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แนวทางในการพัฒนาหอกระจายข่าว ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์  
จังหวัดปัตตาน ี
Guideline for Development of Broadcasting Tower of Tharua Subdistrict  
Kokphoe District, Pattani Province. 
 
ราเชษฐ์   หีมสุหรี1 

 
บทคัดย่อ  
  งานวิจัยแนวทางการพัฒนาหอกระจายขําว ต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานหอกระจายขําวและปัญหาและอุปสรรคในการ 
พัฒนาหอกระจายขําว หมูํที่ 4 ต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎ดูแลรับผิดชอบหอกระจายขําว/ผู๎ด าเนินรายการประชาชนและผู๎บริหารองค์การ
บริหารสํวนต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยใช๎แนวคิดหอกระจายขําวการสื่อสารเพื่อ
ชุมชน การสื่อสารแบบมีสํวนรํวม การวิจัยนี้ใช๎เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบบันทึก
การสนทนากลุํม (Focus group discussion) แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผลการวิจัย พบวํา สภาพการด าเนินงานของหอกระจายขําว หมูํท่ี 4 ต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี เริ่มจากความสนใจของผู๎ใหญํบ๎านในการแจ๎งข๎อมูลขําวสารให๎กับชุมชน เนื้อหาเน๎น
เป็นการประชาสัมพันธ์ขําวสารของชุมชนในชํวงเช๎าและชํวงเย็น จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไมํมี
เจ๎าหน๎าที่ผู๎ดูแลและรับผิดชอบโดยตรง อุปกรณ์เครื่องสํงสัญญาณเสียหรือช ารุดบํอยครั้งหรือไมํ
สามารถใช๎การได๎ รวมทั้งยังไมํมีโครงการเพื่อการพัฒนาหอกระจายขําวอยํางชัดเจนและตํอเนื่อง 
อยํางไรก็ตาม พบวํา ได๎มีการจัดต้ังคณะกรรมการท่ีดูแลด๎านการประชาสัมพันธ์ของ อบต.โดยตรง 
แตํคณะกรรมการไมํได๎ด าเนินการใด ๆ ชาวบ๎านต าบลทําเรือเปิดรับขําวสารผํานสื่อบุคคลเป็นหลัก 
ชํองทางที่ใช๎ในการรับข๎อมูลขําวสารจากภายนอกได๎แกํ วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุโทรทัศน์จาก
สํวนกลางและสํวนภูมิภาค การรับข๎อมูลขําวสารภายในหมูํบ๎านได๎จากหอกระจายขําว ร๎านกาแฟ
ชุมชน ประกาศของมัสยิดในทุกวันศุกร์ ลักษณะการไหลเวียนของขําวสารยังเน๎นการสื่อสารทางเดียว
(One way communication) ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญคืออุปกรณ์เครื่องสํงสัญญาณของหอ
กระจายขําวเสียหรือใช๎การไมํได๎การกระจายเสียง ไมํตํอเนื่องขาดงบประมาณในการซํอมแซมหรือ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องสํงสัญญาณมีไมํเพียงพอ ขาดการจัดสรรเงินตอบแทนหรือเงินเดือน

                                                           
1 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ประเทศไทย 95000 
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ให๎กับเจ๎าหน๎าที่รวมทั้งขาดเจ๎าหน๎าที่ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านเทคนิควิทยุกระจายเสียง แนวทางในการ
พัฒนาหอกระจายขําว คือ การจัดต้ังหอกระจายขําวต๎องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อุปกรณ์เครื่องสํง
สัญญาณมีคุณภาพ และรับฟังได๎ทั้งต าบล เปิดโอกาสให๎อาสาสมัครจิตอาสา อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) เจ๎าหน๎าที่ด๎านการเกษตรและรวมทั้งเยาวชนได๎เข๎ามาจัดรายการด๎วย เนื้อหา
รายการต๎องเป็นขําวสารที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชน ส าหรับรูปแบบการบริหารจัดการต๎องอยูํใน
รูปแบบของคณะกรรมการการ มีการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยงานตําง ๆ อาทิ องค์การ
บริหารสํวนต าบล องค์การบริหารสํวนจังหวัด  
ค าส าคัญ:  การพัฒนา  หอกระจายขําว 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study the guideline to develop the Broadcasting Tower of 
Tharua Subdistrict, Kokphoe District, Pattani Province.The officials who take responsible for 
the Broadcasting Tower, the announcers, people and local administrative official were 
selected by purposive sampling. The concept of Broadcasting Tower, the community 
communication and participatory communication were applied for this study.Data collected 
via qualitative method; focus group discussion and in- depth interview key informants.  The 
study showed that the working condition of Broadcasting Tower started from the head of 
villager who interested in informing news and information to the people. The content of the 
Broadcasting Tower emphasized the community’s Public Relation in the morning and in the 
afternoon. The setting of Broadcasting Tower, from the past until today, may be recognized 
that there is no official who take responsible and take care directly. The broadcasting 
equipment always not works and disrepair.There is no development project for 
Broadcasting Tower clearly and continuously. However, the Broadcasting Tower committee 
was set up but nothing was done. The people expose to the media through personal 
communication. The media exposure to the external news and information were community 
radio, TV from central and local area. While the internal news and information were from 
Broadcasting Tower, community coffee shop and the announcement of the Mosque in every 
Fridays.It may be assumed that the flow of information emphasized one way 
communication. The main problems and obstacles were the equipment of the Broadcasting 
Tower were in disrepaircondition or not working, not continuously broadcasting, lack of 
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budget to repair or maintenance. The lacking of budgetor allowances for the officials 
including lacking ofthe radio technicians experts.The pattern for development of 
Broadcasting Tower is to set objective clearly, the quality of broadcasting tower equipments 
which be able to listen within the Tambon Tharua area. Givingopportunities to public minded 
voluntarily officials, public health voluntarily, agricultural officials, and including community’s 
youth for producing their program. For the management pattern, it must be in the form of the 
committee which has a budget support from Tambon Administrative and Provincial 
Administrative.   
Keywords: Development, Broadcasting Tower.  
 
บทน า 
  การให๎ความรู๎และสร๎างโอกาสให๎กับประชาชนและชุมชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร 
อยํางกว๎างขวางและเทําเทียมกันเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสํวนรํวม
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่2 
กันยายน พ.ศ.2546 ให๎กระทรวงมหาดไทยพิจารณาบูรณาการในภาพรวมเรื่องการใช๎หอกระจาย
ขําวและการดูแลตรวจสอบบ ารุงรักษาหอกระจายขําวเพื่อให๎สามารถใช๎ประโยชน์ได๎สูงสุดทั้งนี้ 
ก าหนดให๎หมูํบ๎านหรือชุมชนที่ไมํมีหอกระจายขําวหรือมีแตํช ารุดใช๎การไมํได๎ด าเนินการให๎มีหอ
กระจายขําวในทุกหมูํบ๎านหรือชุมชนเพื่อให๎ประชาชนในทุกหมูํบ๎านหรือชุมชนได๎รับทราบข๎อมูล
ขําวสารโดยเทําเทียมกัน 
  ดังนั้น หอกระจายขําวจึงเปรียบเสมือนชํองทางส าคัญเพื่อใช๎ประโยชน์ในการสื่อสาร หรือ
เพื่อใช๎แก๎ไขปัญหาตําง ๆ ให๎กับประชาชนในชุมชน เชํน การแจ๎งเตือนเหตุร๎าย ความเคลื่อนไหว
เหตุการณ์น้ าทํวม เป็นต๎น แม๎วําหอกระจายขําวจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถตอบสนองความ
ต๎องการของชุมชนได๎เป็นอยํางดี โดยเฉพาะในหมูํบ๎านชนบทหากแตํมีเพียงเครื่องมือเพียงอยําง
เดียว แตํไมํมีการปรับปรุงในด๎านการกระจายเสียง การจัดรายการตําง ๆ ให๎เหมาะสม ก็จะไมํ
สามารถให๎ขําวสาร ความรู๎  ความบันเทิงแกํชาวบ๎านได๎ตรงกับความต๎องการของชุมชน การ
ด าเนินงานหอกระจายขําวสํวนใหญํมักเป็นผู๎น าชุมชนและแกนน าชุมชนรํวมกันจัดเพียงไมํกี่คน จึง
ท าให๎ขาดความรํวมคิดรํวมท างานหอกระจายขําว ท าให๎เป็นเหตุที่มาของปัญหาในการด าเนินงาน 
ทั้งนี้หากเปิดโอกาสให๎ชาวบ๎านเข๎ามามีสํวนรํวมในการรํวมคิดรํวมท ารํวมเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหอกระจายขําวมากขึ้น จะท าให๎ตอบสนองความต๎องการของชุมชนได๎อยํางแท๎จริง ดังนั้น
ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการด าเนินงานหอกระจายขําวในชุมชน และศึกษาแนวทางในการ
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พัฒนาหอกระจายขําว ต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่ อให๎ผลที่ได๎จากการวิจัย
สามารถน าไปใช๎ เป็นข๎อมูลให๎กับหนํวยงานในชุมชน  ที่ ท าการสํ ง เสริมและสนับสนุน 
หอกระจายขําวให๎มีการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และตรงตํอความต๎องการของผู๎รับ
สารในชุมชนตํอไป                         
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานหอกระจายขําว หมูํที่ 4 ต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์  
จังหวัดปัตตานี 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาหอกระจายขําว หมูํที่ 4 ต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์  
จังหวัดปัตตานี 

 
แนวคิด ทฤษฎี   

แนวคิดการสื่อสารเพื่อชุมชน 
คุณลักษณะของการสื่อสารเพื่อชุมชน (Community Communication) 
 1. เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ที่ผู๎สํงสารและผู๎รับสารสามารถ

มีปฏิกิริยาโต๎ตอบกลับกันอยูํตลอดเวลาเพื่อเกิดตลาดเสรีทางความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน 
องค์กรรัฐในท๎องถิ่นมีการเปิดรับฟังทัศนะ ทางเลือกและข๎อคิดเห็นใหมํ ๆ ทั้งลักษณะที่เป็นทางการ
และไมํเป็นทางการ ท าให๎สถานะของผู๎สํงสารและผู๎รับสารไมํตายตัว มีการผลัดเปลี่ยนบทบาท
ตลอดเวลา เป็นรูปแบบการสื่อสารใหมํที่สอดรับกับวิธีการด าเนินงานพัฒนาแบบลําง(ชุมชน) ไปสูํบน 
(องค์กร/บุคลากรรัฐ) จะท าให๎เกิดประโยชน์ทั้งชุมชนและภาครัฐ  

2. ทิศทางการไหลของขําวสาร (Flow of Information) จะมาจากหลายชํองทาง เชํน  
การสื่อสารจากเบื้องบน (เจ๎าหน๎าที่รัฐ) สูํเบื้องลําง (ประชาชน) จากลํางสูํบน และการสื่อสารแบบ
แนวนอน (Horizontal) ที่ชาวบ๎านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขําวสารระหวํางกันในชุมชนหรือระหวําง
หมูํบ๎าน ท าให๎เกิดเครือขํายชุมชนทางการสื่อสาร ทิศทางการไหลของขําวสาร มีขอบเขต 3 ประการ 
คือ การไหลของขําวสารจากสื่อภายนอกเข๎ามาสูํชุมชน  การใช๎สื่อเพื่อสํงสารเรื่องราวของชุมชนไปยัง
องค์กรหรือบุคคลภายนอกชุมชน และการสื่อสารภายในชุมชนเดียวกัน 3. เป้าหมายของการสื่อสาร
ชุมชนเป้าหมายระดับชุมชน 

- ระดับชุมชน เป็นการสื่อสารที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

- ระดับหนํวยงานนอกชุมชน เป็นการสื่อสารที่น าไปสูํการเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือ
หนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎องด๎านการพัฒนาและการสื่อสาร 
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- ระดับสังคมสํวนรวม เป็นการสื่อสารที่จะน าไปสูํการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
ในระดับกว๎าง 
  แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) 

เป็นรูปแบบหนึ่งที่ส าคัญของการสื่อสารชุมชน ที่เน๎นหลักส าคัญของประการคือ การเข๎าถึง 
และการมีสํวนรํวมโดยมีเป้าหมาย คือ 

- เพื่อกระต๎ุนให๎ชุมชนมองเห็นคุณคําของตนเอง เชํนการน าเอาภูมิปัญญา ข๎อเดํนของ
ชุมชนมาเผยแพรํในวงกว๎าง 

- เพื่อสร๎างความมั่นใจในวิธีคิดและความเชื่อและแบบแผนการปฏิบัติชาวบ๎านที่เคย
กระท ามา เชํน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท าให๎ชาวบ๎านเริ่มภูมิใจเมื่อมีแนวคิดดังกลําวสนับสนุน
ผํานสื่อตําง ๆ  

- เพื่อพิสูจน์ให๎ชุมชนได๎รู๎จักการใช๎เทคโนโลยีใหมํ ๆ เมื่อจ าเป็นได๎ 

- เพื่อสร๎างทักษะในการสร๎างสื่อให๎ชุมชน เชํนเป็นผู๎ผลิต ผู๎สํงสารเองและก าหนดเนื้อหาที่
จะเผยแพรํผํานสื่อตําง ๆ เอง ไมํวําด๎วยการประชุม สภากาแฟ  หอกระจายขําว ฯลฯ 

- เพื่อให๎ชุมชนใช๎การสื่อสารเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู๎สึก ปัญหา วิเคราะห์และแก๎ปัญหา
จากคนในชุมชนเอง 

- ผลจากการสื่อสารจะชํวยระดับการมีสติและความรู๎เทําทันขําวสารและมีการรํวมกัน
ระดม เสนอแนะวิธีการด ารงอยูํหรือแก๎ปัญหาของชุมชนอยํางยั่งยืนมากกวําการรอรับความ
ชํวยเหลือจากรัฐ 

- การสื่อสารแบบมีสํวนรํวมแบํง การมีสํวนรํวมของชุมชนได๎ 3 ระดับคือ 

  1. การมีสํวนรํวมในฐานะผู๎รับสาร/ผู๎ใช๎สาร 
 2. การมีสํวนรํวมในฐานะผู๎สํง/ผู๎ผลิตสาร 
 3. การมีสํวนรํวมในฐานะผู๎วางแผนและก าหนดนโยบาย 

 แนวคิดการด าเนินงานหอกระจายข่าว 
  1. ขั้นตอนกํอนด าเนินการ 
  1.1 การวิเคราะห์ความจ าเป็นและความเหมาะสมในการจัดต้ังหอกระจายขําว เพื่อให๎
การกํอสร๎างหอกระจายขําว มีความเหมาะสมและสอดคล๎องตรงตามความต๎องการของชุมชน
อยํางแท๎จริง 

- มีการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานของชุมชน 
- มีการส ารวจความต๎องการหอกระจายขําวของชุมชน 
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- มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหอกระจายขําวของชุมชน 
   กํอนที่จะด าเนินการจัดต้ังหอกระจายขําวให๎กับชุมชนควรมีการศึกษาถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของการจัดท าโครงการกํอนควรให๎ความส าคัญกับความต๎องการและ
ความคิดเห็นของคนในชุมชนให๎มากที่สุดซึ่งการวิเคราะห์ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
โครงการดังกลําวโดยด าเนินการตามขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
  ขั้นตอนที ่1 การส ารวจข๎อมูลพื้นฐานของชุมชน 
  ขั้นตอนที ่2 การส ารวจความต๎องการหอกระจายขําวของชุมชน 
  ขั้นตอนที ่3 การประชาคม 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
 แนวคิดการมีสํวนรํวมของประชาชน (People’s Participation) ได๎เข๎ามามีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาชนบท ทั้งนี้ ต้ังแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุํงเน๎นคนเป็นส าคัญ
มากกวําการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได๎พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงลําง 
(Top - down) มาเป็นจากระดับลํางขึ้นบน (Bottom - up) แนวทางดังกลําวสอดรับกับแนวคิดของ 
โอคเลย์ (Oakley. 1984 : 17) ได๎กลําววํา แนวทางจากระดับลํางขึ้นบนนี้ เกี่ยวข๎องอยํางยิ่งกับแนวคิด
การมีสํวนรํวมของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนา การมี
สํวนรํวมของชุมชนนั้น มีนักวิชาการได๎อธิบายและให๎ความหมาย ปัจจัยขั้นตอนการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน รูปแบบของชุมชนตํอการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาไว๎มากมาย ซึ่งผู๎วิจัยได๎น ามา กลําวไว๎
เทําที่จ าเป็นและสอดคล๎องกับแนวทางการศึกษา  

แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) 
การสื่อสารแบบมีสํวนรํวมมีเป้าหมายส าคัญ  คือ 

1. เพื่อกระต๎ุนให๎ชุมชนมองเห็นคุณคําของตนเอง เชํนการน าเอาภูมิปัญญา ข๎อเดํนของ
ชุมชนมาเผยแพรํในวงกว๎าง 

2. เพื่อสร๎างความมั่นใจในวิธีคิดและความเชื่อและแบบแผนการปฏิบัติชาวบ๎านที่เคย
กระท ามา เชํน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท าให๎ชาวบ๎านเริ่มภูมิใจเมื่อมีแนวคิดดังกลําวสนับสนุน
ผํานสื่อตําง ๆ  

3. เพื่อพิสูจน์ให๎ชุมชนได๎รู๎จักการใช๎เทคโนโลยีใหมํๆ เมื่อจ าเป็นได๎ 
4. เพื่อสร๎างทักษะในการสร๎างสื่อให๎ชุมชน เชํนเป็นผู๎ผลิต ผู๎สํงสารเองและก าหนดเนื้อหา

ที่จะเผยแพรํผํานสื่อตําง ๆ เอง ไมํวําด๎วยการประชุม สภากาแฟ หอกระจายขําว ฯลฯ 
5. เพื่อให๎ชุมชนใช๎การสื่อสารเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู๎สึก  ปัญหา วิเคราะห์และ

แก๎ปัญหาจากคนในชุมชนเอง 
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6. ผลจากการสื่อสารจะชํวยระดับการมีสติและความรู๎เทําทันขําวสารและมีการรํวมกัน
ระดม เสนอแนะวิธีการด ารงอยูํหรือแก๎ปัญหาของชุมชนอยํางยั่งยืนมากกวําการรอรับ  
ความชํวยเหลือจากรัฐ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นการเตรียมการและการศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นเพื่อศึกษาสภาพการณ์ด าเนินงานของ 

หอกระจายขําวในต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีต้ังแตํอดีตถึงปัจจุบันเพื่อเป็นข๎อมูล
ภาพรวม 

2. ขั้นการใช๎การสนทนากลุํมและการสัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหอ
กระจายขําวต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย  มีรายละเอียดแตํละสํวนดังนี้ 
 สํวนที่ 1 ขั้นการเตรียมการและศึกษาส ารวจข๎อมูลเบื้องต๎นเพื่อพัฒนาหอกระจายขําว 
ของชุมชน 
   1.1 ส ารวจข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับบทบาท สภาพปัญหาและอุปสรรคและความ
ต๎องการของการด าเนินงานหอกระจายขําวในทุกหมูํบ๎านของต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานีโดยใช๎ แบบสัมภาษณ์กลุํมและการสัมภาษณ์เจาะลึก     
 1.2 น าผลการศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ด๎วยแนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศ
ศาสตร์เพื่อน าไปสร๎างข๎อสรุปสูํการก าหนดแนวทางรูปแบบการบริหารจัดการหอกระจายขําวแบบมี
สํวนรํวมของชุมชนที่เหมาะสมตํอไป   
  1.3. เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือแบบบันทึกข๎อมูลการสนทนาตาม
แนวค าถามที่ผู๎วิจัยก าหนด บันทึกเทป  ถํายภาพนิ่ง มีผู๎ด าเนินการสนทนาและวิทยากรประจ ากลุํม 
  1.4 การวิเคราะห์ข๎อมูลน าผล/ข๎อสรุปที่เป็นความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ การอภิปราย
ที่คล๎ายกันและแตกตํางกันจากเวทีสนทนากลุํม มาจัดหมวดหมูํและสังเคราะห์เป็นข๎อสรุป 
  1.5 ใช๎วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกผู๎น าชุมชน ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด๎าน 
หอกระจายขําวของชุมชน เชํน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน โต๏ะอีหมําม เจ๎าอาวาส สมาชิก อบต. ผู๎ปฏิบัติงาน
องค์กรภาครัฐในท๎องถิ่น โดยใช๎ค าถามแบบไมํมีโครงสร๎าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้  คือ ผู๎ที่ดูแลรับผิดชอบหอกระจายขําว ผู๎ด าเนินรายการ  
และประชาชนในต าบลทําเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี   
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         กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ใช๎วิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  
Sampling) ดังนี้   

1. ผู๎ที่ดูแลรับผิดชอบหอกระจายขําว  ผู๎ด าเนินรายการ ในหมูํที่ 1 – 7 จ านวน  14 
คน 

2. ผู๎น าชุมชนในหมูํที่ 1 – 7 จ านวน 7 คน  
3. ตัวแทนประชาชนในหมูํที่ 1 – 7 จ านวน 7 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยนี้ใช๎เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบบันทึกการสนทนากลุํม (Focus 

group discussion) แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะนักวิจัยได๎ลงพื้นที่ต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีด๎วยตนเองเพื่อเก็บ
รวบรวมข๎อมูลประเภทตําง ๆ การเก็บรวมรวมข๎อมูลในบางชํวงเวลา ก็ด าเนินการเก็บข๎อมูลหลาย
แนวทางพร๎อม ๆ กัน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข๎าออกพื้นที่ เชํน เก็บข๎อมูล
การสนทนากลุํมพร๎อม ๆ กับการสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวมหรือการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นความ
ต๎องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหอกระจายขําวของต าบลทําเรือ 
  การรวบรวมข้อมูล 
  ข๎อมูลปฐมภูมิ  เป็นข๎อมูลที่ เก็บรวบรวมข๎อมูลจากภาคสนาม โดยรวบรวมข๎อมูลจาก
ประชากรกลุํมตัวอยํางโดยตรง โดยมีคณะนักวิจัยคือ อาจารย์จากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการเป็นวิทยากรประจ ากลุํม   
  การสนทนากลุํม ผู๎วิจัยติดตํอประสานงานผํานรองนายกองค์การบริหารต าบลทําเรือ อ าเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีผู๎เข๎ารํวมในการสนทนากลุํม 21 คน จัดแบํงเป็น 3 กลุํม ๆ ละ7 คน 
ได๎แกํ กลุํมที่ 1 นางนกน๎อย มณีภาค นางวาสินี มณีภาค นายเนื่อม ถิ่นชุม นางพรทิพย์ แก๎วพรหม 
นายวิเชียร ปลอดภัย นางนิเซ็ง นิแฮ นางเรืองรินทร์ ขาวสังข์ กลุํมที่ 2 นายมะเย็ง สาและ นางซาอี
ดะห์ บือราเฮง นายอับดุลรอมัน เจะมะ นางอ่ิน ขาวสังข์ นายมะรูดี เจะเลาะ นายสุริยา ดือราแม นาง
โสตา แสวงบุญ และกลําที่ 3 นางมารีแย สําหล า นายณรงค์ จอมแก๎ว นางสาวพรพิมล แสวงบุญ 
นายนาเซ เจะมะ นางเพชรี แก๎วทอง นางบังอร แดงประเทศ  และนายสมพร สิงห์สมบูรณ์   
  การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู๎วิจัยติดตํอประสานงานผํานรองนายกองค์การบริหารต าบลทําเรือ 
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเชํนเดิม โดยมีผู๎เข๎ารํวมในการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 7 คน 
ประกอบด๎วยนายณรงค์ จอมแก๎ว นายโชคชัย ศรีกลิ่น นายวิเชียร ปลอดภัย นางอ่ิน  ขาวสังข์ 
นายจรัญ ปลอดภัย และนายอับดุลเราะมัน เจะมะ   
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  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข๎อมูลในงานวิจัยนี้ใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง

คุณลักษณะ (Content Analysis) เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูลจากภาคสนามน าไปสูํการสร๎าง
ข๎อสรุปหรือค าอธิบายเชิงทฤษฎีตํอไป 
 
ผลการวิจัย  
  ส่วนที่ 1 บริบทชุมชน 
  ประวัติความเป็นมา: ทําเรือเป็นชื่อของหมูํบ๎านที่ต้ังอยูํริมคลองทําเรือ มีประวัติเลํากันวําใน
สมัยกํอนการสัญจรทางน้ า ใช๎คลองเป็นที่ติดตํอซื้อขายสินค๎า และเป็นที่จอดเทียบฝั่ง ตํอมาล าคลอง
สายนี้ต้ืนเขินท าให๎การเดินทางไมํสะดวก จึงเปลี่ยนไปใช๎เส๎นทางอ่ืน จึงเหลือไว๎เพียงชื่อเรียกกันตํอ ๆ 
มาวํา "ทําเรือ" และใช๎เป็นชื่อหมูํบ๎านจนถึงปัจจุบันนี้สภาพทั่วไปของต าบลเป็นที่ราบลุํม ในฤดูฝนน้ า
สํวนใหญํจะไหลมารวมกันในเขตต าบลทําเรือ แล๎วไหลลงสูํทะเลผํานล าคลองทําเรือ จึงกํอให๎เกิดน้ า
ทํวมพื้นที่การเกษตร ท าให๎เกิดการเสียหายได๎ทุก ๆ ปีจ านวนประชากรในเขต อบต. 4,719 คน และ
จ านวนหลังคาเรือน 1,071 หลังคาเรือน จ านวนประชากรเพศชาย 2,343 คน เพศหญิง 2,342 คนรวม
ทั้งหมดจ านวน 4,685 คนประชาชนสํวนใหญํมีอาชีพหลัก ท านา ท าสวน/ท าไรํมีอาชีพเสริม 
คือเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
  ส่วนที่ 2 ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และสัมภาษณ์เจาะลึก  
(In-depth Interview)   

สภาพการด าเนินงานหอกระจายขําว หมูํที่ 4 ต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ประวัติความเป็นมาของหอกระจายขําวหมูํที่ 4 ต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  
เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2530 ผู๎ที่เปน็ผู๎ประกาศคนแรกคืออดีตผู๎ใหญํบ๎านโดยได๎รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กลุํมหมูํบ๎าน อพป. (อาสาพัฒนาป้องกันหมูํบ๎าน) และความรํวมมือของประชาชนในหมูํ 4 จากเก็บ
เงินครอบครัวละ 100 บาทการด าเนินงานหอกระจายขําวในชํวงแรกเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแจ๎ง
ข๎อมูลขําวสารของทางราชการแกํประชาชนในหมูํบ๎านได๎รับทราบตรงกัน ซึ่งในอดีตกํอนปี พ.ศ. 2530 
เครื่องมือที่ใช๎คือ เกราะ เมื่อมีขําวสารที่ต๎องแจ๎งให๎ประชาชนทราบก็จะตีเกราะสํงสัญญาณให๎
ประชาชนมารวมพลเพื่อรับทราบขําวสาร หอกระจายขําวในยุคนั้นเริ่มต๎นด๎วยอุปกรณ์ไมํกี่ชิ้น คือ 
เครื่องสํง 100 วัตต์ เครื่องขยายเสียง เครื่องเลํนเทป ไมโครโฟน 1 ตัว และล าโพง 2 ตัว จากนั้นปี พ.ศ. 
2548 ได๎งบสนับสนุนซื้ออุปกรณ์เพิ่ม คือ เสาสูง 8 เมตร เครื่องสํง 300 วัตต์ เครื่องเลํนซีดี 1 เครื่อง 
วิทยุเทป 1 เครื่อง ไมโครโฟน 1 ตัว และล าโพง 4 ตัว และตํอมาในปี พ.ศ. 2549 ได๎รับงบประมาณจาก 
อบต. ซื้อเครื่องสํง 300 วัตต์เพิ่ม และระหวํางการด าเนินงานเมื่ออุปกรณ์เสียก็จะใช๎เงินจากกองทุน
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หมูํบ๎านที่ได๎จากคําเชําตลาดนัดสัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งก็เป็นรายได๎ของหมูํบ๎านที่ไมํมากนัก และบางครั้ง
ก็เป็นรายได๎จากสํวนตัวของผู๎ประกาศเองส าหรับจุดแรกที่มีหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎านไมํได๎เป็น
อาคารขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเรือ   
 “จุดแรกที่หมูํบ๎านเป็นอาคารเล็ก ๆ ที่อํานหนังสือพิมพ์ แตํกํอนใช๎ไมค์ล าโพง อดีตกับ
ปัจจุบันเหมือนกัน โดยมีลุงเป็นคนประกาศ เพราะลุงเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ และเป็นคนพูดเกํง”  

ส าหรับเนื้อหาสํวนใหญํในการจัดรายการเน๎นเป็นการประชาสัมพันธ์ขําวสารของทางราชการ
สลับกับการเปิดเพลงลูกทุํง ชํวงเวลาที่ประกาศเป็นชํวงเช๎าหลังจากที่ชาวบ๎านกลับจากการกรีดยาง 
คือ เวลา 08.00 – 08.30 น. ใช๎เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงตํอครั้ง กับชํวงเย็น เวลา 17.00 – 18.00 น. 
โดยในชํวงเช๎าประกาศเกี่ยวกับขําวสารในหมูํบ๎าน ขําวจากหนํวยงานราชการ บางครั้งมีการเปิดหนัง
ตะลุงให๎ฟังด๎วย  ผู๎จัดรายการหรือผู๎ประกาศของหอกระจายขําวต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี เป็นอดีตผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน เจ๎าหน๎าที่องค์การบริหารสํวนต าบล สํวนใหญํเป็นผู๎ที่
มีถิ่นฐานในต าบลทําเรือต้ังแตํก าเนิด หากย๎ายจากหมูํบ๎านอ่ืนเข๎ามาเนื่องจากมีครอบครัวอยูํในพื้นที่
และอยูํในพื้นที่มาแล๎วไมํต่ ากวํา7 ปีทั้งนี้ ในการจัดต้ังหอกระจายขําวไมํได๎มีการด าเนินการอยําง
ตํอเนื่อง อุปกรณ์เครื่องสํงช ารุดบํอย ทาง อบต.จัดต้ัง+จัดหาอุปกรณ์ สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ๎งข๎อมูลขําวสารภายในชุมชน การด าเนินงานในอดีต เพียงไมํกี่คน 
เชํน ผู๎ใหญํบ๎าน โต๏ะอีหมําม เลขานายก อบต. และรองนายก อบต. มีการจัดต้ังคณะกรรมการแตํ
ไมํได๎ด าเนินการใด ๆ เนื้อหาที่น าเสนอสํวนใหญํเป็นขําวแจ๎งคนเสียชีวิต งานบุญ น้ าทํวม โรคภัยไข๎
เจ็บของชุมชน  

อยํางไรก็ตาม การมีหอกระจายขําวในหมูํบ๎าน เป็นสิ่งที่ชาวบ๎านมีความพอใจเป็นอยํางมาก 
เพราะจะได๎สื่อสารเข๎าใจตรงกันและการสร๎างความเข๎าใจที่ดีตํอกัน ดังค ากลําวที่วํา  

“พอใจเป็นอยํางมากทีมีหอกระจายขําว เพราะหมูบ๎านจะได๎มีการพัฒนา ชาวบ๎านจะได๎รับรู๎
ขําวสารทางราชการและมีความเข๎าใจตรงกัน  หอกระจายขําวมีบทบาทที่มีประโยชน์ คือ  
เป็นเครื่องมือสื่อสารให๎ชาวบ๎านได๎รับรู๎ขําวสารของทางราชการ สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางผู๎น า
หมูํบ๎านกับชาวบ๎าน และชาวบ๎านกับชาวบ๎าน และเป็นเครื่องมือที่เข๎าถึงทุกครัวเรือน...”  

สภาพการสื่อสารของประชาชนชาวต าบลท่าเรือ 
 1. การเปิดรับขําวสารของชาวบ๎าน จากอดีตถึงปัจจุบันผํานสื่อบุคคลเป็นหลัก (ผู๎น าชุมชน 
ผู๎น าศาสนา สมาชิก อบต. ผู๎ใหญํบ๎าน พํอบ๎าน) ส าหรับชํองทางที่ประชาชนในต าบลทําเรือใช๎ใน
การรับข๎อมูลขําวสารจากภายนอกได๎แกํ วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุโทรทัศน์จากสํวนกลางและ
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สํวนภูมิภาคคือ สถานีโทรทัศน์ชํอง 11 ยะลา สํวนการรับข๎อมูลขําวสารภายในหมูํบ๎านได๎จากหอ
กระจายขําวภายในหมูํบ๎านร๎านกาแฟชุมชน ประกาศของมัสยิดทุกวันศุกร์ 
 2. ลักษณะการไหลเวียนของขําวสาร เป็นการสื่อสารทางเดียว One Way Communication 
จากผู๎น าชุมชน และเป็นการสื่อสารสองทาง Two Way Communication โดยการพูดคุยในร๎าน
กาแฟ ร๎านค๎าชุมชน มีการติดตํอสื่อสาร Top Down Communication. (จากผู๎น าชุมชน เจ๎าหน๎าที่
รัฐในพื้นที่สูํชาวบ๎าน)  
 - การสื่อสารระดบักลุํม : กลุํมอาชีพ อสม. ชมรมผู๎สูงวัยแข็งแรง การจัดประชาคม เวที
ชาวบ๎าน เสวนาชุมชนและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (KM) และเป็นการสื่อสารที่สร๎างเครือขําย
ระหวํางชุมชน (แตํละหมูํบ๎านของต าบล) และภายนอกชุมชน (การไปรํวมประชุม เวทีชาวบ๎าน 
ศึกษาดูงาน เป็นภาคีในการวิจัยกับหนํวยงานภายนอก ฯลฯ) 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของหอกระจายขําวต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานีคือ  

1. อุปกรณ์เครื่องสํงสัญญาณของหอกระจายขําวเสียหรือใช๎การไมํได๎ หากมีการซํอมหรือ
บ ารุงรักษาต๎องใช๎เวลานาน สํงผลให๎ไมํสามารถกระจายเสียงได๎อยํางตํอเนื่อง  

2. งบประมาณในการซํอมแซมหรือบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสํงสัญญาณมีไมํเพียงพอ 
การติดต้ังล าโพงไมํครอบคลุมทุกครัวเรือน บางแหํงไมํได๎ยิน   

3. ไมํมีการจัดสรรเงินตอบแทนหรือเงินเดือนให๎กับผู๎ดูแลอุปกรณ์เครื่องสํงสัญญาณ ท าให๎
ไมํมีผู๎ท าหน๎าโดยตรงในการดูแลอุปกรณ์เครื่องสํงสัญญาณ  

4. ขาดเจ๎าหน๎าที่ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านเทคนิควิทยุกระจายเสียง  
  แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4 ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตาน ี
 ต๎องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการจัดต้ังหอกระจายขําว อาทิ เพื่อเป็นชํองทางในการถํายทอด
ขําวสารของทางราชการและขําวสารทั่วไป นอกเหนือจากการสื่อสารทางชํองทางอ่ืน  ๆ ควรจัดหอ
กระจายขําวในชํวงเย็น เนื่องจากบรรยากาศดี ต๎องการให๎มีอุปกรณ์เครื่องสํงสัญญาณ เครื่องเสียงที่ดี
และมีคุณภาพ ไมํเสียงํายมีหอกระจายขําวที่ เชื่อมโยงสัญญาณและสามารถรับฟังได๎ทั้งต าบล  
ผู๎ประกาศนําจะให๎เป็นผู๎น าหมูํบ๎าน อาทิ นายกองค์การบริหารสํวนต าบล ผู๎ใหญํบ๎าน อาสาสมัคร
จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจ๎าหน๎าที่ด๎านการเกษตรและรวมทั้งเยาวชนด๎วย สถาน
ที่ต้ังหอกระจายขําวนําจะต้ังอยูํที่องค์การบริหารสํวนต าบลในสํวนของเนื้อหาของหอกระจายขําว
ต๎องการให๎แตํละหมูํบ๎านมีการประชาสัมพันธ์ขําวสารของหมูํบ๎านของตนเอง  
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เนื้อหารายการและรูปแบบการน าเสนอ 
 เป็นเนื้อหารายการขําวสารทั่วไป ขําวสารจากทางราชการ ขําวสารเหตุการณ์ความไมํสงบ 
ขําวสารที่เป็นประโยชน์ตํอหมูํบ๎าน ประเพณีวัฒนธรรม ขําวการเมืองทั้งภายในและภายนอก
หมูํบ๎าน เนื้อหาขําวสารที่เกี่ยวกับสุขภาพ เชํน โรคระบาด ปัญหายาเสพติด และความรู๎ในการ
พัฒนาหมูํบ๎านตําง ๆ รูปแบบการด าเนินรายการควรมีวิทยากรหรือผู๎รู๎มาประกาศหรือชี้แจงให๎
ชาวบ๎านรับทราบสลับกับเพลงบ๎าง  รวมทั้งให๎ชาวบ๎านเข๎ามามีสํวนในการพูดหรือประกาศและการ
ด าเนินงานด๎วย ควรใช๎ภาษาถิ่น 2 ภาษาคือ ภาษาถิ่นใต๎และภาษามลายูท๎องถิ่น 

รูปแบบการบริหารจัดการของการด าเนินงานหอกระจายข่าว  
 ควรจัดรูปแบบการบริหารจัดการการด าเนินงานหอกระจายขําวในรูปแบบของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการมีการแบํงงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการสนับสนุน
งบประมาณจากหนํวยงานตําง ๆ อาทิ องค์การบริหารสํวนต าบล องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีการ
ติดต้ังเครื่องสํงกระจายเสียงและศูนย์กลางด าเนินการที่องค์การบริหารสํวนต าบลควรบรรจุ
แผนการด าเนินงานหอกระจายขําวในแผนพัฒนาต าบล  
 
ข้อเสนอแนะ   

ส าหรับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  
- จัดการซํอมบ ารุงอุปกรณ์ในการจัดรายการหอกระจายขําวให๎มีประสิทธิภาพในการใช๎

งานได๎ตลอดเวลาล าโพงทุกจุดต๎องใช๎งานได๎และฟังชัดทุกหมูํบ๎าน 

- จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ประจ าเพื่อท าหน๎าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องสํงสัญญาณให๎มีประสิทธิภาพ
และมีรายได๎หรือเงินเดือนสนับสนุน  

- ให๎มีการด าเนินงานด๎านหอกระจายขําวอยํางเป็นระบบ มีแผนงาน/ งบประมาณชัดเจน 
มีผู๎รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งให๎มีการสํงกระจายเสียงหอกระจายขําวอยํางตํอเนื่อง  

- ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดรายการ เชํน เยาวชน อสม. และชาวบ๎านออกอากาศ
สัปดาห์ละ 3 วัน ชํวงเวลาเช๎า 09.00 น.  

- ส าหรับทุกวันศุกร์ให๎มีรายการบรรยายธรรมและจริยธรรม 
- หนํวยงานราชการควรสอบถามความต๎องการที่แท๎จริงของชาวบ๎านกํอนให๎การสนับสนุน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของหมูํบ๎าน 
- ควรมีการจัดอบรมคณะกรรมการด าเนินงานหอกระจายขําวของทุกหมูํบ๎านทั้งนี้ 

เพื่อให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความเข๎าใจตรงกัน 
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  ส าหรับผู้ประกาศ/พิธีกร/โฆษกของหอกระจายข่าว  
- ผู๎ประกาศ/พิธีกร/โฆษกต๎องฝึกอบรมการพูดกํอนการออกอากาศ   
- ผู๎ประกาศ/พิธีกร/โฆษกต๎องมีบท/สคริปรายการ การน าเสนอเนื้อหาต๎องให๎รัดกุมกระชับ 

เข๎าใจงํายและใช๎ภาษาพื้นเมืองในการจัดรายการ (ภาษาถิ่นใต๎+ภาษามลายูท๎องถิ่น)  
- เนื้อหาที่น าเสนอหลากหลาย เชํน สาธารณสุข การศึกษา การเกษตร เศรษฐกิจ ธรรมะ 

รับสมัครงาน พัฒนาอาชีพ ขําวประชาสัมพันธ์ของ อบต. หนํวยงานในพื้นที่และภายนอก 

- ให๎ชาวบ๎านที่มีประสบการณ์การพูดในชุมชนสามารถรํวมจัดรายการได๎ 
- อยากให๎ดึงเยาวชนที่ติดยาเสพติด (ใบกระทํอม) มีสํวนรํวมจัดรายการ 

  ส าหรับประชาชนในชุมชน  
- ต๎องจัดอบรมเรื่องความส าคัญของหอกระจายขําวในชุมชน การตระหนักถึงสิทธิในการ

รับรู๎ขําวสาร  
- ฝึกทักษะการเป็นผู๎ประกาศที่ดี โดยอาจจะรํวมกับสถาบันการศึกษาที่สอนทางด๎าน

นิเทศศาสตร์ในพื้นที่ 
 
สรุป 
 หอกระจายขําวของต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เริ่มจากผู๎ใหญํหมูํที่ 3 สนใจ
ด๎านการแจ๎งข๎อมูลขําวสารให๎กับชุมชนได๎รับทราบ โดยบุคลิกแล๎วเป็นผู๎ใหญํบ๎านที่เป็นผู๎สํงสารที่มี
ทักษะในการพูดและมีจิตสาธารณะ ส าหรับเนื้อหาในการจัดรายการเน๎นเป็นการประชาสัมพันธ์
ขําวสารของชุมชนในชํวงเช๎ากับชํวงเย็น ทั้งนี้ ในการจัดต้ังหอกระจายขําวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อาจ
กลําวได๎วํา โดยทั่วไปยังไมํมีเจ๎าหน๎าที่ผู๎ดูแลและรับผิดชอบโดยตรง ในบางหมูํบ๎านอุปกรณ์เครื่องสํง
สัญญาณเสีย อุปกรณ์เครื่องสํงช ารุดบํอยหรือไมํสามารถใช๎การได๎ รวมทั้งยังไมํมีโครงการเพื่อการ
พัฒนาหอกระจายขําวจากองค์การบริหารต าบลทําเรืออยํางชัดเจนและไมํได๎มีการด าเนินการอยําง
ตํอเนื่อง อยํางไรก็ตาม พบวํา ได๎มีการจัดต้ังคณะกรรมการที่ดูแลด๎านการประชาสัมพันธ์ของอบต. 
โดยตรง แตํคณะกรรมการไมํได๎ด าเนินการใด ๆ  

ส าหรับการเปิดรับขําวสารของชาวบ๎านต าบลทําเรือใช๎ชํองทางผํานสื่อบุคคลเป็นหลัก ได๎แกํ 
ผู๎น าชุมชน ผู๎น าศาสนา  สมาชิก อบต. ผู๎ใหญํบ๎าน ชํองทางที่ใช๎ในการรับข๎อมูลขําวสารจากภายนอก
ได๎แกํ วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุโทรทัศน์จากสํวนกลางและสํวนภูมิภาคคือ สถานีโทรทัศน์ชํอง 11 
ยะลา สํวนการรับข๎อมูลขําวสารภายในหมูํบ๎านได๎จากหอกระจายขําวภายในหมูํบ๎าน ร๎านกาแฟ
ชุมชน ประกาศของมัสยิดในทุกวันศุกร์ ทั้งนี้ อาจกลําวได๎วํา ลักษณะการไหลเวียนของขําวสารยัง
เน๎นการสื่อสารทางเดียว One Way Communication จากผู๎น าชุมชน 
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ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของหอกระจายขําวต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
คือ อุปกรณ์เครื่องสํงสัญญาณของหอกระจายขําวเสียหรือใช๎การไมํได๎ การกระจายเสียง ไมํตํอเนื่อง
ขาดงบประมาณในการซํอมแซมหรือบ ารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องสํงสัญญาณมีไมํเพียงพอ ขาดการ
จัดสรรเงินตอบแทนหรือเงินเดือนให๎กับเจ๎าหน๎าที่รวมทั้งขาดเจ๎าหน๎าที่ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านเทคนิค
วิทยุกระจายเสียง  

ส าหรับแนวทางการพัฒนารูปแบบหอกระจายขําว หมูํที่ 4 ต าบลทําเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานีคือ การจัดต้ังหอกระจายขําวต๎องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ควรจัดหอกระจายขําว
ในชํวงเย็น อุปกรณ์เครื่องสํงสัญญาณมีคุณภาพ มีหอกระจายขําวที่เชื่อมโยงสัญญาณและสามารถ
รับฟังได๎ทั้งต าบล ต๎องเปิดโอกาสให๎อาสาสมัครจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจ๎าหน๎าที่
ด๎านการเกษตรและรวมทั้งเยาวชนได๎เข๎ามาจัดรายการด๎วย สํวนสถานที่ต้ังหอกระจายขําวนําจะ
ต้ังอยูํที่องค์การบริหารสํวนต าบล  
 ในสํวนของเนื้อหารายการ ต๎องเป็นขําวสารที่เป็นประโยชน์ตํอหมูํบ๎าน เนื้อหาขําวสาร 
ที่เกี่ยวกับสุขภาพ  
 ส าหรับรูปแบบการบริหารจัดการต๎องอยูํในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีการแบํงงานและ
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยงานตําง ๆ อาทิ องค์การบริหารสํวน
ต าบล องค์การบริหารสํวนจังหวัด  
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