิจการเพ่ิมเติม
ไม่ได้ ดงันั้น ในวนัท่ี 12 ก.พ. 2545 กรมประชาสัมพนัธ์จึงรับนโยบายจากรัฐบาลเขา้ปิดวทิยชุุมชนกาญจนบุรี
และสิงห์บุรี (เน่ืองจากไม่ไดรั้บอนุญาต) 
 

            16 ก.ค. 2545 - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และภาคเอกชน ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข ส่งผลให้
คณะรัฐมนตรีใหส้ านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานประสานการจดัท าร่างมาตรการและ
หลกัเกณฑช์ัว่คราววทิยชุุมชน (จุดปฏิบติัการเรียนรู้วทิยชุุมชน) 
 

            10 ต.ค. 2545 - เครือข่ายวทิยชุุมชนทัว่ประเทศรวมตวัจดัตั้ง  สหพนัธ์วทิยชุุมชนแห่งชาติ  
 

            30 ต.ค. 2545 - กรมไปรษณียโ์ทรเลข น าหมายคน้และยดึเคร่ืองจากจุดปฏิบติัการเรียนรู้วทิยชุุมชน
อ่างทองและด าเนินคดีกบัผูป้ระสานงานวทิยชุุมชนอ่างทอง ในขอ้หามีและใชเ้คร่ืองส่งวทิยคุมนาคมและ
ออกอากาศวทิยุโดยไม่ไดรั้บอนุญาต อนัเป็นการกระท าผิดตาม พรบ. วทิยคุมนาคม พ.ศ. 2498 เน่ืองมาจากใน
การใชสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญ ตอ้งมีกฎหมายรองรับ และกฎหมายท่ีมีอยูก่่อน รัฐธรรมนูญ 2540 คือ พรบ. 
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วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2498 ซ่ึงยงัมีผลบงัคบัอยูใ่นมาตรา 5 (แกไ้ข พ.ศ. 2530) ระบุวา่ หา้มมิ
ใหผู้ใ้ดส่งวทิยกุระจายเสียงหรือส่งวทิยโุทรทศัน์เพื่อใหบ้ริการแก่สาธารณหรือแก่ชุมชน เวน้แต่จะไดรั้บ
ใบอนุญาตใหด้ าเนินบริการส่งวทิยกุระจายเสียงหรือบริการส่งวทิยโุทรทศัน์จากเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต 
ดงันั้น การตั้งวทิยชุุมชนขา้งตน้นั้น จึงผดิกฎหมาย และเจา้พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีด าเนินการในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนก็
คือ กรมประชาสัมพนัธ์ (โดยมีคณะกรรมการกิจการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์แห่งชาติ: กกช. เป็นผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ี) 
 

            24 มิ.ย. 2546 –  คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหก้รมประชาสัมพนัธ์ (กกช.) เป็นผูจ้ดัท าร่างมาตรการและ
หลกัเกณฑช์ัว่คราววทิยชุุมชน แทนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

 

            14 ก.ย. 2547 –  เกิดจุดปฏิบติัการเตรียมความพร้อมภายใต ้ โครงการเตรียมความพร้อมวทิยชุุมชนของ
กรมประชาสัมพนัธ์   
 

            พ.ย. 2547 - เน่ืองจากกรมประชาสัมพนัธ์อนุญาตใหว้ทิยชุุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการด าเนินการแบบมี
โฆษณาได ้ภายใตก้รอบเกณฑท์างเทคนิคท่ีก าหนด (30-30-15) โดยท่ีไม่หน่วยงานหรือขอ้บงัคบัท่ีชดัเจน จึง
ก่อใหเ้กิดการตั้งสถานีวทิยชุุมชน (เถ่ือน) ข้ึนอยา่งมากมาย ซ่ึงในปัจจุบนัมากกวา่ 6,000 สถานี โดยต่างมุ่ง
ด าเนินการไปเพื่อแสวงหาก าไรมากกวา่การบริการเชิงสาธารณะ ซ่ึงผดิเจตนารมณ์ของการจดัตั้งวทิยชุุมชน และ
ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมาไดแ้ก่ เกิดคล่ืนแทรกสถานีหลกั เกิดคล่ืนการรบกวนวทิยกุารบิน เกิดการหลอกขาย
อุปกรณ์การส่งสัญญาณท่ีผิดกฎหมายและไม่ไดม้าตรฐาน เกิดวทิยชุุมชนแอบแฝงโดยอา้งวา่ท าไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะแต่แทจ้ริงมุ่งแสวงหาก าไร รวมทั้ง การร้องเรียนเร่ืองการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม และคุณภาพรายการท่ี
ไม่เนน้สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

 

            16 ส.ค. 2548 –  คณะรัฐมนตรีผอ่นผนัใหด้ าเนินการวทิยชุุมชนต่อไป โดยยดึกรอบเกณฑก์าร
ด าเนินการวทิยชุุมชน และใหว้ทิยชุุมชนมีโฆษณาไดไ้ม่เกินชัว่โมงละ 6 นาที (สาโรจน์ แววมณี และคณะ, 

2551: 236-268) 

 

            ธ.ค. 2548 –  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) ไดมี้หนงัสือถึงปลดักระทรวง
มหาดไทย เร่ืองขอให้ระงบัการจดัตั้งและด าเนินการสถานีวทิยชุุมชนโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยระบุวา่ วทิยุ
ชุมชนเป็นการด าเนินการท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และหา้มมิใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือสนบัสนุนสถานี
วทิยชุุมชนไม่วา่กรณีใดๆ  (สาโรจน์ แววมณี และคณะ, 2551: 294) ทั้งน้ี กทช. อา้งวา่ การจดัตั้งวทิยชุุมชนผดิ
พรบ. วทิยคุมนาคม 2498 วา่ดว้ย  ...การด าเนินการส่งกระจายเสียงของสถานีวทิยชุุมชนจะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้
ใชค้วามถ่ีวทิยแุละตอ้งไดรั้บใบอนุญาตใหมี้ ใช.้..  ซ่ึงในขณะนั้น ยงัไม่มีหน่วยงาน (กสช.)ท่ีจะออกใบอนุญาต
ได ้ 

            4 มี.ค. 2551 - พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 (พรบ. กสช.) ได้
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ถูกน ามาใชแ้ละไดมี้การยกเลิกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก่อนหนา้ท่ีซ่ึงไดแ้ก่ พรบ. วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
พ.ศ. 2498  

 

            29 พ.ค. 2552 –  คณะกรรมการ กทช. (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือ 1 ต.ค. 2547 มีหนา้ท่ีก ากบัดูแล กสช. ไป
จนกวา่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กสช. )ไดอ้นุมติัร่างวทิยชุุมชน โดยใหผู้ป้ระกอบการวทิยชุุมชนมา
ลงทะเบียนภายใน 30 วนั  และยืน่เร่ืองขอรับอนุญาตภายใน 300 วนั (เดิม 90 วนั) โดยอนุญาตใหมี้การโฆษณา
ได ้แต่หา้มละเมิด พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และกรณีท่ีไดรั้บการ
อนุญาตจะไดรั้บใบอนุญาตชัว่คราว 1 ปี จาก กทช. และเม่ือมี กสทช. ก็สามารถไดข้อใบอนุญาตจาก กสทช. ได้
ทนัที และหากละเมิด กทช. ตอ้งโทษความผดิทางอาญา จ าคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

 

            ปัจจุบนั การจดัตั้งวิทยชุุมชนอยูภ่ายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการ กทช. และ พรบ. กสช. พ.ศ. 2551 

โดยอยูใ่นระยะท่ีเรียกวา่ “ กำรทดลองออกอำกำศ  ซ่ึงตอ้งปฏิบติัและด าเนินงานภายใตร่้างวทิยชุุมชนท่ีอนุมติัโดย 
กทช. และตอ้งประกอบกิจการวทิยเุพื่อบริการสาธารณะ ในพื้นท่ีการกระจายเสียงท่ีก าหนด มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลข่าวสารท่ีสนองตอบความตอ้งการของชุมชน รวมทั้งเช่ือมโยงสมาชิกของชุมชนผา่นทางการ
แลกเปล่ียนความรู้และทศันคติ การสร้างความเขา้ใจ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการพฒันา
ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน อยา่งไรก็ตาม การจดัตั้งวทิยชุุมชนจะแลว้เสร็จสมบูรณ์และถูกตอ้งตามกฎหมายก็ต่อเม่ือ
มีองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแลการด าเนินการวทิยชุุมชน แต่เน่ืองจากสภาพปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง
ในปัจจุบนั อาจส่งผลต่อความล่าชา้ต่อไปอีก 


