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ภาพที ่3.2 แสดงองค์ประกอบของกจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นในกิจการ
ภาคเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่ 3.3  แสดงองค์ประกอบของกจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นในกิจการชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิการ
วทิยุกระจายเสียง

ภาคเอกชน 

บริบทของส่ือ การเปิดสมัปทานแก่เอกชน มี
การแข่งขนัสูง 

รูปแบบเพลง ดนตรี ละคร 

เน้ือหาเชิงประเด็น 
บนัเทิง เพลง ละคร 
ฯลฯ 

กลุ่มเป้าหมาย (Target 
Audience) 
ผูบ้ริโภค (Consumer) 
การแบ่งเป็นกลุ่ม/ประเภท 

(Segmentation) 

บริบทของ
สงัคม 

ปรัชญาของส่ือ 
บทบาทหนา้ท่ี 

ท่ีปรึกษาทางการตลาด 

กจิการ
วทิยุกระจายเสียง

ชุมชน 

บริบทของส่ือ เป็นการ
บริหารจดัการแบบมี

ส่วนร่วม 
(Participation) 

รูปแบบ 

การน าเสนอ 

เน้ือหาเชิงประเด็น 
การเมือง การต่อสู ้การ Counter 
อุดมการณ์ การครอบง า 

-    การสะทอ้นภาพ 
ความเป็นจริงทางสงัคม (Social 
Reality) 

 -    การใหค้วามรู้  
ทศันคติ และเปล่ียนพฤติกรรม 
(KAP) 

 

กลุ่มเป้าหมาย Citizen  
ชุมชน (Community) 

-     ชุมชนเชิงพ้ืนท่ี 
-     ชุมชนเชิงความสนใจร่วม 
-     ชุมชนเชิงผลประโยชน์ร่วม 

บริบททางสงัคม การ
เคล่ือนไหวทางสงัคม 
(Social Movement) 

บทบาทหนา้ท่ีของส่ือ
สนองตอบความตอ้งการ 

แกไ้ขปัญหา 
สร้างผลประโยชน์ร่วม 
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จากการประมวลขอ้มูลของกิจการวิทยุกระจายเสียงทั้งในภาครัฐ/สาธารณะ ภาคเอกชน 
และชุมชนเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นแลว้ อาจสรุปท่ีมาของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมี
เน้ือหามุ่งเนน้เชิงประเด็นวา่อาจมีท่ีมาจาก 3 ช่องทาง คือ  

1. ความตอ้งการของสังคมหรือของชุมชน  
2. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมหรือในชุมชน  
3. ผลประโยชน์ร่วมของคนในสังคมหรือในชุมชน  
ซ่ึงท่ีมาของการเกิดกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นอาจปรากฏหรือพบอยู่

ในกิจการวิทยุกระจายเสียงใน 3 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ 
ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการใช้สถานีวิทยุเพื่อการพฒันาให้เป็นไปตามนโยบายรัฐและแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2. รูปแบบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน เกิดจากการสร้าง
ประโยชน์ทางธุรกิจโดยการหากลยุทธ์การตลาดท่ีเนน้กลุ่มเฉพาะหรือท่ีเรียกวา่ Niche Market เช่น 
สถานีวิทยุคล่ืนเพลงแนวต่างๆ หรือสถานีข่าวสารจราจร ซ่ึงเน้ือหาขอ้มูลท่ีผูฟั้งตอ้งการ หรือมี
ความสนใจร่วม ซ่ึงจากกิจการวิทยุกระจายเสียงทั้ง 2 กิจการคือ ภาครัฐและเอกชน (เป็นการสร้าง
ความตอ้งการ ความสนใจโดยผูส่้งสาร) 3. รูปแบบกิจการกระจายเสียงชุมชน เกิดจากการมีปัญหา
ร่วม ความตอ้งการร่วม และความสนใจร่วมของชุมชนท่ีเกิดจากตวัประชาชนเอง เช่น คนในชุมชน
ตอ้งการรักษาประเพณี วฒันธรรม หรือพื้นท่ีของตนไว ้หรือตอ้งการเผยแพร่อตัลกัษณ์ เร่ืองราวของ
ชุมชนใหค้นในชุมชนและคนในสังคมอ่ืนไดรั้บรู้ ตอ้งการท าให้เกิดความรักความสามคัคี การสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจกบัชนเผ่าต่างๆ ในชุมชน ตอ้งการแก้ปัญหา เช่น การต่อสู้กบัการรุกรานจาก
ภาครัฐ การแกปั้ญหาเร่ืองภยัธรรมชาติ ความขาดแคลนปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด หรือการมี
ความสนใจร่วมกันในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของชุมชน เช่น ความสนใจเร่ืองธรรมะหรือศาสนา 
อุดมการณ์ต่างๆ รวมทั้งความสนใจในการอนุรักษธ์รรมชาติ ป่าไม ้ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน เป็นตน้ 
 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงค าว่า “ประเด็น” ในมิติร่วมสมยั จากแนวคิดพื้นฐานท่ี
เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ตามกรอบแนวคิดของส านักงานข้าหลวงใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ (ค.ศ. 1948) ซ่ึงระบุค าประกาศสากลท่ีจ าแนก “ประเด็นทางสังคม” ท่ีเป็นสากลไว ้
48 ประเด็น (ดูบทท่ี 2 กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นเชิงประเด็นในต่างประเทศหนา้ 24 - 26)     
ซ่ึงไดก้ลายเป็นประเด็นร่วมของประชาคมโลก ท่ีมีการขานรับท่ีเป็นพลงัขบัเคล่ือนภาคสังคมใน
ประเทศในระบอบประชาธิปไตยทัว่โลก และส่งผลให้เกิดเสียงเรียกร้องจากภาคประชาชนในการ
ปฏิรูปกิจการการส่ือสาร โดยเรียกร้องสิทธิการมีส่วนร่วมในกิจการส่ือสารของประเทศ เรียกร้อง
การกระจายอ านาจ และเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสารสู่สาธารณะ การให้มีการสอดส่องดูแลจาก
สังคม และการตรวจสอบจากภาคประชาชน ดงัเช่นประเทศไทยมีปรากฏการณ์ในการปฏิรูปส่ือจน
ในท่ีสุดก าหนดอยูรั่ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 นั้น กล่าวไดว้า่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีชดัเจน
ในสังคมยคุปัจจุบนัก็คือ หวัใจของส่ือคือการสร้างประชาธิปไตย และวถีิชีวติของส่ือก็คือประโยชน์
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สาธารณะ (Public Interest) ซ่ึงอาจสรุปไดว้่าน่ีคือ “ประเด็นทางสังคม” (Social Issues) ซ่ึงเม่ือ
พิจารณากิจการวิทยุกระจายเสียงทั้ง 3 ภาค จะเห็นไดว้่ากิจการภาครัฐหรือภาคบริการสาธารณะ 
และกิจการภาคบริการประชาชนหรือวทิยุกระจายเสียงชุมชนในปัจจุบนัมีจุดร่วมในเร่ืองประโยชน์
สาธารณะหรือดา้นผูรั้บสารอยูเ่ช่นเดียวกนั ส่วนกิจการภาคเอกชนนั้นมีลกัษณะเร่ืองประโยชน์ทาง
ธุรกิจหรือก าไรขององค์กรท่ีเป็นผูส่้งสาร จึงไม่น่าจะเขา้ข่าย “วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็น” ตามขอบเขตของการศึกษา อยา่งไรก็ตามกิจการวทิยกุระจายเสียงรัฐ/สาธารณะ กบักิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนก็ยงัมีธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัอยู ่ดงันั้น จึงจะน าเฉพาะกิจการวิทยุ 2 ภาคน้ี
มาวิเคราะห์ต่อไปเพื่อคน้หาค าตอบในความเป็น “วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น” ตาม
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัประสบการณ์และการด าเนินงานของวทิยทุั้ง 2 ภาค ในส่วนต่อไป 

ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัประสบการณ์และรูปแบบการด าเนินงานกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นในประเทศไทย 
 
 ในส่วนน้ีจะ เ ป็นการวิ เคราะห์สภาพการณ์ ท่ี เ ป็นอยู่ จ ริงในปัจจุบันของกิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศไทย โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ประสบการณ์และรูปแบบการด าเนินงาน กิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ /สาธารณะกับ
วทิยกุระจายเสียงชุมชน โดยจะแยกวเิคราะห์แต่ละกิจการตามขอ้เทจ็จริงในเร่ืองต่อไปน้ี 

1.    ท่ีมาและรูปแบบการก่อตั้ง 
2.    รูปแบบเน้ือหารายการ วิธ่ีการบริหารจดัการ รวมถึงรูปแบบการมีส่วนร่วม 
3.    ความแตกต่างระหวา่งกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นและและกิจการ

วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงพื้นท่ีตามท่ีปรากฎในประเทศไทย 
4.    ประโยชน์ของวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทย 
5.    คุณลกัษณะทางเทคนิคของระบบท่ีใชส่้งกระจายเสียง แลกเปล่ียนและเช่ือมโยง

รายการของวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทย 
 
กจิการวทิยุกระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ 

 
ส าหรับการวเิคราะห์ความเป็นวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในส่วนของกิจการ 

วิทยุกระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ ตามขอ้เท็จจริงท่ีเป็นอยูน่ั้น จะขา้มประเด็น “ท่ีมาและรูปแบบ
การก่อตั้ง” เพราะได้กล่าวไวก่้อนหนา้น้ีแลว้ (ดูหนา้ 173-177 ของบทน้ี) ทั้งน้ีโดยอยูบ่นพื้นฐาน
ของขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.    รูปแบบเนือ้หารายการ วธีิการบริหารจัดการ รวมถึงรูปแบบการมีส่วนร่วม 
       -  รูปแบบเนือ้หารายการ 
 ในเร่ืองรูปแบบเน้ือหารายการนั้น วิทยุกระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ ในปัจจุบนั

มุ่งเนน้การน าเสนอประเด็นเน้ือหาท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการพฒันาสังคมในระดบัรวม โดยยึดถือตาม
นโยบายของรัฐบาลหรือกล่าวได้ว่ามุ่งสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และสนองตอบต่อ
เป้าหมายในการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อย่างเช่น การ
ประชาสัมพันธ์ในส่ือวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองความปรองดองและ
สมานฉนัท์ในสังคมตามนโยบายของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตยโ์ดยมีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็น
นายกรัฐมนตรี เป็นต้น    ซ่ึงกล่าวได้ว่าแนวคิดการใช้ส่ือกระจายเสียงของภาครัฐ/สาธารณะ มี
ลกัษณะใหเ้ขา้ถึงหรือสนองตอบต่อความตอ้งการของสาธารณะในภาพกวา้ง ซ่ึงไม่อาจเขา้ถึงความ
ตอ้งการของกลุ่ม/ชุมชน เฉพาะได้เขา้ท านองการใช้หลกัแนวคิดในการพัฒนาแบบ “เส้ือตวัเดียว
เหมาะกบัทุกคน” เป็นการมองขา้มปัญหาเฉพาะดา้นของกลุ่มประชาชนอีกหลายส่วน อยา่งเช่น คน
ดอ้ยโอกาส  คนพิการ ซ่ึงมีโอกาสรับข่าวสารท่ีตอ้งการนอ้ยกวา่บุคคลอ่ืนในสังคม 
       -  วธีิการบริหารการจัดการ 

 กิจการวิทยุกระจาย เ สียงภาครัฐ /สาธารณะในประ เทศไทยเป็นกิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ีด าเนินการโดยมีรัฐเป็นเจ้าของ วฒันธรรม การท างานอยู่ในรูปแบบระบบ
ราชการ (Bureaucracy) ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายการปฏิบติังานและการมีบทบาทหน้าท่ีตาม
บรรทดัฐานขององคก์ร     มีสายงานการบงัคบับญัชา (Hierarchy) อยา่งชดัเจน ภาระหนา้ท่ีหลกัท่ี
ส าคัญของกิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐคือมุ่งเน้นการบริการสาธารณะท่ีมีประโยชน์และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในหลากหลายกลุ่มให้ครอบคลุมในดา้นต่างๆ ทั้งดา้น
การศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม การเกษตร การส่งเสริม
อาชีพ การสร้างความเขา้ใจระหวา่งรัฐบาลและประชาชน ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีวินยั รักชาติ 
เสริมสร้างความรักความสามคัคีระหว่างคนในชาติ ซ่ึงการด าเนินการจะไม่แสวงหาก าไร ส่วน
รายไดจ้ะมาจากภาษีบาปหรือภาษีจากการบริโภคอบายมุข เช่น เหลา้ หรือบุหร่ี จากงบประมาณซ่ึง
เป็นส่วนแบ่งรายได้ของวิทยุ/โทรทศัน์เอกชน โดยไม่มีโฆษณา (Siune อา้งใน โกศล สงเนียม, 
2550) ซ่ึงสถานีจะตอ้งมีรายไดท่ี้เพียงพอ เป็นอิสระ เป็นรายไดท่ี้คาดการณ์ได ้(Price and Rabay 
2001) ส าหรับสถานีวทิยกุระจายเสียงท่ีรัฐเป็นเจา้ของและบริการกิจการโดยภาครัฐในประเทศไทย 
ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ซ่ึงสังกดักรมประชาสัมพนัธ์ มีจ  านวน
ทั้งส้ิน 147 สถานี เป็นความถ่ีในระบบเอ.เอม็. (AM) จ านวน 60 สถานี และระบบเอฟ.เอ็ม. (FM) 87 
สถานี อยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 11 สถานี และในภูมิภาค 136 สถานี ทั้งน้ีกรมประชาสัมพนัธ์ได้
สนบัสนุนเป็นเครือข่ายวทิยโุรงเรียนและวิทยุนอกโรงเรียนให้กบักระทรวงศึกษาธิการ รายการเพื่อ
การศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชและมหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน 11 สถานี 
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  การด าเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐมีลกัษณะการแบ่งงานกนัท า 
(Division of Labor) ท่ีมีสายงานการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) ชดัเจน ก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของต าแหน่งตามล าดบัชั้นท่ีมีการแบ่งสายงานตามหนา้ท่ี (Functional Classification) ท่ี
ตอ้งใช้ความช านาญเฉพาะดา้น โดยประกอบดว้ยงานหลกั ไดแ้ก่ ส่วนบริหารทัว่ไป ส่วนบริหาร
การเงิน ส่วนผลิตรายการ ส่วนเทคนิคและส่วนกระจายเสียง (กิติมา สุรสนธิ, 2552)  

 โดยสรุปการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะมี 2 ลกัษณะ คือ 
(โกศล  สงเนียม, 2553) 
                  1.  หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผูดู้แลและบริหารจดัการเอง ซ่ึงมกัจะมี
รูปแบบการบริหารจดัการท่ีก าหนดนโยบายดา้นเน้ือหาจากส่วนกลาง เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีเครือข่ายอยู่ทัว่ประเทศ เน้ือหารายการส่วนใหญ่ผลิต และเผยแพร่จาก
ส่วนกลางไปยงัเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็น
ตน้ 
 
ภาพที ่ 3.4  แสดงตัวอย่างโครงสร้างองค์กรสถานีวทิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 2.  หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผูดู้แลและให้บุคคลภายนอกบริหารจดัการ 

โดยเม่ือจดัสรรเวลาหรือ “สัมปทาน” แก่บุคคลภายนอกแลว้ หน่วยงานรัฐจะไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวใน
การด าเนินงานทางดา้นธุรกิจเอกชน แต่จะดูแลเฉพาะในดา้นนโยบายหลกัๆ เท่านั้น เช่น สถานีวิทย ุ
ข่าวสารการจราจร (จส.100) หรือสถานีวิทยุ สวพ. ท่ีผลิตรายการเองส่วนใหญ่โดยให้ผูฟั้งเขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ  

ฝ่ายบริหารทัว่ไป ส่วนผลิตรายการ ส่วนกระจายเสียง 
ในประเทศ 

ในประเทศ 

ส่วนกระจายเสียง 
ต่างประเทศ 

 

ส่วนบริหารการดนตรี ส่วนเทคนิค ส่วนสถานีเคร่ืองส่ง 
1,000 กิโลวตัต ์

สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
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  ส าหรับประเด็นเน้ือหาท่ีส่ือวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยได้รับนโยบายให้น าเสนอเน้ือหาท่ีส าคญัๆ ในช่วงสภาวะสังคมเช่นน้ี ได้แก่             
การน าเสนอประเด็นเร่ืองพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ประเด็นเร่ืองยา
เสพติด และประเด็นเร่ืองอาเซียน เป็นตน้ (สุรเวช ดีมาก, 2554) 

      -  รูปแบบการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมในกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นแนวคิดวิทยุทางเลือกหรือวิทยุ

ชุมชน  ซ่ึงประชาชนถือกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของกิจการวิทยุนั้นๆ หมายถึง การท่ีสมาชิกของชุมชน/
ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ โดยท่ีส่วนใหญ่จะรวมตวักนัในรูปของคณะกรรมการ
หรือก าหนดแนวทางของเน้ือหาและรูปแบบรายการท่ีเป็นประโยชน์ตามความตอ้งการของชุมชน 

 ซ่ึงแนวคิด/ปรากฎการณ์น้ีเกิดข้ึนในต่างประเทศตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1940 (ดูบทท่ี 2 
กิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้เชิงประเด็นในต่างประเทศ น. 9) และแพร่กระจายไปเกือบทุกแห่ง
ทัว่โลก (กาญจนา แกว้เทพ, คู่มือวิทยุชุมชน, น. 4) รวมทั้งประเทศไทยดว้ย ปรัชญาหลกัของการมี
ส่วนร่วมของกิจการวิทยุชุมชนก็คือเป็นวิทยุท่ีด าเนินการโดยประชาชน ของประชาชน เพื่อ
ประชาชน 

 และเน่ืองจากการบริหารกิจการวทิยกุระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะเป็นการบริหาร
องค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีความซับซ้อน มีการบริหารงานแบบรวมอ านาจ ท่ีมีกรอบระเบียบกฎเกณฑ์
มากมายในการบริหาร รวมทั้งการก ากบัเน้ือหาของสถานีดว้ย การมีส่วนร่วมของผูฟั้งในการบริหาร
กิจการประเภทน้ีจึงพบวา่มีค่อนขา้งนอ้ย ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในฐานะผูฟั้งโดยรูปแบบของการมี
ส่วนร่วมอาจผา่นกระบวนการประเมินผลโดยวิธีการวิจยัเพื่อน ามาใชใ้นการปรับแนวทางบางส่วน
ของการผลิตเน้ือหาของสถานีเท่านั้น ดงันั้นวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะจึงมีการจดัการแบบ
เบด็เสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้ประชาชนรับรู้เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายละเอียดต่างๆ ของการบริหารงานของสถานี ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู ้บ ริหารสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่ีกล่าวถึง การด าเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยวา่ 

 “สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีหน้าท่ีหลักคือ ถ่ายทอดท าความเข้าใจ
ในเร่ืองนโยบายและกิจการของรัฐ สถานีต้องประเมินการท างานของสถานีเองตลอดว่าท างานได้
ประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหน่ึงดูจากปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ฟังท่ีมีเข้ามาบ้างและมีการ
ท าวิจัยเพ่ือประเมินผลการท างานกน็ ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของ
สถานี” (สุทิต ขตัติยะ, 2552)  
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2.  ความแตกต่างระหว่างกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นและกิจการ
วทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงพืน้ที ่
  หากพิจารณาจากแนวคิดของ “ประเด็น” ในความหมายท่ีค้นพบในการศึกษา
กิจการสถานีวทิยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในต่างประเทศ ซ่ึงพบวา่ มีอยู ่3 ลกัษณะโดย
พิจารณาในบริบทดา้นเน้ือหา คือ 
  1.  การน าเสนอเน้ือหาท่ีเน้นประเด็นเฉพาะในวาระต่างๆ เช่น ดา้นสาธารณสุข
ดา้นการศึกษา ดา้นเด็กและเยาวชน ตลอดจนดา้นการพฒันาในมิติต่างๆ  
  2.  การน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นความสนใจร่วมของชุมชนซ่ึงมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(Community of Interest) เช่น คุณภาพชีวติของผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ ค าสอนทางศาสนสิทธิมนุษยชน 
ฯลฯ 
  3.  สถานีวิทยุท่ีด าเนินการเพื่อวตัถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นพิเศษ
และในขณะท่ีความหมายของกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงพื้นท่ีหมายถึงการท่ีสถานีวิทยุ
เผยแพร่เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารผา่นสภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งขวางเท่าท่ีก าลงัส่ง
และคล่ืนวิทยุจะกระจายรัศมีการออกอากาศไปได ้ซ่ึงข้ึนอยู่กบัก าลงัส่งของเคร่ืองส่งและความสูง
ของเสาสัญญาณ 
  จะพบวา่กิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐจะเน้นการเผยแพร่เน้ือหาขอ้มูลข่าวสาร
โดยค านึงถึงความครอบคลุมของพื้นท่ีเป็นหลักตามพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ของประเทศ เช่น 
วทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะแบ่งการส่งเครือข่ายตามภาคต่างๆ เช่น สวท. ประจ าภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก เป็นตก มากกวา่ท่ีจะ
เป็นพื้นท่ีเฉพาะอยา่งเช่นภายในต าบล หมู่บา้น 
  และเม่ือพิจารณาในเร่ืองประเด็นเน้ือหา ถึงแมว้่ามีการน าเสนอท่ีเป็นประเด็น
เฉพาะ อยา่งเช่น ดา้นการเกษตร การสาธารณสุข หรือการศึกษาอยูบ่า้ง แต่ใชเ้ป็นประเด็นท่ีก าหนด
มาจากส่วนกลางหรือจากทางสถานีมากกวา่ท่ีถูกก าหนดจากทอ้งถ่ินหรือชุมชนท่ีเป็นความตอ้งการ
หรือความสนใจหรือเป็นผลประโยชน์เฉพาะ 
 

3.  ประโยชน์ของวิทยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศไทย 
  ในด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ พบว่า มีประโยชน์ในแง่การให้บริการ
สาธารณะโดยรวม เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจระหวา่งภาครัฐและประชาชน เนน้การให้สาระ
ความรู้และขอ้มูลข่าวสารเป็นหลกั เป็นเคร่ืองมือของรัฐท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาในเร่ืองภยัพิบติัต่างๆ 
ตลอดจนเพื่อบรรลุเป้าหมายในนโยบายของรัฐท่ีมุ่งเน้นรักษาอตัลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณีของ
ชาติ/ประเทศใหด้ ารงไว ้
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 ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของฮาโรลด์ ลาสเวลล์ (Harold Laswell, 1948) ท่ีกล่าวไวว้่า
ส่ือมวลชนท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดส่งเสริมค่านิยมให้แก่สังคม ท าให้เกิดการระดมความร่วมมือ 
(Mobilization) ช่วยเตือนภยัของสังคม ท าใหเ้กิดความสามคัคีและบูรณาการ (Integration) ท าให้คน
ในสังคมสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมหรือวฒันธรรมอ่ืนไดดี้ข้ึน ฯลฯ 
 

4.  คุณลกัษณะทางเทคนิคของระบบทีใ่ช้ส่งกระจายเสียง แลกเปลีย่นและเช่ือมโยงรายการ
ของวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศไทย 
  การกระจายเสียงของกิจการภาครัฐนั้นจะมีระบบการกระจายเสียง 2 ระบบคือ เอ.
เอ็ม. (AM) และเอฟ.เอ็ม. (FM) ซ่ึงมีคุณสมบติัแตกต่างกนัไปกล่าวคือ คล่ืนเอ.เอ็ม. จะสามารถ
กระจายเสียงไปไดไ้กลกวา่แต่คุณภาพเสียงต ่ากว่าระบบเอฟ.เอ็ม. ซ่ึงมีคุณภาพเสียงดีกว่าและส่ง
กระจายเสียงไดใ้นระยะใกล ้
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สถานีวทิยุกระจายเสียงรัฐสภา 
 

1.    ทีม่าและรูปแบบของการจัดตั้ง 
  รัฐสภาไทยไดท้  างานดา้นการเมืองการปกครองมานาน แต่ประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจทางการเมืองอยูม่าก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเร่ืองรัฐธรรมนูญ 
การเมืองการปกครอง ตลอดจนสิทธิหนา้ท่ีของตวัประชาชนเองในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศ 
ดงันั้น รัฐสภาในฐานะสถาบนั ซ่ึงท าหน้าท่ีดา้นการเมือง การปกครอง จึงเห็นความส าคญัในการ
สร้างช่องทางหรือส่ือท่ีจะเขา้ถึงใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชนในเร่ืองต่างๆ ดงักล่าว  
พฒันาศ ั สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เป็นสถานีวิทยุของฝ่ายนิติบญัญติัข้ึนตรงต่อ
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร มีคณะกรรมการบริหารสถานีฯ ซ่ึงแต่งตั้งโดยประธาน
รัฐสภาคอยดูแลทางดา้นนโยบาย โดยคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแ้ทนราษฎร ไดมี้นโยบายให้
จดัตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเม่ือปี พ.ศ.2532 ค  าสั่งรัฐสภาตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการ
จดัตั้งสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา โดยไดง้บประมาณจดัตั้ง 10,485,200 บาท  
  สถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภา เปิดด าเนินการทดลองออกอากาศคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี             
18 เมษายน พ.ศ. 2537 ส่งกระจายเสียงจากอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ใช้ เวลาในการทดลองออกอากาศประมาณ 6เ ดือน จากนั้ นเ ร่ิมออกอากาศจริงเ ม่ือว ันท่ี                      
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 โดยส่งกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร ระบบ FM 87.50 เมกะเฮิร์ต  
      จากนั้นในปี พ.ศ. 2540 ไดข้ยายเครือข่ายไปยงัภูมิภาค 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ 
พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี ภูเก็ต สงขลา ระยอง และปี พ.ศ. 2541 ขยายเครือข่ายไปยงัภูมิภาค
อีก  7 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาญจนบุรี ชยันาท ประจวบคีรีขนัธ์ สกลนคร นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี 
ยะลา หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2551 ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ก็ได้จดัตั้ งสถานี
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเพิ่มข้ึนมาในระบบ A.M. ความถ่ี 1071 KHz. อยา่งเป็นทางการ ในวนัท่ี 5 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 โดยส่งกระจายเสียงจากอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ซอยอารีย ์เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร อาคารเคร่ืองส่งตั้งอยู่ท่ีสถาบนัพฒันาขา้ราชการกรมท่ีดิน เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร  

2.    รูปแบบเนือ้หารายการ วธีิการบริหารจัดการ รวมถึงรูปแบบการมีส่วนร่วม 
        -  รูปแบบเนือ้หารายการ  
 ปัจจุบนัสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาออกอากาศทุกวนัตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 

น. โดยมีภารกิจหลกัในการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการ
ประชุมร่วมกนัของรัฐสภา รวมถึงการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของรัฐสภา และส่งเสริมความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข ในรูปแบบของรายการสาระความรู้และข่าว โดยน าเสนอรายการท่ีเก่ียวกบัการ
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ท างานของฝ่ายนิติบญัญติัในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดจนเสนอข่าวความเคล่ือนไหวของรัฐสภา
ทุกตน้ชัว่โมง 
 
ตารางที ่3.3 แสดงผงัรายการออกอากาศของสถานีวทิยุกระจายเสียงรัฐสภา (เดือนพฤษภาคม) 

เวลา รายการ 
05.00 - 06.00 
06.00 - 07.00 
07.00 - 07.30 
07.30 - 08.00 
08.00 - 08.05 
08.05 - 09.00 
09.00 - 09.05 
09.05 - 10.00 
10.00 - 10.05 
10.05 - 11.00 
11.00 - 11.05 
11.05 - 12.00 
12.00 - 12.05 
12.05 - 13.00 
13.00 - 13.05 
13.05 - 13.30 
13.30 - 14.00 
14.00 - 14.05 
14.05 - 15.00 
15.00 - 15.05 
15.05 - 15.30 
15.30 - 16.00 
16.00 - 16.05 
16.05 - 16.30 
16.30 - 17.00 
17.00 - 17.05 
17.05 - 18.00 
18.00 - 18.05 
18.05 - 19.00 

รายการศาสนาซิกข/์พราหมณ์ - ฮินดู 
รายการจบัข่าวเชา้ เล่าข่าวคุย้ 

ถ่ายทอดข่าวจาก สวท. 
รายการการเมืองเร่ืองของประชาชน 1 

ข่าวตน้ชัว่โมง 
รายการการเมืองเร่ืองของประชาชน 1 

ข่าวตน้ชัว่โมง 
รายการมองรัฐสภา 
ข่าวตน้ชัว่โมง 

รายการสถานีนิติบญัญติั 
ข่าวตน้ชัว่โมง 

รายการเกาะติดวฒิุสภา 
ข่าวตน้ชัว่โมง 

รายการกะลาทาสี 
ข่าวตน้ชัว่โมง 

รายการมุมมองกฎหมายไทย 
รายการตีระฆงั ฟังปัญหา 

ข่าวตน้ชัว่โมง 
รายการตีระฆงั ฟังปัญหา 

ข่าวตน้ชัว่โมง 
รายการนานาสาระ 
รายการเสียงจากสภา 

ข่าวตน้ชัว่โมง 
รายการเสียงจากสภา 
รายการคนข่าว คุยข่าว 

ข่าวตน้ชัว่โมง 
รายการประชาธิปไตย..นอกหอ้งเรียน 

ข่าวตน้ชัว่โมง 
รายการคุยกบัวิปรัฐบาล 



 11 

19.00 - 19.30 
19.30 - 20.00 
20.00 - 20.05 
20.05 - 21.00 
21.00 - 21.05 
21.05 - 22.00 

 

ถ่ายทอดข่าวจาก สวท. 
รายการ ปปช.พบประชาชน 

ข่าวตน้ชัว่โมง 
รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยฯ 

ข่าวเด่นรอบวนั 
รายการกาแฟก่อนนอน 

 
 

        -  วธีิการบริหารจัดการ 
  สถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 
5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานข่าวและประเมินผล กลุ่มงานผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง กลุ่มงานผลิตรายการโทรทศัน์ และกลุ่มงานเทคนิค โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการ
บริหารจดัการดงัน้ี  

 - ด าเนินการเก่ียวกับงานด้านเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภาและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 

 -  ด าเนินการเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ และข่าวสารเก่ียวกบั
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยตั้งเป็นศูนยข์่าวรัฐสภาและศูนยป์ระชาสัมพนัธ์
ข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารของรัฐสภา สภาผู ้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร รวมถึงเป็นส่ือกลางในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองการปกครองของ
ประชาชน 

 - ด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการด้านนิติบัญญติั และกิจกรรมของรัฐสภา        
สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรในด้านต่างๆ ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสถานีวิทยุโทรทศัน์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกรัฐสภากับ
ประชาชน 

 -  ด า เ นินการถ่ ายทอดการประ ชุม รัฐสภา  สภาผู ้แทนราษฎร วุ ฒิสภ า
คณะกรรมาธิการ และการสัมมนาของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา ทั้ งในและนอกสถานท่ี          
ทัว่ประเทศ 

 - ศึกษา วิเคราะห์หรือจัดให้มีการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์รูปแบบของรายการ
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และรายการโทรทัศน์ และรายงานผล รวมทั้ งวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินผล กิจกรรมต่างๆ การรับฟังรับชม เพื่อน ามาปรับปรุงรายการใหมี้ประสิทธิภาพ 
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 -  จดัเตรียมขอ้มูล รูปแบบรายการ ผงัรายการ และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
และรายการโทรทศัน์ ทั้งรายการสดการถ่ายทอดเสียงนอกสถานท่ี และบนัทึกเทป 

 -  ด าเนินการเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงทางเทคนิค อุปกรณ์เคร่ืองส่งกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทศัน์ ห้องส่งกระจายเสียงและห้องบนัทึก รายการโทรทศัน์ ทั้ งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

 -  ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่ือนิติบญัญติั ท่ีมุ่งมัน่เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจด้านการเมือง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยใหม้ากข้ึน  

        -  รูปแบบการมีส่วนร่วม 
 วทิยกุระจายเสียงรัฐสภาจึงไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาเป็นผูร่้วมรายการ การ

ลงไปเก็บขอ้มูล เพื่อตรวจสอบความรู้และทศันคติของประชาชน ในฐานะผูฟั้งจึงเป็นเร่ืองส าคญั            
ซ่ึงรูปแบบการลงไปรับฟังความเห็นของประชาชน ได้แก่ การลงพื้นท่ี เพื่ออบรมให้ความรู้           
แก่หน่วยงานและบุคคล กลุ่มต่างๆ ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขให้รายการของวิทยุ
รัฐสภาไดส้นองตอบต่อความตอ้งการของผูฟั้งไดม้ากข้ึนและดียิง่ข้ึน 

3.    ประโยชน์ของวิทยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศไทย 
  เน่ืองจากสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภามีเครือข่ายครอบคลุมไปทัว่ประเทศ ท าให้
มีกลุ่มผูฟั้งขยายเป็นวงกวา้ง และมีความหลากหลายทั้งในเร่ืองวยั อาชีพ ศาสนา เน้ือหารายการหลกั
ท่ีพบ ส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ไปทางเร่ืองของนิติบญัญติั กิจกรรมของรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา 
เป็นตน้ สถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภามีบทบาทอยา่งมากในการใหค้วามรู้เร่ืองการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน (ณัฐพร บูรภกัด์ิ, 2550)  

4.    คุณลกัษณะทางเทคนิคของระบบทีใ่ช้ส่งกระจายเสียง แลกเปลีย่นและเช่ือมโยงรายการ
ของวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นเชิงประเด็นในประเทศไทย 
  สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ไดด้ าเนินการส่งกระจายเสียงออกอากาศนานกว่า 
14 ปีแลว้ กลุ่มงานเทคนิคสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาไดท้  าการปรับปรุงบ ารุงเคร่ืองส่งสถานี
วิทยุกระจายเสียงมาโดยตลอด เพื่อให้การส่งกระจายเสียงออกอากาศเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่สภาพของเคร่ืองส่งฯและอุปกรณ์ส่วนควบท่ีมีอายุการใช้งานมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ท าใหป้ระสิทธิภาพในการกระจายเสียงออกอากาศลดลงตามระยะเวลา ในแต่ละ
ปีทางสถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภาตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองส่งฯ เป็นจ านวนเงินสูง
มาก เม่ือเทียบกบัสาระความรู้ท่ีไดเ้ผยแพร่ออกไป กลุ่มงานเทคนิคสถานีวิทยุฯ มีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
จดัซ้ือเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ขนาดก าลงัส่ง 5 กิโลวตัต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ      
เพื่อทดแทนเคร่ืองส่งฯ เดิมท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา จงัหวดักรุงเทพมหานคร (ซอยอารีย์
สัมพนัธ์) เพื่อจะท าให้ประสิทธิภาพในการส่งกระจายเสียงออกอากาศครอบคลุมพื้นท่ีและท าให้
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เขตบริการดีข้ึน อันท าให้ประชาชนได้รับข่าวสารทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน 

  การสง่กระจายเสยีงของวทิยรัุฐสภาใชร้ะบบเครอืขา่ย โดยสง่จากแมข่า่ยใน

กรงุเทพฯ ดว้ยก าลังสง่ 5 กโิลวตัต ์ไปยังลกูขา่ยในจังหวดัตา่งๆ ท่ัวประเทศ แสดงดัง
ตารางดังนี ้ 
 

ตารางที ่3.4 แสดงเครือข่ายของสถานีวทิยุกระจายเสียงรัฐสภาทัว่ประเทศ 

เครอืขา่ยวทิยรุฐัสภา 16 เครอืขา่ย 
ระบบ FM 
กรุงเทพมหานคร                                 87.50                              MHz 
เชียงใหม่                                           106.75                              MHz 
พิษณุโลก                                            92.25                              MHz 
ชยันาท                                                96.25                              MHz 
อุดรธานี                                              87.50                              MHz 
สกลนคร                                             87.75                              MHz            
อุบลราชธานี                                       87.50                              MHz 
นครราชสีมา                                       87.50                              MHz 
กาญจนบุรี                                        106.25                              MHz 
ระยอง                                                87.75                               MHz            
ประจวบคีรีขนัธ์                                 89.25                              MHz            
สุราษฎร์ธานี                                      87.50                              MHz 
ภูเก็ต                                                  99.25                              MHz 
สงขลา                                             103.25                              MHz            
ยะลา                                                 89.00                               MHz 

ระบบ AM 
กรุงเทพมหานคร                               1071                               KHz 

                        (ท่ีมา: www.radioparliament.net/about_us.php) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.radioparliament.net/about_us.php
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กจิการวทิยุกระจายเสียงชุมชน 
 
 ส าหรับการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิเป็นหลัก โดยได้จากการลงพื้นท่ี
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียงชุมชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบวธีิวจิยั 
 1.    ทีม่าและรูปแบบของการจัดตั้งสถานีวทิยุ 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสถานีวทิยุกระจายเสียงชุมชน จ านวน 20 แห่ง พบวา่ วิทยุ
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคล่ือนประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยเร่ิมตน้จากงบประมาณท่ี
ไดรั้บจาก Social Investment Fund (SIF) และในช่วงปี พ.ศ. 2540 มีการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ
มาตรา 40 (ปัจจุบนัเป็นมาตรา 45 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550) ซ่ึงท า
ให้ภาคประชาชนมีโอกาสในการแสดงออกทางความคิดเห็น ไม่เพียงเท่านั้นการจดัตั้งสภาองคก์ร
ชุมชน ในแต่ละพื้นท่ียงัท าให้เกิดการรวมตวัของคนในชุมชนกบัการบริหารจดัการชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความขดัแยง้และปัญหาต่างๆ ไดแ้ก่  

 
1.    ปัญหาการครอบครองท่ีดินท ากิน 
 1.1     สถานีวิทยุดอยหลงัถ ้า เอฟ.เอ็ม. 100.25 MHz ต าบลศรีเต้ีย อ าเภอบา้นโฮ่ง 

จงัหวดัล าพนู เป็นอีกส่วนหน่ึงของการเรียกร้องสิทธิในการครอบครองพื้นท่ีกบัภาครัฐ  
  “…ตอนนั้นเขาจัดสรรให้เม่ือปี 2513 ไง แต่พอมาปี 2533 จากนั้นอีก 20 ปี มีการ
ออกโฉนด โครงการเดินส ารวจออกโฉนด ในพืน้ท่ีจังหวดัล าพูน เขากม็าออกโฉนดทับพืน้ท่ี…” 
  “…เรากสู้็ผ่านกลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ ต่างคนต่างกม็าอยู่หลายปี ปี 2536    
กว่าจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือเน่ีย จนกระท่ังปี 2543 ถึงจะสู้ในนามกลุ่มได้…” 

“…หลังจากนั้นกไ็ด้รับเงินสนับสนุนจากส านักข่าวประชาธรรมส่วนหน่ึง พอช.  
ส่วนหน่ึง แล้วก็ของกลุ่มเกษตรกรภาคเหนืออีกส่วนหน่ึง เราไม่ได้คิดเป็นสัดส่วนว่าเท่าไหร่
เท่าไหร่นะ จ าไม่ได้แล้ว ตอนหลังน่ีก็มีรายได้จากการบริจาคจากชาวบ้านเป็นหลัก ส่วนใหญ่กไ็ด้
จากชาวบ้าน วิทยุตั้งเดือนสิงหาคม ปี 2547  เป็นก านันเดือนมิถุนายนปี 46 ก่อนตั้งวิทยุ ทุกวันนีก้็
อาศัยเงินบริจาคของชาวบ้านเป็นหลัก กข็องเจ้าอาวาสวัดดอยหลังถ า้ อาคารนีก้เ็จ้าอาวาสช่วยเป็น
แสนนะ ของท่านอาจารย์สมคิด ค่าน า้ ค่าไฟ กเ็งินบริจาคของชาวบ้าน คนท่ีมาจัดรายการตอนแรกก็
มีเฉพาะชาวบ้านตอนหลังก็มี  หน่วยงานราชการบ้างอย่างเช่น ไฟฟ้าบ้านโฮ่ง  บ้าง แล้วก็
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง แล้วกจ็ะมี อบต .เป็นบางคร้ังคราว แต่หลักๆ จริงๆ กคื็อชาวบ้านแล้วกเ็ยาวชน 
นักเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา…” (ธนา ยะโสภา, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2554) 

1.2 สถานีวทิยชุุมชนคนรามยั เอฟ.เอม็. 105.5 MHz ต าบลวงัอ่าง อ าเภอรามยั                 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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  “…ขัน้แรกของการช่วยเหลือตนเองคือศึกษากฎหมาย และขึน้ป้ายสร้างเส้ือทีมเรา
ไม่ต้องการอ่างเก็บน า้ หมู่  2 ไม่เห็นด้วยเลย ท่ีเห็นด้วยคือผู้น าเพราะมีผลประโยชน์ 100กว่า
ครอบครัวต้องอพยพ จึงต้องต่อสู้ไม่มีท่ีท ากินอ่ืนแล้ว…” 

  “…วิทยท่ีุเกิดจากการตระหนักว่าไม่ควรกลัวอิทธิพลเถ่ือน ไม่ได้หวงัผลประโยชน์ 
เพราะรักชุมชนเป็นชุมชนของลูกหลานท่ีต้องมีรากมีฐานเหมือนต้นไม้  เม่ือรู้ทันผู้มีอ านาจจึงหันมา
คุยกัน ไม่ใช่การเห็นแก่ตัว เพราะผลประโยชน์เป็นของคนในหมู่บ้านถ้าขุดอ่างรายได้ของชาวบ้าน
กไ็ม่มี…” (อนนัต ์แกว้รักษ,์ สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2554) 

 
2.    ปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีท ากิน การท าลายภูเขา  

2.1    สถานีวทิยพุระพุทธศาสนาเพื่อชุมชน เอฟ.เอม็. 101 MHz ท่ีพกัสงฆเ์กาะบก  
หมู่ 2 ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา  
  “…สถานีวิทยุท่ีน่ีเกิดจากการรวมกลุ่มกันต่อสู้เร่ืองการระเบิดภูเขาของนายทุนท่ี
เข้ามาแจกเงินให้กับชาวบ้านในการขายท่ีดิน ชาวบ้านหลายคนท่ีได้ประโยชน์กย็อมให้มีการระเบิด
ภูเขา…” 
  “…ผมและอาจารย์ศิริพล เจอกันในเวทีปฏิรูป ท่ีเร่ิมเดินทางเดียวกันกับหมอ
ประเวศ มองว่าควรจะมีการระดมทุนสร้างวิทยุขึน้มาในพืน้ท่ีเพ่ือให้กลายเป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
ต่อสู้และเรียกร้องให้ทุกคนหยุดขายท่ีดินเพ่ือท าลายภูเขา วิทยุ จึงเกิดขึน้และกลายเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญของการน าเอาบทเรียนและความรู้ในกระบวนการต่อสู้มาออกอากาศ…” 
  “…วิทยแุห่งนีพ้ระกับชาวบ้านต่างพ่ึงพาอาศัยกัน ก่อนหน้านั้นชาวบ้านอาศัยพระ
และวัดในการเป็นท่ีเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมและระดมทุนจากผ้าป่า แต่ปัจจุบันพระกับวัด
อาศัยชาวบ้านเข้าไปจัดรายการวิทยุ น าเสนอเนื้อหาและท ากิจกรรมให้เกิดการระดมทุน…” 
(ปาฏิหาริย ์บุญรัตน์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2554) 
 

3. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการขยายการพฒันาอุตสาหกรรม เช่น 
3.1 การจดัการทรัพยากรลุ่มน ้าหลงัสวนของชุมชนหลงัสวน เอฟ.เอม็. 91.5 

MHz เลขท่ี 121/1 ม. 4 ต าบลปากทรง อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชุมพร 
  “…สถานีวิทยุท่ีน่ีด าเนินการจากการท่ีมี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)      
ในประเด็นส่ือสาธารณะได้รณรงค์การเข้าถึงคล่ืนความถ่ีสถานีวิทยุท่ัวประเทศท่ี กทม. เสนอต่อ
รัฐบาล โครงการวิจัยส่ือวิทยุชุมชนจัดตั้ง 22 สถานี ในภาคใต้ 2 ภาษา คือภาษายาวี และภาษาไทย 
วิทยุชุมชนคนปากทรงเป็น 1 ในโครงการนั้น รับผิดชอบเครือข่ายการจัดการทรัพยากรลุ่มน า้หลัง
สวนตอนบน…” (จินดา บุญจนัทร์, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2554) 
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3.2 สถานีวทิยชุุมชนคนรักถ่ิน เอฟ.เอม็. 100.25 MHz เหมืองแร่โปรแตส ชุมชน 
บา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลหว้ยสาวพาด อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอุดรธานี 
  “…เร่ิมต้นมาจากการต่อสู้เร่ืองการท าเหมืองแร่โปรแตส ในปี 2544 และในปี 2546 
เร่ิมมีโครงการ SIF ท่ีเข้ามาสนับสนุนชาวบ้านในเชิงกระบวนการ ให้วิทยุเป็นกระบอกเสียงเร่ือง
ของโปรแตส และด้านอ่ืนๆ ให้กับคนในชุมชนท้ังการศึกษา ส่ิงแวดล้อม สังคม และชุมชน คนใน
พืน้ท่ีเร่ิมรวมตัวกันแล้วยืมเคร่ืองส่งจากจังหวัดกาญจนบุรี คุณบุญส่ง 105.75 แล้วมันเข้ากันได้ 
จากนั้นกร็ะดมทุนสร้างกองผ้าป่า แล้วสร้างสถานีเป็นของตัวเอง…” 

“… จนถึงปัจจุบัน กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอุดรธานีร่วมกับเครือข่ายสมาพันธ์วิทยุ 
ชุมชนภาคอีสาน ได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีส่ือของประชาชนในการสร้างความเข้าใจกัน
นับเป็นแนวทางการต่อสู้อีกทางหน่ึง จึงได้ก่อตั้งสถานีวิทยชุุมชนคนฮักถ่ินขึน้…” 

“…ได้รับความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานในท้องถ่ิน มาร่วมด าเนินการผลิต 
รายการวิทย ุเช่น สถานีอนามัยบ้านโนนสมบูรณ์, ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ. กุมภวาปี , 
โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร, กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอุดรธานี,กลุ่ มเยาวชนฮักถ่ิน ซ่ึงร่วมกัน
ควบคุมรายการให้มีสาระบันเทิง อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์และความต้องการในชุมชน…”     
(เดชา ค าเบา้เมือง, 18 พฤษภาคม 2554) 

3.3 เหมืองแร่ลิกไนตข์องชุมชนเวยีงแหง วดักองลม อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั 
เชียงใหม ่

“…แรกเร่ิมเดิมทีคล่ืน 89 เป็นการต่อสู้เร่ืองลิกไนต์เม่ือช่วงปี 45 ทางโครงการของ  
กฟผ มาเปิดเหมืองลิกไนต์ท่ีล าปาง โดยมีคณะมวลชนสัมพันธ์ของ กฟผ ได้ลงพืน้ท่ีแจกเงิน ส่ิงของ
ให้โรงเรียน วัด กลุ่มแม่บ้าน เยาวชน ผู้สูงอายุ ให้ชาวบ้านเกิดความเช่ือถือว่าโครงการนีจ้ะน าไปสู่
ความเจริญจะมีบ๊ิกซี คาร์ฟูร์ และโลตัส เหมือนในเมืองเป็นโฆษณาชวนเช่ือ ผมเองในฐานะแกนน า
ต่อสู้ร่วมกับพระอาจารย์ ดร. ฐานี  เป็นผู้น าชาวบ้านต่อสู้กัน 2 ปี ขับเคล่ือนสร้างความรู้ให้ชาวบ้าน
ในเร่ืองของมลพิษต่างๆ ท่ีจะได้รับผลกระทบเหมือนท่ีแม่เมาะ ล าปาง ตอนนั้นผมเองกน็ าชาวบ้าน
ไปศึกษาดูงานท่ี จ.อุดรธานี ท่ีนั่นมีแร่โพแทส ระหว่างท่ีศึกษาดูงานก็ไปเห็นวิทยุชุมชนของ
ชาวบ้าน  มีชาวบ้านธรรมดามาจัด ตอนนั้นผมเองกรู้็อยู่ ว่ารัฐธรรมนูญปี 40 ให้โอกาสชุมชนจัดตั้ง
ได้  ตอนนั้นเราเองไม่มีเงิน ไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้ ก็เลยศึกษา สอบถามชาวบ้านแถวนั้น           
กไ็ด้รับค าตอบว่า จัดตั้งเลยไม่ต้องกลัวมัน ในเม่ือมีรัฐธรรมนูญรองรับ อีกคร้ังหน่ึงกไ็ปดูงานท่ีบ่อ
นอก ท่ีบ้านกรูดซ่ึงต่อสู้เหมือนกันเร่ืองโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก็เห็นชาวบ้านธรรมดาจัดรายการกัน         
กเ็กิดแรงบันดาลใจขึน้ว่าต้องท าแล้วแหละ กป็ระชุมชาวบ้านผู้น า มีการบริจาคเงินสมทบทุน ได้เงิน
ประมาณ 70,000 บาท ก็เอาเงินมาซ้ือเคร่ืองพวกนีแ้หละ  แต่ไม่มีการโฆษณา จัดผังรายการก็เอา
หน่วยงานต่างๆ พืน้ท่ี เยาวชน ผู้สูงอายุ เข้ามาสร้างการเรียนรู้ และกม็าเป็นนักจัดรายการให้ความรู้
ไป…” (บุญส่ง วฒิุธรรมปัญญา, สัมภาษณ์, 17 ธนัวาคม 2553) 
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3.4 การต่อตา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินของชุมชนบ่อนอก วดัส่ีแยกบ่อนอก           
อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
  สถานีวิทยุชุมชนบ่อนอกเป็นสถานีวิทยุชุมชนท่ีมุ่งเน้นประเด็นส่ิงแวดลอ้มและ
ส่งเสริมประชาธิปไตย คล่ืน 103.75 เมกะเฮิร์ซ ออกอากาศระหวา่งเวลา 8.00 - 21.00 น. ตั้งอยูใ่นวดั
ส่ีแยกบ่อนอก อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เร่ิมก่อตั้งและออกอากาศเม่ือปี พ.ศ. 2545 โดย
การริเร่ิมของนายเจริญ วดัอกัษร แกนน าต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก และชาวบ้านผูร่้วม
อุดมการณ์เดียวกนั แมว้่านายเจริญถูกลอบยิงเสียชีวิตแลว้จากกรณีการต่อสู้เพื่อต่อตา้นโรงไฟฟ้า
ดงักล่าว แต่เจตนารมณ์ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ินยงัคงยงัด ารงอยู่และไดรั้บ
การถ่ายทอดออกไปในวงกวา้งโดยส่วนหน่ึงอาศยัวิทยุชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารระหว่าง
คนในชุมชนเพื่อสร้างความสามคัคีและปลูกฝังจิตส านึกรักทอ้งถ่ินท่ีเป็นอู่ขา้วอู่น ้ า และเพื่อปกป้อง
ผืนแผ่นดินและแผ่นน ้ าจากอ านาจทุนและการเมืองซ่ึงพยายามรุกอย่างหนักท่ีจะตักตวง
ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ณ ท่ีแห่งน้ี โดยมิได้เหลียวแลผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อ
ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของพื้นท่ีเลยแมแ้ต่นอ้ย 
  ในระยะแรกสถานีวิทยุชุมชนบ่อนอกไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากกองทุน
พฒันาสังคม “ซิป”ร่วมกบัเงินบริจาคจากชาวบา้นแต่ในปัจจุบนัสถานีไดรั้บการสนบัสนุนจากเงิน
บริจาคของชาวบา้นเพียงอย่างเดียว ในส่วนของความรู้ดา้นเทคนิค การจดัรายการ กฎหมาย ฯลฯ 
สถานีไดรั้บการสนบัสนุนจากสหพนัธ์วทิยชุุมชนแห่งชาติ  

4. ปัญหาสุขภาพของคนในพื้นท่ี 
4.1 สถานีวทิยชุุมชนคนด่านซา้ย เอฟ.เอม็. 104.5 MHz โรงพยาบาลพระยพุราช  

อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 
“…แล้วท่ีน่ีมนัเป็นประวติัศาสตร์ โดยธรรมชาติมนัเป็นอย่างนีอ้ยู่แล้ว เขตตรงนี้ 

มนัเป็นของลาวมาก่อนถ้าตามประวัติศาสตร์อยู่ในความปกครองของฝร่ังเศสด้วย  ผู้ใหญ่มีมงคลแก่
น าส่ือมาเสนอก็คือ ถ้าเรามีส่ือตรงนี้ แต่ก็ต้องใช้งบประมาณหน่อยนะ ไม่ ถึง 100,000 ประมาณ 
70,000 - 80,000 เราก็สามารถด าเนินการได้เลย ซ่ึงรัฐบาลเค้าก็เปิดไฟเขียวให้แล้วคือมาตรา 40 
พอดี…” 

“…เป็นเหมือนส่ือท่ีเราอยากจะบอกอะไรสักอย่าง ให้กับชุมชนโดยท่ีสมยัก่อนมนั 
เป็นแบบปากต่อปาก ท าให้ข้อมูลผิดไปแต่ปัจจุบันเราถ่ายทอดสด ท าให้กระจายไปทีเดียวเลย เราก็
อยากจะท าโรงพยาบาลท่ีน่ีดีๆ แก่คนเจ็บป่วยกไ็ม่ต้องไปไหน คือ เรากเ็ปล่ียนแปลงระหว่างคนรุ่น
เก่ากับรุ่นใหม่โดยใช้ส่ือตรงนีเ้ข้ามาช่วย การส่งรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร มันเป็นสูตร ตอนแรกยึด
ตัวบุคคล ต ารวจก็กฎหมาย หมอก็สุขภาพ ผู้ใหญ่บ้านก็การปกครองดูแลท่ีดินเข้ามาด้วยเร่ืองชี้ป่า
ขาย พูดอุบัติเหตุ วันครอบครัว ความสามัคคีในครอบครัว งานแต่ง งานวันเกิด  เร่ืองพยาธิใบไม้ใน
ตับเอาความรู้มาจากหนังสือ เอามาเขียนไปเร่ือยๆ เป็นกลอนแปด…” 
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“…ตามหลักการแล้ววิทยชุุมชนอยู่ได้โดยไม่มีการโฆษณา อยู่ได้ไหม คือเราอยู่ได้ 
เรามีวิธีการจัดการ คือเรามีปัญหาเร่ืองเงิน จะท าอย่างไงค่าน า้ ค่าไฟเดือนละ 3,000 บาท มองว่าทุน
ทางสังคมมีอะไรบ้าง แล้วกน็ ามาพูดอย่างเช่นท าบัตรทองของชาวบ้านกจ็ะเอาไปเคลือบตามร้านค้า 
เรากเ็ลยเอาตรงนีม้าเป็นรายได้ ทีนีถ้้าท าบัตรทองกจ็ะเคลือบบัตรให้ แต่ขอค่าบริการ 10 บาท มันก็
จะเป็นเงินหลักท่ีเหลือชาวบ้านกจ็ะบริจาคให้ 20 - 50 บาท ล่าสุด เราท ากองทุนผู้สูงอายุเพ่ือดูแลคน
แก่ เป็นกิจกรรมท่ีดี ปีนี้เค้ามาคุยกับเรา เราก็ประชาสัมพันธ์ให้ ท่ีผ่านมารายได้ท้ังหมด 130,000 
บาท จากท่ีเคยได้ไม่ก่ีหม่ืนให้…” 

“…เม่ือเดือนท่ีแล้วเรามีชาวไต้หวนัมาท าฟันปลอมเรากจ็ะประชาสัมพันธ์ไป หมอ 
ปลอมกจ็ะมีคนโทรมาบอกเพราะถ้าไปโรงพยาบาลมนัจะเน่าแพงด้วยครับ เน่ียครับวิทยุมันกเ็ลยเข้า
มาท าหน้าท่ีตรงนีใ้ห้กับคนในชุมชน…” (เดชา สายบุญตั้ง, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2554) 

4.2    ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยชุุมชนเพื่อสุขภาพ จงัหวดัจนัทบุรี เอฟ.เอม็. 95.75 MHz  
วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี ถนนเลียบเนิน อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
  “…สถานีวิทยเุป็นการประชาคมในชุมชน แล้วของบประมาณจากองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดจันทบุรี ท้ังงบก่อสร้างและอุปกรณ์รวม 800,000 บาทโดยประมาณ เร่ิมต้นออกอากาศ 
20 พฤศจิกายน 2548 ขอเป็นโครงการวิทยเุพ่ือสุขภาพ ซ่ึงทางวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
โดยคุณวัฒนา บันเทิงสุข เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลอนามัย ชุมชน และจิตเวชศาสตร์ 
เป็นผู้ด าเนินการเร่ิมต้น จากนั้นกผ็มกรั็บช่วงต่อมาด าเนินการแทน…” 

“…ไม่เพียงเท่านั้นยงัมีคนพิการมาจัดรายการกับเราท้ังคนพิการทางสายตา และ 
พิการทางขา ซ่ึงทางเราเอื้ออ านวยความสะดวกในเร่ืองการเดินเข้าสถานีได้ด้วยตัวเอง ซ่ึงนับเป็น
จุดเด่นของวิทยุของเรา ประธานชมรมคนตาบอดและคนพิการเมาแล้วขับ ส านักงานสาธารณสุข
และส านักงานเศรษฐกิจจังหวดัจะเข้ามาร่วมกันในการจัดรายการด้วย…” 

“…คล่ืนส่ือสารวิทย ุเป็นคล่ืนท่ีมีโอกาสเข้าถึงมวลชน ได้อย่างกว้างและลึก โดย 
ไม่จ ากัดสถานท่ี และ อิริยาบถ ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จึงได้รับทุนสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ปี 2547 ให้น าแนวคิดนีม้าสร้างศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชน
เพ่ือสุขภาพ จังหวดัจันทบุรีFM 95.75 MHz. เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และเข้าถึงการปลูกฝังจิตส านึกและจิตวิญญาณ ของชุมชน รวมท้ังเข้าถึงความรู้ด้าน
หลักประกันสุขภาพ ด้วยการให้ข้อมลูข่าวสารท่ีรวดเร็ว หลากหลายสาระและหลายวิธีการ เน้นการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายชุมชน หลายภาคี เช่นคนพิการ ผู้สูงอายุ เดก็และเยาวชน ผู้ดูแลผู้
ติดเชื้อเอดส์ ตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน ช่วยกันท าหน้าท่ีบ าบัดทุกข์ เอือ้ต่อการบ ารุงสุข
ทุกพืน้ท่ีของจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงได้เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่วันท่ี 20 ธันวาคม 2548 เวลา 06.00 - 23.00 
น. เป็นต้นมา…” (ทองใหญ่ วฒันศาสตร์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาการพยาบาลอนามยัชุมชนและจิต
เวชศาสตร์ วทิยาลยัพระปกเกลา้ จนัทบุรี, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2554) 
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4.3   วทิยเุนน้ประเด็นสุขภาพสอดรับกบัการส่งเสริมเร่ืองเกษตรอินทรีย ์เกษตร 
พอเพียง ท่ีปราศจากการใชส้ารเคมี ไดแ้ก่ สถานีวิทยุชุมชนหนองรี เอฟ.เอ็ม. 103.75 MHz เลขท่ี 45 
หมู่ 5 ต าบลหนองรี อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
  “…สถานีตั้งมาจากเงิน ธกส เพ่ือเอามาท าโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพและกเ็ห็นว่าตรงนีม้ัน
จะมีประโยชน์เราเลยตั้งสถานีวิทยุขึน้มาด้วย  มันจะได้ มันจะได้ประโยชน์  ประโยชน์กับชุมชน
และประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ของเรา เราค านึงเห็นว่าแถวๆ ท่ีปลูกผักพวกเราใช้สารเคมีกัน
เยอะ ทางการเกษตรอินทรีย์เน่ีย ชาวบ้านละทิ้งหมดเลยเราก็อยากสนับสนุนให้ชาวบ้านท าเกษตร
อินทรีย์ ใช้ชีวภาพนะครับในการบ ารุงพืชซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ผลิตเอง เร่ืองปริมาณสาร
ตกค้างในเลือดสารเคมีตกค้างในเลือดจะลดลงแล้วก็ผู้บริโภคจะบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย เราก็
พยายามสู้ตรงนีขึ้น้มา…” 

“…วิทยชุุมชนคือการท่ีชุมชนรวมตัวกันในการออกส่ือ ออกส่ือวิทยขึุน้มาเพ่ือจะ 
ส่ือสารในชุมชนให้ได้เข้าใจกันว่า  ในชุมชนมีอะไรท่ีเราต้องไปทางเดียวกัน หรือไม่อย่างไรนะ
ครับ มีอะไรท่ีเป็นข้อขดัข้อง มีอะไรท่ีเป็นส่วนดีเราจะพยายามสนับสนุน…” 

“…เร่ืองเกษตรอินทรีย์ละกน็ักจัดรายการทุกคนเน่ียจะต้องมาพูดเร่ืองเกษตร 
อินทรีย์ เป็นต้นว่าเร่ืองการเผาฟาง เผาวัชพืชต่างๆ เน่ีย เราพยายามรณรงค์ไม่ให้เค้าเผากัน…” 
(สายบวั พลอยเกตุ. สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2554) 

4.4 วทิยสุุขภาพแนวการส่ือสารสุขภาพ เช่น สถานีวทิยมุายอ เอฟ.เอม็. 104.75  
MHz โรงพยาบาลมายอ จงัหวดัปัตตานี 
  “…เร่ิมต้นจากโครงการวิจัยและพัฒนาการส่ือสารสุขภาพท้องถ่ิน: จังหวดัปัตตานี 
ร่วมเตรียมความพร้อมให้กับวิทยชุุมชน โรงพยาบาลมายอ เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2552 คณะผู้วิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาการส่ือสารสุขภาพท้องถ่ิน: จังหวดัปัตตานี และ ทีมงานจากคณะวิทยาการ
ส่ือสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้จัดเสริมศักยภาพการจัดรายการวิทยายุ
กระจายให้แก่เครือข่ายนักส่ือสารสุขภาพ โรงพยาบาลมายอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส 
และโรงพยาบาลมายอ…” (สะการียา ปุติ, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2554) 

4.5    วทิยสุุขภาพเด็กและเยาวชน เช่น สถานีวทิยคุล่ืนฟ้าใสหวัใจเรียนรู้ เอฟ.เอม็.  
100.75 MHz ศูนยฟ้์าใส 188/1 ถนนเทศบาล 9 อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
  “…เม่ือปี 2539 คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ  (สยช.) 
สภาองค์การพัฒนาเดก็และเยาวชน (สอ.ดย.) และศูนย์พัฒนาเดก็และเยาวชน YPDC ร่วมมือกันจัด
อบรมเยาวชนในพืน้ท่ี 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูลและสงขลา) เป็นคร้ัง
แรก ท าให้เยาวชนท่ีได้รับการอบรมรวมตัวเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ และพัฒนาอาชีพตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มา…” 
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“…คณะกรรมการเยาวชนแต่ละจังหวดัในสมยันั้นจึงประชุมร่วมกัน และมีมติให้ 
ตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือให้การติดต่อส่ือสารมีความสะดวกและท่ัวถึง…” 

“…สภาองค์การพัฒนาเดก็และเยาวชน และศูนย์พัฒนาเยาวชน YPDC เป็นท่ี 
ปรึกษาและช่วยเหลือในเบือ้งต้น การรวมตัวของเยาวชนในช่วงแรกเป็นการตั้งกลุ่มเลก็ๆ  ประมาณ 
50 คน กระจายท่ัว 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้…” 

“…คณะกรรมการศูนย์ประสานงานเยาวชน 5 จังหวดัฯ เห็นว่าแต่ละจังหวดั 
สามารถพัฒนากลุ่มเยาวชนขึน้หลายกลุ่ม การบริหารจัดการโดยยึดเครือข่าย 5 จังหวัดจึงไม่สามารถ
ดูแลทุกกลุ่มได้อย่างท่ัวถึง คณะกรรมการจึงมีมติให้เครือข่ายเยาวชนแต่ละจังหวัดสามารถแยก
บริหารจัดการโดยมีเครือข่ายเยาวชนจังหวดัยะลาคอยเป็นพ่ีเลีย้ง…” 

“…เครือข่ายเยาวชนจังหวดัยะลา เปล่ียนช่ือเป็น “ศูนย์ฟ้า ใสเครือข่ายเยาวชน 
จังหวดัยะลา” นับจากนั้นแต่ยงัคอยดูแลเพ่ือนๆ เครือข่ายเยาวชนอีก 4 จังหวดั…” 

“…ในปี 2547 ศูนย์ฟ้าใสจึงหยดุกิจการร้านค้าชุมชน (ค่าเช่าส านักงานแพง) จึงย้าย 
บ้านใหม่ มาอยู่ในมุมสงบของเมืองยะลาเพ่ือลดค่าเช่าส านักงาน  อยู่ ท่ีไหนก็มีความสุขเพราะ
ความสุขอยู่ ท่ีใจ เม่ือปรับองค์การให้เลก็ และท างานประเดน็เลก็ๆ เชิงรุกในพืน้ท่ี เร่ืองราวสุขภาวะ
จึงเกิดขึน้จากใจต่อใจ ท่ีส าคัญบ้านหลังใหม่แห่งนีส้ามารถกระจายสุขภาวะผ่านวิทยุชุมชน  100.75 
MHz คล่ืนฟ้าใสหัวใจเรียนรู้ วิทยชุุมชนดีๆ ท่ีไม่มีโฆษณา ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน…” 

“…รับรู้ปัญหาความยากจนและความขาดแคลนของครอบครัวนีชั้ดขึน้ แน่นอนว่า 
การไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการจากรัฐ เพราะการไม่มีช่ือในฐานทะเบียนราษฎร์ 
กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่นคง  ท้ังเร่ืองการอยู่อาศัย การศึกษา และ
ระบบบริการสุขภาพ โดยรวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ภาพของเด็กไร้เดียงสา  ไม่ได้กิน
อาหารหรือแม้แต่นมท่ีมีคุณภาพ กลายเป็นภาพสะเทือนใจและสะท้อนปัญหาอ่ืนๆ ท่ีจะตามมาอีก
มากมายในอนาคต การเข้าไปให้ความช่วยเหลือของศูนย์ฯ จึงเร่ิมต้นด้วยความจริงจังอย่างเร่งด่วน 
บนหลักการว่าครอบครัวของเดก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการแก้ปัญหาด้วยตนเอง…” 

“…เนือ้หารายการวงการศึกษา สุขภาพ ศาสนา วฒันธรรม โดยส่วนใหญ่เป็นเดก็ 
และเยาวชนจัดรายการท้ังหมด เป็นผู้วางแผนผังรายการจากส่ิงท่ีพวกเขาอยากจัด แต่เพ่ิงจะมีการ
เปล่ียนแปลงแผนผังหลังจากโรงเรียนเปิดเรียน โดยจะมีเด็กสองคนท่ีเรียนเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ เขา
เรียนการศึกษานอกโรงเรียน 8.00 - 18.00 น. บ่ายสามจากเดก็จากโรงเรียนจาก 5 -  6 โรงเรียน มา
จัดรายการกัน จะมาอยู่วันเสาร์อาทิตย์เป็นนายสถานี ส่วนพ่ีอีกคนท่ีเรียนราชภัฎจะอยู่ อีกส่ีวัน…” 
(มาเรียม ชยัสันทนะ. สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2554) 
 

5. ปัญหาสิทธิมนุษยชน 
5.1 สิทธิเด็กและเยาวชน การเปิดโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชนไดมี้ส่วนในการ 
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แสดงออกทางความคิดเห็นอยา่งเป็นสาธารณะ ขณะเดียวกนัไดรั้บความรู้และฝึกทกัษะทางดา้นการ
จดัรายการวทิย ุไดแ้ก่ สถานีวทิยชุุมชนเด็กและเยาวชน จงัหวดัเลย เอฟ.เอม็. 108 MHz  

“…เม่ือส่ือมวลชน ท้ัง 2 ส่วน ผสานความร่วมมือกัน ส่ิงส าคัญคือ “พืน้ท่ี”ท่ีเดก็จะ 
มาใช้ในการติดต่อประสานงาน ในส่วนนี้ คณะท างานกองทุนเพ่ือสังคมจังหวัดเลย (SIF)              
ได้อนุญาตให้เดก็และเยาวชนจังหวดัเลย ได้ใช้ “ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดเลย” เป็นสถาน
ท่ีตั้ง “ส านักข่าวเดก็และเยาวชนจังหวดัเลย…”   

“…กิจกรรมส าคัญ ๆ ของ ส านักข่าวเดก็ในขณะนั้น กคื็อ การผลิตรายการ “หน่อ 
ใหม่ของสังคม”ทางสถานีวิทย ุอสมท.วนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00 - 17.00 น. และเขียนบทความใน 
นสพ.เมืองเลยนิวส์ คอลัมน์ “เสียงเดก็เมืองเลย…”  

“…จนกระท่ัง ปลายปี 2547 คณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายประชาสังคม 
จังหวัดเลย ในฐานะท่ีติดตามประเมินความเคล่ือนไหวของเดก็เยาวชน ได้พิจารณาเห็นว่ากิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเด็กและเยาวชนร่วมกันขับเคล่ือนอยู่นั้นเป็นส่ิงดีและมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมท้ังส้ิน 
จึงสนับสนุนให้เดก็และเยาวชนสมาชิก “ส านักข่าวเดก็และเยาวชนจังหวัดเลย” จัดตั้ง “สถานีวิทยุ
เดก็และเยาวชนจังหวัดเลย” FM 108.0 MHz เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ผลิตรายการวิทยุ ได้อย่าง
เต็มท่ี มากกว่า 1 ช่ัวโมง และท่ีส าคัญกลไกของสถานีวิทยุเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ผู้บริหารสถานี 
จนถึงฝ่ายต่าง ๆ ของสถานีจะต้องเป็นเดก็และเยาวชนเท่านั้น…” 

“…จากนั้น สมาชิกส านักข่าวเดก็และเยาวชนจังหวดัเลย ซ่ึงได้เช่ือมประสานกับ 
ส านักข่าวเด็กและเยาวชนขบวนการตาสับปะรด กรุงเทพมหานคร มาอย่างต่อเน่ือง เร่ิมสร้างการ
เรียนรู้เก่ียวกับ “การรู้เท่าทันส่ือ” และการผลิตสารคดีต่างๆ ท าให้มีโอกาส “เช่ือมประสาน”กับ
กลุ่มเยาวชนจากจังหวัดต่าง ๆ มากขึน้ ในขณะเดียวกัน ส านักข่าวเดก็และเยาวชนจังหวัดเลย ยังได้
ให้การสนับสนุน “เคร่ืองมืออุปกรณ์”ของส านักข่าวฯ เช่น เคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงเคล่ือนท่ี
กล้องถ่ายวีดีโอ เคร่ืองตัดต่อ เคร่ืองบันทึกเสียง ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี เพ่ือถ่ายทอดสดกิจกรรม
สาธารณะ รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการเรียนรู้การผลิตส่ือให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนใน
จังหวดัใกล้เคียง มาอย่างต่อเน่ือง…”   

“…น่ีคือ “สัมพันธภาพ” อันเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ท่ีส่งผลให้เกิดความรัก  
ความผกูพัน ความเอือ้อาทร แบ่งปันกันระหว่างเดก็ ๆ และเยาวชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ีจังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดชัยภูมิ ต่อมาได้พัฒนาขึน้
เป็น “เครือข่ายส านักข่าวเด็กและเยาวชนภาคอีสาน” เพ่ือน าพาขบวนการเด็กและเยาวชนในภาค
อีสานท้ัง 19 จังหวัดต่อไป ภายใต้อุดมการณ์ หรือเจตนารมณ์ท่ีว่า“เดก็มีสิทธิ ท่ีจะมีเสรีภาพในการ
แสดงออก รวมถึงเสรีภาพท่ีจะแสวงหา ได้รับ หรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น
ทุกลักษณะ โดยไม่ถูกจ ากัด ไม่ว่าจะด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือการตีพิมพ์ ในรูปของศิลปะ 
หรือผ่านส่ืออ่ืนได้ ตามท่ีเดก็เลือก…” (วรีะพล เจริญธรรม, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2554) 
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5.2 ในกลุ่มสัญชาติ ไดแ้ก่ สถานีวทิยชุุมชนคนเมืองปาย โรงเรียนปายวทิยาคาร  

ต าบลเวียงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เอฟ.เอ็ม. 89.75 MHz กลุ่มคนไทใหญ่ในพื้นท่ีถูก
รบกวนจากธุรกิจการท่องเท่ียว  

“…วิทยท่ีุน่ีเร่ิมก่อตั้งเม่ือ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2545 เร่ิมมาจากการต้องการให้คนใน 
ชุมชนได้รับรู้ถึงข้อมลูข่าวสาร โดยการรวมรวมคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐและเอกชนและกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ท่ีท ากิจกรรมในชุมชน เช่น กลุ่มเครือข่ายต่างๆ 
เช่น กลุ่มผู้ ติดเชื้อเอดส์ กลุ่มทอผ้า กลุ่มผลิตดอกไม้ กลุ่มเกษตร กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ สูงอายุ กลุ่ม
อนุรักษ์ดิน น ้า ป่า กลุ่ มตนตรีพื้นบ้านกลุ่ มจักสาน  อบต. ก านันผู้ ใหญ่บ้าน โรงเรียนมัธยม 
โรงพยาบาล กศน. กลุ่มศาสนา…” 
  “…ป้าแดงเป็นคนริเร่ิมตั้งแต่แรกโดยป้าด ารงต าแหน่งประธานเครือข่ายองค์กร
เสริมสร้างความเข้มแขง็ในชุมชน โดยเร่ิมจากการท่ีคนในอ าเภอปายได้รับผลกระทบจากธุรกิจการ
ท่องเท่ียว หลังจากนั้นเราได้พูดจากันว่าเราจะท าวิทยชุุมชน คนในชุมชนได้มาเสวนากันถึงทางออก
ดังกล่าว โดยเห็นว่าวิทยุชุมชนจะเป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์เพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพของ
คนเมืองปาย โดยท างานร่วมกับกลุ่มคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาช่วยในเร่ืองงานผัง
เมืองโดยใช้ส่ือวิทยเุป็นตัวน า…” (อาภรณ์ แสงโชติ, สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2554) 

5.3 ในกลุ่มเช้ือชาติ ศาสนา ซ่ึงในประเทศไทยมีวทิยกุระจายเสียงทั้งศาสนา 
พุทธ คริสต ์อิสลาม เป็นตน้ 

- วทิยกุระจายเสียงศาสนาพุทธ วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน วดัป่าบา้นตาด  
อาคารอเนกประสงคโ์รงเรียนบา้นตาด จงัหวดัอุดรธานี และเครือข่ายทัว่ประเทศ 

สถานีวทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชนของวดัป่าบา้นตาดเกิดจากประชาชนผูมี้ 
จิตศรัทธาเล่ือมใสในปฏิปทาแห่งหลวงตามหาบวั ญาณสัมปันโน ไดร่้วมแรงร่วมใจกนัก่อตั้งสถานี
วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและส่งกระจายเสียงข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 17   ตุลาคม พ .ศ. 2546 
โดยในเบ้ืองตน้ได้ใช้ช่ือว่า “สถานีวิทยุชุมชุนเสียงธรรมบา้นตาด”  และมีสถานท่ีตั้งอยู่ท่ี อาคาร
เอนกประสงค ์(หลงัเก่าของโรงเรียนบา้นตาด) ส่งกระจายเสียงคล่ืนวิทยุในระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถ่ี
10..25  MHz 

 ต่อมาไดมี้คณะประชาชนผูมี้จิตศรัทธาต่อหลวงตามหาบวั  ไดร่้วมแรงร่วมใจกนั
ก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชนอีกแห่งท่ีสวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร และไดใ้ชช่ื้อวา่ “สถานีวิทยุเสียง
ธรรมเพื่อประชาชน” เพื่อใช้เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญาณด้วยระบบอินเตอร์เน็ตไปยงัสถานี
เครือข่ายทัว่ประเทศ นอกจากน้ีคณะประชาชนผูร่้วมก่อตั้งวทิยชุุมชนไดพ้ร้อมใจกนัอาราธนาหลวง
ตามหาบวั ข้ึนเป็นองคป์ระธาน 
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    สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนมีรูปแบบการจดัตั้งท่ีเกิดจากความตอ้งการ
ของประชาชนท่ีมีความสนใจร่วมกนัท่ีตอ้งการรับฟังพระธรรมเทศนาของของครูบาอาจารยฝ่์าย
กรรมฐานผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบรู้จริงเห็นจริงทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติจากทัว่ประเทศ ตาม
แนวทางปฏิปทาและค าสอนของท่านพระอาจารยม์ัน่ ภูริทตัตเถระ 

  เม่ือกิจการของสถานีวทิยแุละโทรทศัน์ฯ มีการพฒันาและมีจ านวนสถานีเครือข่าย
เพิ่มมากข้ึนตามล าดบั จึงท าให้หลวงตามหาบวั ไดจ้ดัตั้ง “มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน” ข้ึนเม่ือ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 เพื่อใชเ้ป็นกองทุนด าเนินกิจการของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 
ปัจจุบนัสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน มีสถานีวิทยุในเครือข่ายกวา่ 112 สถานี กระจายเสียง
ครอบคลุมพื้นท่ีเกือบทัว่ประเทศไทย 

- วทิยกุระจายเสียงศาสนาคริสต ์วทิยชุุมชนคนหว้ยแกว้ ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอ 
แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

“…ท้องถ่ินเรากมี็ส่วนร่วมในการจัดต้ัง ชุมชนของเรามีคริสตจักร 2 คริสตจักร วดั  
2 วดั ท่ีร่วมกันจัดท าด าเนินการตรงนี ้โดยผมได้รวมคริสตจักร วัด มาคุยกัน ถ้าเร่ืองการจัดตั้งสถานี 
เพ่ือการเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่ชุมชน การแก้ปัญหาเร่ืองเคร่ืองด่ืม การกิน เร่ืองของสังคม        
ไปทิศทางท่ีไม่ถูกต้อง เรากเ็ลยใช้ส่ือทางนีใ้นการสร้างสรรค์สังคมไปด้วย โดยอาจจะช่วยทางวัด 
คริสตจักรด้วย ในชุมชนเรากมี็ 2 ความเช่ือท่ีอยู่ในชุมชนท้ังพุทธแล้วกค็ริสต์ เรากอ็ยู่ ร่วมกันมานาน
แล้ว กเ็ลยได้คอนเซ็ปต์ของสถานีกคื็อ เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมชุมชน รณรงค์รักส่ิงแวดล้อม พร้อม
พรรครักสามคัคีสู่สันติสุขในชุมชน เม่ือจริยธรรมดี เม่ือส่ิงแวดล้อมดี คนในชาติรู้รักสามัคคี นับถือ
ในหลวง จรรโลงซ่ึงสันติสุขกเ็กิดขึน้ น่ีเป็นปณิธานของสถานี…”  
  “…โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผมเป็นทหารด้วย ผมอยู่ ในชุดมวลชนสัมพันธ์ มณฑล
ทหารบกท่ี 33 กมี็โอกาสได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านท่ีเขาทะเลาะ มีปัญหากัน กเ็ข้าไปช่วยเจรจา ชุมชน
แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ก็อาศัยดึงคนข้างนอกมาช่วยเสริมสร้างจริยธรรม ก็ท าให้ประชาชน
ได้รับการแก้ไข ฝ่ายจิตใจ ฝ่ายวิญญาณ โดยหลักศาสนาอย่างแท้จริง ซ่ึงเหตุผลท่ีท าเร่ิมขึน้จากศูนย์
ในชุมชนเราจะท าอะไรสักอย่าง เราจะนึกถึงงบประมาณ ผมเร่ิมด้วยการไปยืมเค ร่ืองเข้ามา ไปขอ
อุปกรณ์เก่าจากค่ายทหารมาจัดต้ัง พอผมเร่ิมต้นทุกคนกเ็อาของมาช่วยกัน มารวมๆ กันจนกลายเป็น
สถานีวิทย ุและท่ีเห็นธงเกาหลี-ไทย กคื็อ มีมิชชันเนอร์รีเกาหลีกลุ่มหน่ึงเอาเร่ืองวิทยุชุมชนของเรา
ไปน าเสนอ มีคนเห็นกช็อบและมีคนมาสนับสนุน เรากเ็ลยได้เปล่ียนเคร่ืองใหม่เพ่ิงเปิดไปเม่ือวันท่ี 
7 ธันวาคม ท่ีผ่านมา…” (มานะ แสงบุญเรือง, สัมภาษณ์, 19 ธนัวาคม 2553)  

- วทิยกุระจายเสียงศาสนาอิสลาม วทิยมุสัยดิ อตั - ตะอาวนุ ต าบลบางปู อ าเภอ 
ยะหร่ิง จงัหวดัยะลา 

“…เพราะท่ีน่ีมีหมู่บ้านมาก มีประชากรมากมายจึงท าส่ือเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
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ให้กับประชากรท่ีมีอยู่โดยรอบได้อย่างไร เลยไปศึกษาเก่ียวกับกฎหมาย ติดตั้งและระดมเงินจาก
ชาวบ้าน โดยได้เงินท้ังหมด 300,000 บาท ให้ข้อมูลเก่ียวกับศาสนาอิสลามให้กับชาวบ้าน เป็นการ
เผยแพร่วิธีคิด ปฏิบัติ เร่ิมในปี 2548 18 สิงหาคม ออกอากาศเร่ืองสึนามิบ้าง แต่เน้นทางด้าน
บทเรียนสึนามิ แล้วเรากเ็น้นสอนภาษา เพราะเราพูดภาษาอิสลาม เราอยากให้เยาวชนเรียนภาษาไทย 
มาเลย์ จีน อย่างตอนนีก้อ็อกอากาศ แล้วเดก็ในหมู่บ้านกไ็ปเรียน เพ่ือจะได้ท างานกับบริษัทเหล่านั้น 
มาท่ีน่ีไม่มีเร่ืองระเบิดอะไรหรอก ส่วนใหญ่เป็นข่าว เป็นเร่ืองทหาร เราอยู่กันอย่างสันติตามหลัก
ศาสนา เราพูดเร่ืองของเรา เรากเ็ข้าใจกัน แต่หากคนอ่ืนมาน าเสนอเร่ืองของเราเขากจ็ะพูดในเร่ืองท่ี
เราไม่ใช่แบบนั้น วิทยุจ าเป็นส าหรับเร่ืองนี ้ทุกวันต้องเปิดเพลงสวด เน่ียเด๋ียวต้องเข้ารายการสวด
แล้ว วิทยุของรัฐมีให้เราแค่เวลานิดเดียว ไม่พอหรอก เราต้องมีของเราเอง แต่ก็ต้องหลากหลาย
ไม่ใช่เร่ืองเดียวเร่ืองศาสนา เพราะคนต้องท ามาหากิน ต้องรู้เร่ืองเอาตัวรอด…” (อาซิ ดาราแม, 
สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2554) 
 
 6.  ปัญหาสิทธิของกลุ่มคนพิการประเภทต่างๆ ซ่ึงโดยปรกติไดรั้บช่วงเวลาในการจดั
รายการวทิยใุนสถานีหลกัๆ แต่ไม่สะดวกในการเดินทางและไดรั้บเวลาในการออกอากาศจ ากดั 
  6.1 พิการทางสายตา เช่น จุดปฏิบติัการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนเสียง

เสริมสร้างพลงัคนพิการจงัหวดัเชียงใหม่ เอฟ.เอม็. 101.25 MHz 
  “…มีแนวคิดท่ีว่าสถานีวิทยหุลักโดยท่ัวไปแล้วคนพิการเข้าถึงได้ยากมากจะไปจัด
หรือจะไปอะไรอะไรก็ไมได้ถือว่ายากมากติดต่อหรือประชาสัมพันธ์อะไรก็รู้สึกจะเป็นส่ิงท่ียาก
มาก เรากเ็ลยคิดว่าไหนๆ กมี็โอกาสเรากเ็ลยอยากของโอกาสตั้งสักคล่ืนให้เป็นวิทยุส าหรับกลุ่มคน
ตาบอดโดยตรง พอมีแนวคิดตรงนีก้เ็ลยสร้างวิทยชุุมชน 101.2 MHz ขึน้มา…” 
   “…โดยผมเองเป็นคนตาบอดเป็นผู้ ริเร่ิมและตั้งขึน้มาด้วยตัวเอง ผมจะเป็นแกนน า
และโต้โผตัวตั้งตัวตีออกแรงและออกเงินและกช็วนกลุ่มต่างๆมาร่วม เรากเ็ชิญกลุ่มผู้พิการด้านแขน
ขา ด้านหู เข้ามาร่วมพลังกัน เราอยากจะให้คนตาบอดได้รับโอกาสเพราะว่าโอกาสด้านอาชีพของ
เรามีน้อย อย่างน้อยเอาคนตาบอดมาเป็นดีเจนักจัดรายการ…” 

“…ตอนนีมี้คณะกรรมการ 7 ท่านคือ มีท้ังผู้พิการและคนปกติแล้วเรากจ็ะเน้นคน 
พิการไว้ อย่างด้านเทคนิคเรากจ็ะฝึกคนพิการไว้ดูแลเร่ืองเคร่ือง แต่ของเราจะฝึกคนตาบอดดูแลคุม
เคร่ืองเองเลย สถานีวิทยผุมจะผิดแปลกกับสถานีท่ัวไปหน่อย…” 

“…จุดแรกจริงๆ ผมจะเน้นข่าวสาร เผยแพร่ข่าวสารให้กับกลุ่มคนพิการเป็นอันดับ 
แรก ต่อไปก็จะเป็นเร่ืองสังคมท่ัวไปท่ีจะเป็นข่าวเก่ียวกับคุณงามความดี เราจะเน้นท่ีคนพิการก่อน
เพราะว่าเราเป็นคล่ืนคนพิการเราจะต้องให้โอกาสคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสเข้ามาใช้…” 

“…เรากจ็ะพยายามหาสาระเยอะๆ มาให้กับคนพิการให้เข้าถึงข่าวสารหรือ 
เทคโนโลยีต่างๆ ให้มากขึน้…” 
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“…ในเร่ืองประชาสัมพันธ์หรือบางท่ีมีหน่วยงานราชการเอกชน มีข่าวสารใดๆ ก ็
จะส่งมาเรากจ็ะประชาสัมพันธ์ให้ ก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานวิทยาลัยต่างๆจะส่งเร่ือง
ให้เราประชาสัมพันธ์หรือตามวัดตามวาจะส่งเร่ืองอะไรมาให้เราประชาสัมพันธ์ให้…” (อู๊ด เขียว
ทอง, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2554) 
 

7.  ปัญหาแรงงาน กรรมกร ท่ีไม่ไดรั้บสวสัดิการอยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน
รถไฟ กลุ่มกรรมกรในภาคอุตสาหกรรม ท่ีกระจายสาขาไปยงัภูมิภาค อาทิ หาดใหญ่ สงขลา 
นครราชสีมา ซ่ึงก าลงัปรับผงัรายการให้เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายสถานีระดบัภูมิภาคให้เช่ือมโยง
รายการในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้แรงงานภาคเอกชนท่ีตอ้งการเขา้ถึงสิทธิต่างๆ ได้
รับรู้และรับทราบการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่  
   7.1  สถานีวทิยชุุมชนสหภาพแรงงานรถไฟ สาขาหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา      เอฟ.
เอม็. 102.75 MHz  

“…เร่ิมต้นจากกลุ่มสหภาพแรงงานรถไฟ เพราะเดิมเคยเรียกร้องสิทธิแรงงานผ่าน 
ส่ืออ่ืนๆ เช่น ส่ิงพิมพ์แต่กสู้็ส่ือหลักๆ ไม่ได้ ไปออกอากาศรายการของสถานีหลักๆ พอเป็นเร่ืองท่ี
รุนแรงทางสถานีก็ของดออกอากาศ แบนไม่ให้รายการออก แล้วยังต้องเสียค่าเช่ารายการแพงต่อ
เดือน จัดรายการได้เพียงช่ัวโมงเดียว เนือ้หาท่ีจะให้รายละเอียดกล็งรายละเอียดไม่ได้ เลยลองออก
แบบสอบถามส ารวจคนฟังบริเวณใกล้เคียงว่าอยากมีวิทยเุป็นของตัวเองหรือไม่ 90% บอกว่าอยากมี
เป็นของตัวเอง เลยรวมตัวกันจัดตั้งและออกอากาศในเดือนธันวาคม 2547 จากการระดมทุน 
ทอดผ้าป่าจากกลุ่มสหภาพแรงงานรถไฟ ค่าสมาชิกภาพ…” 

“ …ตอนออกอากาศแรกๆ เป็นประเดน็การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ไม่อยากให้เอา 
สมบัติของชาติท่ีประเทศลงทุนไปให้ต่างชาติบริหาร แรกๆ คนฟังก็ถามอย่างอาจารย์ว่ามีบริษัท
ต่างชาติมาลงทุนไม่ดีเหรอ เพราะจะได้มีเงินมีสวัสดิการ แต่สหภาพแรงงานมองว่า ส่ิงท่ีรัฐลงทุน
มันมีค่ามากกว่าจะให้ใครเข้ามาเอาไปและคนไทยเป็นเพียงคนท่ีถูกจ้างงานเท่านั้น แต่เรายอมรับ
เร่ืองการปฏิรูปให้งานบริหารมันดีขึ้นท าให้ทุกอย่างมันดีขึ้น ท้ายสุดก็ล้มเลิกไปในตัวร่าง
พระราชบัญญติั ไม่เข้าสภาอนุมติัจนถึงวนันี ้รัฐวิสาหกิจท้ัง 43 แห่งกไ็ม่ได้ผลอะไร…” (วิรุฬ สะแก
คุม้ ประธานสหภาพแรงงานรถไฟ สาขาหาดใหญ่, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2554) 

 แมว้่ากลุ่มคนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะไดรั้บโอกาสในการออกอากาศผ่านทางสถานี
วิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ ท่ีมีสถานีเครือข่ายทุกจังหวดัแต่ด้วยข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา 
งบประมาณ และความหลากหลายของรายการ ท าใหเ้น้ือหารายการท่ีควรไดรั้บการเจาะลึกลงไปใน
ประเด็น หรือเป็นประเด็นท่ีขดัแยง้กบัแนวทางการท างานของรัฐบาลก็จะไม่ไดรั้บการออกอากาศ
เพราะผูบ้ริหารสถานีไม่อยากใหเ้กิดความขดัแยง้กบัรัฐบาล  
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 สถานีวิทยุหลักเดิมท่ีเป็นของภาครัฐ ได้แก่ กรมต ารวจ ทหาร ทหารอากาศยงั
จดัสรรคล่ืนความถ่ีโดยการให้ประมูลคล่ืนเขา้มาจดัรายการวิทยุ ส่งผลให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่มี
โอกาสเขา้มาจดัรายการวิทยุมากกวา่กลุ่มทุนขนาดเล็ก รายการวิทยุในต่างจงัหวดัจึงเป็นเพียงช่อง
ทางการขายโฆษณา การประชาสัมพันธ์เพลงของค่ายเพลงต่างๆ อันเป็นปัญหาส าคัญของ
วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย และน าไปสู่กระบวนการด าเนินรายการวิทยุในแนวทางเดียวกนั 
เน้ือหาสาระท่ีแตกต่างกนัในชุมชน ในพื้นท่ี หรือข่าวสาร ข่าวประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ไม่ไดรั้บการ
ถ่ายทอดและน าเสนอให้กบัคนในพื้นท่ี ส่งผลกระทบต่อการสร้างความเขม้แข็งให้กบัคนในพื้นท่ี 
และการบริหารจดัการปัญหาต่างๆ ในชุมชน 

 ทั้งน้ีการรวมตวักนัของคนในชุมชนโดยมีผูน้ าชุมชนและตวัแทนชุมชนท่ีมีจิต
อาสาสมคัร หรือมองเห็นความส าคญัและมีความอดทนเพียงพอท่ีจะด าเนินการ ต่อสู้ และอดทนเพื่อ
รอใหส่ิ้งท่ีเรียกร้องเพื่อความถูกตอ้งกลบัคืนมาในพื้นท่ี หรือรอคอยเพื่อให้มองเห็นการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ เป็นไปอย่างลุล่วงนั้นเป็นส่ิงท่ีต้องอาศยัระยะเวลา ไม่เพียงเท่านั้นประเด็นของเด็กและ
เยาวชน      ซ่ึงเป็นอีกจุดเร่ิมต้นหน่ึงของสิทธิเด็กและเยาวชนในการมีพื้นท่ีเพื่อส่ือสารและ
แสดงออกทางความคิดต่อสาธารณะ รวมทั้งยงัเป็นเวทีในการฝึกฝนทกัษะการผลิตรายการวทิย ุ
  นอกจากน้ีวิทยุยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ตอ้งอาศยัการลงทุนสูง ใช้เวลาในการฝึกฝน 
การประกอบเคร่ืองมือ การจดัตั้งสถานีไม่นานเท่ากบัส่ือโทรทศัน์ หรือแมก้ระทัง่การอาศยัทกัษะ
การอ่านของประชาชนท่ีไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ระดับการอ่านออกเขียนได้น้อย หรือ
แมก้ระทัง่ผูท่ี้พิการทางสายตาก็จะสามารถมีส่ือเป็นของตวัเอง (Right to Communicate) ซ่ึงมีการ
รวมตวักนัของกลุ่มผูพ้ิการทางสายตาในลกัษณะของสมาคมอยู่แลว้เพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ ของ
สมาชิกกลุ่ม ขณะเดียวกนัการเกิดข้ึนของสมาคม ชมรมผูพ้ิการทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีควรจะไดรั้บสิทธิ
ต่างๆ หรือไดรั้บทราบขอ้มูลของกลุ่มคนเดียวกนัซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นประธานกลุ่มเท่านั้นท่ีไป
รับฟังสาระส าคญั และใชว้ิธีการประชุม แต่การเขา้ร่วมประชุมของกลุ่มคนดงักล่าวมีขอ้จ ากดัเร่ือง
ของการเดินทางและเวลา ดงันั้นวิทยุกระจายเสียงจะเป็นช่องทางส าคญัในการส่ือสารไปยงักลุ่มคน
จ านวนมาก ไม่เพียงเท่านั้นเทคโนโลยีท่ีเอ้ือให้กบัคนพิการทางสายตายงัมีส่วนส าคญัในการเปิด
โอกาสใหค้นกลุ่มน้ีไดรู้้จกัใชเ้คร่ืองมือส าหรับการจดัรายการวิทยุ เช่น โปรแกรม JAWS ท่ีสามารถ
ออกเสียงแป้นพิมพใ์นขณะท่ีคียข์อ้มูลเขา้คอมพิวเตอร์ได ้เป็นตน้ 

2. รูปแบบเนือ้หารายการ วธีิการบริหารจัดการ รวมถึงรูปแบบการมีส่วนร่วม  
         -  รูปแบบเนือ้หารายการ  

ดว้ยเหตุท่ีการเร่ิมตน้ของโครงการทดลองจดัตั้งจุดปฏิบติัการเรียนรู้วทิยกุระจาย 
เสียงชุมชนใน 19 จงัหวดั โดยนกัวิชาการกบัชุมชนท่ีมีความพร้อมในเร่ืองของบุคลากร จึงไดรั้บ
การฝึกอบรมโดยองค์กรสนบัสนุนจากสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) และส านกังานปฏิรูป
ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ท าให้เกิดการกระจายหลกัการด าเนินงานและการวาง
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แผนผงัรายการท่ีมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองคนในชุมชนซ่ึงมีความหลากหลายในด้าน
ประชากรศาสตร์และกระจายตวัอยู่ตามพื้นท่ีต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ แม้บางสถานีจะเร่ิมต้นจาก
ประเด็นปัญหาในชุมชนท่ีตอ้งการให้เกิดกระบวนการขบัเคล่ือน การเคล่ือนไหว และการต่อสู้       
แต่วิทยุจะตอ้งท าหนา้ท่ีในการน าเสนอขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ ให้ตอบสนองวตัถุประสงคข์องส่ือ คือ การ
ใหค้วามรู้ การใหค้วามบนัเทิง เป็นประการส าคญั สัดส่วนของสถานีวิทยุจึงหลากหลาย ครอบคลุม
เน้ือหารายการทางดา้นเกษตรเป็นหลกั รองมา คือ ด้านสุขภาพ ดา้นศาสนา ดา้นเด็กและเยาวชน 
ดา้นสตรี และเปิดเพลงท่ีตอบสนองคนฟังเป็นหลกั ซ่ึงจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด (100%) มีการจดั
วางผงัรายการและก าหนดสัดส่วนรายการดงักล่าวโดยเฉล่ียเท่ากนัรายการละหน่ึงชัว่โมงต่อวนัและ
สัปดาห์ นอกจากนั้นเป็นรายการท่ีเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานในทอ้งถ่ิน อาทิ ห้องสมุด
ประชาชน โรงพยาบาลประจ าต าบล อาสาสมคัรประจ าหมู่บ้าน นักกฎหมายในท้องถ่ิน พระ 
นกัเรียน โรงเรียน ท่ีจะเขา้มาจดัรายการวทิยโุดยไม่เสียค่าใชจ่้าย แต่ทุกสถานีจะตอ้งท าการถ่ายทอด
ข่าวของกรมประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นข้อก าหนดหลัก ขณะท่ีสถานีวิทยุชุมชนเกษไชโย จงัหวดั
อ่างทองใชว้ธีิการเช่ือมสัญญาณข่าวตน้ชัว่โมงกบั อสมท.  

ส าหรับสถานีวทิยกุรรมกร สถานีวทิยสุหภาพแรงงาน และสถานีวทิยกุระจายเสียง 
โรงพยาบาล ได้แสดงความคิดเห็นว่าหากมีการระบุเร่ืองของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นก็จะจดัผงัรายการใหเ้นน้ประเด็นหลกัโดยให้มีรายการเป็นสัดส่วน 50% เป็นส าคญั แต่ก็ยงั
ตอ้งมีการจดัสรรรายการอ่ืนๆ จากหน่วยงานท่ีเขา้มามีส่วนร่วมให้เขา้มาอยูใ่นผงัรายการ อีกทั้งจะ
ท าการเช่ือมโยงสัญญาณเครือข่ายในกลุ่มประเด็นในแต่ละภูมิภาค เพื่อใหล้ดตน้ทุนการผลิตรายการ 
และเวลาในการเข้ามารับผิดชอบรายการ ทั้ งน้ีได้แสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า วิทยุไม่
สามารถท่ีจะเปิดเพลงทั้งวนัไดแ้บบรายการวิทยุภาคธุรกิจ หรือไม่สามารถเปิดบทสวดมนต์หรือรี
รันเทปทั้งวนัอย่างสถานีท่ีมีสาขาทุกจงัหวดัทัว่ประเทศไทย เพราะวิทยุกระจายเสียงชุมชนไม่ได้
ตอบสนองต่อกลุ่มคนฟังท่ีหลากหลายเช่นนั้นได ้
           -  วธีิการบริหารสถานี  
  หลกัการบริหารสถานียงัยึดหลกัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นส าคญัเพราะ
ถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปส่ือและสังคม โดยมีวิทยุเป็นเคร่ืองมือท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่ือสาธารณะให้
ทุกคนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม หรือเขา้มาแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเสรีภาพ อีกทั้งยงัเป็นเวทีส าคญัท่ีท า
ให้ประชาชนในพื้นท่ีไดก้ลายเป็นผูส่้งสารมากกว่าจะเป็นผูรั้บสารเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงเท่านั้น
การบริหารจดัการท่ีใหห้น่วยงานของรัฐในพื้นท่ีชุมชนเขา้มาด าเนินการจะช่วยสร้างความเช่ือมโยง
และความเขา้ใจระหวา่งกนัไดดี้กวา่การส่ือสารจากบนลงล่าง (Top - down approach) และจะเห็นวา่
การเขา้มาเป็นกรรมการ จะสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายการและสัดส่วนของรายการอีกดว้ย ซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่แลว้แบ่งออกเป็นคณะกรรมการภายในชุมชน 10 คน และตวัแทนภาครัฐ 10 คน เป็นมาตรฐาน 
โดยแบ่งออกเป็นต าแหน่ง นายสถานี กรรมการบริหาร กรรมการฝ่ายเทคนิค กรรมการฝ่ายผลิต
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รายการ และหน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน ้ า  กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม             
กลุ่มแม่บา้น กลุ่มสตรีอาสาสมคัร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชน สภาองคก์รเด็กและเยาวชน กลุ่มผูน้ า
ศาสนา เป็นตน้ หน่วยงานในชุมชน อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบล ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 
ผูใ้หญ่บา้น ก านนั วดั โรงเรียน สาธารณสุขประจ าต าบล เป็นตน้  

 วิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในประเด็นและเยาวชน จะมีวิธีการบริหารจดัการโดย
คณะกรรมการท่ีมีต าแหน่งเช่นเดียวกนักบัท่ีกล่าวขา้งตน้ เป็นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี
ทั้งหมด ทั้งน้ีมาจากสภาเด็กและเยาวชน ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายพฒันารายการ 
ฝ่ายผลิตรายการ แต่มีสมาคม ประชาสังคมจงัหวดัเป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าปรึกษาโดยไม่มีการหา
รายไดด้ว้ยการโฆษณาแต่อยา่งใด เช่น สถานีวทิยเุด็กและเยาวชน จงัหวดัเลย 

 วทิยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในประเด็นสุขภาพ และจดัตั้งในวิทยาลยัพยาบาล หรือ
ในโรงพยาบาล จะมีสัดส่วนของบุคคลากรโดยต าแหน่งของวิทยาลัยและโรงพยาบาลเป็น
คณะกรรมการหลกัและบริหารจดัการแบบภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต หรือ
วิทยุมะฮอกกานี ท่ีจดทะเบียนเป็นวิทยุสาธารณะแต่ให้บริษทัเอกชนเขา้มาด าเนินรายการ และมี
คณะกรรมการเป็นบุคลากรในโรงพยาบาล หารายไดเ้ขา้สถานีและมีสปอตโฆษณาคัน่แต่ละชัว่โมง 
ซ่ึงแตกต่างจากสถานีวิทยุมายอ โรงพยาบาลมายอ จงัหวดัปัตตานี ท่ีด าเนินการแบบสาธารณะและ
ไม่แสวงหารายได ้แต่ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากโรงพยาบาล การบริจาค และการมีส่วนร่วม
ของรายการต่างๆ เช่นเดียวกบัสถานีวิทยุชุมชนคนด่านซ้าย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ าเภอ
ด่านซ้าย จงัหวดัเลย ท่ีไม่ไดเ้กิดจากการเป็นวิทยุส่ือสุขภาพแต่เกิดจากการเป็นวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนท่ีมีบุคลากรจากโรงพยาบาลเขา้มาให้ความรู้ สาระในการดูแลสุขภาพในสัดส่วนท่ีเท่ากบั
รายการวฒันธรรม ประเพณี  

วทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในประเด็นแรงงาน อยา่งเช่น สถานีวทิยสุหภาพแรงงาน 
รถไฟ มีสัดส่วนของสหภาพแรงงานท่ีเป็นสมาชิกภาพแรงงานรถไฟ 70% อีก 30% เป็นหน่วยงานท่ี
เขา้มาร่วมจดัรายการเช่นเดียวกบัวิทยุอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อาทิ กลุ่มแม่บา้นแรงงานรถไฟ กลุ่ม
เอนจีโอ กลุ่มคุม้ครองผูบ้ริโภค  

 ภายหลงัจากท่ีจะตอ้งท าใบขออนุญาตกบักรมประชาสัมพนัธ์และ กสทช. ท าให้
ตอ้งลดจ านวนคณะกรรมการลงแค่ 7 - 8 คน ตามระเบียบแบบแผนท่ีก าหนดไว ้ประกอบกบัช่วง
วิกฤตวิทยุและการกระจายตวัของวิทยุท่ีเพิ่มมากข้ึน การซ้อนทบัคล่ืน และความว่างเปล่าทาง
กฎหมายท าให้กรรมการท่ีมีอยูเ่ดิมจ านวนมากไดอ้อกจากหนา้ท่ี และไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการสถานีเช่นเดิม คงเหลือแต่เพียงท่ียงัคงเห็นความส าคญัของการมีวทิยใุนพื้นท่ี 

          - รูปแบบการมีส่วนร่วม  
สถานีวทิยเุด็กและเยาวชนจงัหวดัเลย และสถานีวทิยกุระจายเสียงฟ้าใส จงัหวดั 

ยะลา เนน้เร่ืองการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในชุมชน   
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 “…เดก็ๆ จะท าหน้าท่ีกันเองท้ังหมด ตั้งแต่การก าหนดเนือ้หาและผงัรายการ และ 

การจัดโครงการสร้างการบริหารจัดการ ( ผู้อ านวยการ/ ฝ่ายเทคนิค/ ฝ่ายพัฒนารายการ/ ฝ่ายผลิต

รายการ ) โดยมีผู้ใหญ่ใจดีจากสมาคมประชาสังคมจังหวัดเลยและผู้ปกครองท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา

และไม่มีการโฆษณาใดๆ ท้ังส้ิน…” 

“…มีการออนไลน์หน้าไมค์ และมีแฟนคลับของนักจัดรายการแต่ละคน จะโทรเข้า 

มากันเอง มีผู้ปกครองของน้องๆ เข้ามาร่วมจัดรายการ และทหารเข้ามามีส่วนร่วม ให้สถานีท้ัง 10 

สถานี ในจังหวัดยะลาท่ีเป็นสถานีวิทยุชุมชนท่ีจะเข้ามาร่วมจัด คือ ท าดีมีอาชีพ ว่าไปท าอะไรมา

บ้าง กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้รับงบจากสมเดจ็พระเทพฯ ในหลวง ราชินี เส้ือสีเขียว สภาสันติสุข 

ท่ีจะมาเล่าให้ฟังว่าในหมู่บ้านท าอะไรบ้าง กลุ่มผู้น าศาสนา ด้านจริยธรรม ศีลธรรม เพ่ือเช่ือมโยง

ระหว่างกันใน 10 สถานี…”  

 การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนถือเป็นหัวใจส าคัญของการจัดตั้ งสถานี
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นของกลุ่มน้ี ทั้งน้ีการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมจะมี
ปัญหาส าคญั คือ การเปล่ียนแปลงตวับุคคล การโยกยา้ยสถานท่ีศึกษา และความต่อเน่ืองของงาน 
หลายสถานีเผชิญปัญหาการไหลออกของเยาวชน กล่าวคือ เม่ือเยาวชนมีความสามารถทางดา้นการ
จดัรายการ จะยา้ยไปจดัรายการสถานีหลกัท่ีมีค่าตอบแทนชดัเจนและท าใหเ้กิดช่ือเสียง ส่วนเยาวชน
ท่ียงัอยู่ในพื้นท่ีจะติดปัญหาเร่ืองเวลาเรียน เวลากิจกรรรมในโรงเรียน ท าให้การจดัสรรความ
รับผดิชอบเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ไม่แตกต่างจากปัญหาของการ
บริหารการมีส่วนร่วมของสถานีอ่ืนๆ ท่ีในช่วงเร่ิมตน้ของการจดัตั้งสถานีวิทยุ พบวา่ มีกลุ่มคนฟัง
อยูม่าก โดยส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี แต่หลงัจากท่ีมีการอนุญาตให้เกิดโฆษณาและมีเร่ืองของวิทยุ
ภาคธุรกิจ แฝงเขา้มาในรูปแบบของวิทยุชุมชนท่ีเปิดเพลงทั้งวนั ตลอดจนการมีเครือข่ายของสถานี
ศาสนาซ่ึงกระจายตวัไปตามจงัหวดัต่างๆ และเกิดรบกวนคล่ืนวิทยุสถานีชุมชนในบางพื้นท่ี ส่งผล
ใหพ้ฤติกรรมในการเขา้มีส่วนร่วมในการจดัรายการ และการโทรศพัทเ์ขา้มาในรายการลดลง  

สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปาย กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของสถานีอาศัยความ

พยายามอยา่งมาก เพราะตอ้งเผชิญหนา้กบักลุ่มวทิยเุอกชนท่ีเกิดข้ึนใหม่ในพื้นท่ี   

 “…ของป้านี้มีนักวิชาการจากประเทศอินเดียมาศึกษาดูงาน ก็มาดูวิทยุของเรา

เพราะว่าเราท าได้ดีมาก เขาบอกว่าเราท าถูกหลักวิชาการ ท่ีเขามีเราไม่มี ท่ีเรามีเขาไม่มีกแ็ลกเปล่ียน

ความคิดกัน ของเราเป็นวิทยุท่ีเป็นไปตามหลักการวิทยุชุมชน คือ ไม่มีธุรกิจเข้ามาเก่ียวข้อง คือเรา

ช่วยเหลือกันเองเกือ้กูลกันเองของคนในชุมชน แม้กระท่ังค่าน า้ค่าไฟ ขาดเหลืออะไรเรากบ็อกผ่าน

ทางรายการวิทยุแม้แต่เวลาจัดรายการก็มีคนเอาข้าวมาแขวนไว้ท่ีหน้าห้อง คนในชุมชนมีส่วนร่วม
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ในทุกภาคส่วน เช่น เราอยากได้อะไรเขาก็จะน ามาให้ วิทยุชุมชนเราเป็นของประชาชน แม้กระท่ัง

พระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังมาบริจาคให้เราเพราะท่านเห็นความส าคัญตรงนีแ้ละเราก็ท าประโยชน์ให้กับ

คนปายมากมายมหาศาล ผู้ฟังถ้าสนใจอยากจะมาจัดเราก็เปิดโอกาสให้ตลอด 24 ช่ัวโมงไมได้ปิด

กั้นใครเพียงแต่ว่ามีเพียงภาษาท่ีเราฟังไม่รู้เร่ืองเช่น ภาษาเผ่าลีซอ เพราะกลัวว่าเขาจะส่ือสารกันเร่ือง

ค้ายาเสพติด เรามีการประชุมกัน ประชาสังคม วันดีคืนดีกจ็ะมานั่งกินข้าวกันพูดถึงปัญหาต่างๆทุก

เร่ืองในเมืองปาย ใครจะพูดอะไรเรากถ่็ายทอดให้ได้ฟังตามความต้องการของคนในชุมชน ท่ีเราจะ

มาท าในส่วนนีเ้อื้อประโยชน์คนในชุมชน บางคนมาไม่ได้อยู่ บ้านแล้วอยากฟังกฝ็ากมาเป็นค าพูด

เรากจั็ดรายการให้ เราจัดให้หมดถ้าเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มีคุณค่ากับคนในชุมชน ของเราจะจัดให้ได้

ฟังทุกภาษา แต่ภาษาท่ีเราไม่มีจัดคือภาษาลีซอ เพราะเราฟังภาษาเขาไม่ออก ภาษาท่ีใช้จัดรายการก็

คือ ภาษาพืน้เมือง ไทยส่วนกลาง ไต (ไทยใหญ่) โดยส่วนมากแล้วจะเป็นภาษาไต ภาษาปกากะญอ 

นานๆ ก็จะมีที ทางพ่ีน้องชาวลีซอจะฟังของเราอย่างเดียวเพราะเราฟังเขาไม่รู้เร่ือง แต่ถ้าเป็นกลุ่ม

ลูกหลานของเขาอยากจะพูดเราก็ให้มาพูดแต่ต้องพูดภาษาไทยกลาง ของเราจะเป็นไปตามกฏ

ระเบียบของเรา 18 ข้อ จรรยาบรรณอีก 10 ข้อ…” 

สถานีวทิยคุนตาบอด จงัหวดัเชียงใหม่ กล่าววา่ 
“…คล่ืนวิทยนีุเ้รากจ็ะมีให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือให้เขาแสดง 

ความเห็นในเร่ืองความชัดเจนของสัญญาณว่าฟังชัดหรือไม่ก็จะพยายามให้เขาส่งข้อมูลมาทาง

โทรศัพท์หรือ SMS เพราะเรามีวิทยอุอนไลน์ด้วย ผู้ฟังส่วนใหญ่โทรศัพท์เข้ามา ส่วนใหญ่จะโทรมา

ขอเพลง เคยบ้างโทรมาเสนอแนะว่าอยากให้รายการเป็นรูปแบบอย่างนีเ้ขากชี็้แนะ อย่างบางช่วงท่ี

เขาสนใจอย่างคนพิการอยากฟังการถ่ายทอดสดฟุตบอล เรามีแต่การจัดท่ัวไปไม่มีการถ่ายทอด บอล

คู่ไหนดีเขากอ็ยากจะขอให้เราถ่ายทอดเสียงได้ไหม หรืออย่างกองสลากฯ เม่ือก่อนนีมี้ออกทีวีฟังกัน

ท่ัวประเทศ เด๋ียวนีอ้อก AM จะฟังกฟั็งไม่ได้หวยออกกฟั็งกันไม่ได้ วิทยุ AM อาจฟังได้เพียงบางจุด 

เขากข็อให้มีการถ่ายทอด เราก็ดูจากดาวเทียมท่ีชัดเจนแล้วถ่ายทอดออกไป ส่วนเร่ืองอาชีพเราก็มี

หมอชาวบ้าน หมอสมุนไพรเก่ียวกับการนวดมาแนะน าเพราะว่าอาชีพคนพิการนั้นหายาก ส่วน

ใหญ่จะรณรงค์อาชีพของคนพิการให้หน่วยงานต่างๆรับคนพิการเข้าท างาน เราก็จะพยายามตรง

นี…้” 

การโทรศพัทเ์ขา้มาในรายการร้อยละ 80 เป็นการขอเพลง ส่วนร้อยละ 20 เป็นการ 

แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน และมีการแจง้ข่าวประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานในลกัษณะของ

เอกสาร จดหมาย อีเมล ์ส่ง SMS  
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สถานีวิทยุชุมชนคนหนองรี จงัหวดัชลบุรี ยงัคงมีแม่คา้ในตลาดเขา้มาจดัรายการ

วิทยุโดยจ่ายเงินค่าจดัรายการวิทยุในลกัษณะของการบริจาคเงินวนัละ 20 บาท เป็นค่าบ ารุงสถานี 

แมจ้ะมาไดไ้ม่บ่อยคร้ังแต่ก็เป็นการเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยความรู้สึกทางใจอยา่งแทจ้ริง  

 จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมสถานีวิทยุชุมชนคนบ้านนา จงัหวดันครนายก ท าให้

ทราบวา่ชาวบา้นจะไม่มีเวลาในการเขา้มาด าเนินรายการวิทยุ หรือเขา้มาประชุม แมใ้นช่วงแรกของ

การจดัตั้งจะมีคนในพื้นท่ีให้ความสนใจ แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไปสามปี การมีส่วนร่วมเร่ิมลดลง   

แต่ท่ีน่าแปลกใจคือการบริจาคยงัคงมี  

“…เช่นล่าสุดสถานีของผมจัดระดมทุนเพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์ ปรากฏว่าได้มาเจ็ด

หม่ืนกว่าบาท จากการระดมทุน เขาชอบบริจาค เขามองว่าเป็นการท าบุญ แต่เขาจะไม่มีเวลามาจัด

รายการกัน ไม่มีเวลามาประชุมกัน หรือบางทีกโ็ทรเข้ามาขอเพลงบ้างเท่านั้น…” 

 จะเห็นไดว้า่ความเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจมีส่วนท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่จะมีปัจจยัและองค์ประกอบ

ทางดา้นงบประมาณเป็นหลกั ทั้งค่าเดินทาง และเวลาท่ีตอ้งให้กบังานประจ า โดยส่วนใหญ่แล้ว

หน่วยงานราชการหรือองคก์รท่ีมีงบประชาสัมพนัธ์จะสามารถให้ความร่วมมือในส่วนน้ีไดอ้ยา่งดี 

แต่ประชาชนทัว่ไปจะเป็นเพียงผูฟั้ง เช่น วทิยชุุมชนคนพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

“…ท่ีน่ีมีท้ังผู้สูงอายุ พระ เณร ผู้หญิง คนพิการ วิถีชุมชน ส่ิงแวดล้อม แล้วแต่ว่าจะ 

มีอะไรเกิดขึน้ในแต่ละวัน มีอาสาสมัครส่ิงแวดล้อมเข้ามาจัดรายการส่ิงแวดล้อม  น า้ไม่ไหล ไฟดับ 

ปัญหาท่ีจะบ่น เรากท็ าหน้าท่ีเช่ือมต่อให้…” 

                                3.  ความแตกต่างระหว่างกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นและ

กจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นเชิงพืน้ทีต่ามาทีป่รากฏในประเทศไทย 

                                     3.1  กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน มี 14 คน ไม่สามารถอธิบายความแตกต่าง

ของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นเชิงประเด็นและวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นเชิงพื้นท่ีได้ โดยกล่าว

คลา้ยกนัวา่ 

   -  ไม่เขา้ใจ เพราะเป็นภาษาท่ียาก หรือไม่เขา้ใจ แลว้หากวิทยุกลุ่มไม่ท า

เพื่อสาธารณะจะมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไร (วิทยุเกษไชโย จงัหวดัอ่างทอง) เพราะไม่เขา้ใจ

ภาษาไทย (วทิยตุะวนัอุน ปัตตานี)  

   -  ไม่เขา้ใจ เพราะเห็นว่าไม่สามารถแยกสองค าน้ีออกจากกนั หากกลุ่ม

กะเทย กลุ่มผูห้ญิงอกหกัอยากมีวทิยเุป็นของตวัเองบา้งแลว้น าเสนอประเด็นของกลุ่มจะท าให้สังคม
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เส่ือมจริยธรรมกนัไปใหญ่ จนเกิดความแตกแยกได้ เช่น เกิดโทรทศัน์สีเหลือง สีแดงอย่างท่ีเรา

ทราบกนัทุกวนัน้ี เพราะต่างก็แสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าจะเห็นว่าสาธารณะจะได้

ประโยชน์อะไรจากการเปิดรับฟัง (วทิยพุระพุทธศาสนาควนรู รัตภูมิ จงัหวดัสงขลา)  

   -  สับสน เพราะไม่เคยได้ยินมาก่อน และไม่เขา้ใจว่าจะมีสองค าแยก

ออกมาท าไม (วทิยดุ่านซา้ย จงัหวดัเลย)  

   -  สับสนเพราะเห็นวา่มนัเป็นนิยามท่ีซ้อนทบักบัวิทยุชุมชน ส่วนวิทยุท่ี

เนน้ใหก้ลุ่มคนฟังกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงฟังก็น่าจะจดัเป็นวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นได ้แต่

ปัญหาไฟฟ้าดบั ชุมชนมีเร่ืองร้องเรียนท่ีไม่ใช่ประเด็นของกลุ่มแล้ววิทยุจะมีไปเพื่ออะไร (วิทยุ

ชุมชนคนพิมาย จงัหวดันครราชสีมา) 

   -  ไม่เคยไดย้ินสองค าน้ีมาก่อน และเห็นวา่ไม่ควรแยกสองค าน้ีออกจาก

กนั (วทิยมุายอ จงัหวดัปัตตานี)  

   -  ไม่ควรมีค าน้ี เพราะเห็นวา่วิทยุท่ีก าหนดไวส้ามค า คือ วิทยุสาธารณะ 

วิทยุธุรกิจ วิทยุภาครัฐ เป็นค าท่ีครอบคลุมลกัษณะของวิทยุท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยอยา่งชดัเจนอยู่

แลว้ หากจะแยกออกมาเป็นวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นก็ตอ้งอยูภ่ายใตว้ิทยุสาธารณะ

หรือไม่อยา่งไร (วทิยคุนด่านซา้ย จงัหวดัเลย) 

   -  ไม่แตกต่างกนั แต่อธิบายวา่เป็นวิทยุท่ีใชถ้อ้ยค าภาษาแตกต่างกนั แต่

ยงัคงอยู่ในพื้นท่ีในชุมชนเช่นเดิม (วิทยุชุมชนคนเมืองล้ี จงัหวดัล าพูน) เห็นวา่วิทยกุระจายเสียงท่ี

มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเก่ียวขอ้งกบักลุ่มชนเผ่า ซ่ึงก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีเพียงเร่ืองของชนเผา่เท่านั้น 

แต่อาจจะออกอากาศเป็นภาษาถ่ิน เช่น ภาษาไทโส้ ภาษาโพล่ง (วิทยุชุมชนคนเมืองปาย จงัหวดั

แมฮ่่องสอน วทิยไุทโส้ จงัหวดักาฬสินธ์ุ วทิยชุุมชนคนเหนือเข่ือน จงัหวดัเชียงใหม่) 

   -  ตอบไม่ได้เลย และอธิบายอย่างสับสน เห็นว่าเป็นเร่ืองของการหา

รายไดก้บัไม่หารายไดม้ากกวา่ตามความหมายของค า (วทิยหุนองรี จงัหวดัชลบุรี) 

                     3.2  ท่ีมีความเขา้ใจจ านวน 6 คน ไดแ้ก่ สถานีวิทยุชุมชนคนสอยดาว จงัหวดั

จนัทบุรี สถานีวทิยแุรงงานรถไฟหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาและจงัหวดันครราชสีมา สถานีวิทยุชุมชน

คนเมืองล้ี จงัหวดัล าพูน สถานีวิทยุคล่ืนหัวใจฟ้าใส จงัหวดัยะลา และสถานีวิทยุกลุ่มสัจจะสะสม

ทรัพย ์จงัหวดัจนัทบุรี สามารถอธิบายได้เพราะได้เขา้ร่วมประชุม สัมมนา แต่ก็ยงัไม่สามารถให้

รายละเอียดไดม้าก ตอ้งการศึกษาเพิ่มเติม  
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  โดยอธิบายวา่วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเป็นเร่ืองของกลุ่มคนพิการ 

กลุ่มชนเผ่า กลุ่มคนด้อยโอกาสทางสังคม กลุ่มส่ิงแวดล้อม กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยท่ีสามารถ

ออกอากาศได้ไม่จ  ากดัรัศมีการส่ง เสาสูง และพื้นท่ีในการขยายสัญญาณ ซ่ึงกลุ่มคนฟังเหมือนกนั

จะสามารถเปิดรับฟังไดโ้ดยไม่ตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนด 30 - 15 - 15 เช่น วิทยุชุมชน และไม่ควร

แสวงหารายได ้แต่จะมีรายไดจ้ากการเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่ม รวมทั้งรายไดจ้ากหน่วยงานท่ีเขา้มา

ด าเนินการหลกั เช่น ส่ิงแวดลอ้ม มีกลุ่มอนุรักษลุ่์มน ้ า (สถานีวิทยุปากทรง พะโต๊ะ จงัหวดัชุมพร) 

กลุ่มผูพ้ิการทางสายตาจากมูลนิธิคนตาบอด กลุ่มสหภาพแรงงานจากสมาชิกในสหภาพแรงงานทัว่

ประเทศ กลุ่มสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎั และเอกชน กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน 

มูลนิธิเด็กและเยาวชน นอกจากน้ีควรจะมีการน าเสนอเน้ือหารายการตามประเด็นความสนใจของ

กลุ่มเป็นสัดส่วน 80% โดยการเปิดสปอตของกลุ่มท่ีส่งมาให้เปิด ส่วนท่ีเหลือ 20% ให้มีเน้ือหา

สาระทัว่ไป บนัเทิง 

  ขณะท่ีสถานีวิทยุแรงงานสหภาพรถไฟ กล่าวว่าเป็นกลุ่มแรกท่ีน าเสนอให้มี

วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นหลงัปลายปี พ.ศ. 2548 ถึงตน้ปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นการเปิด

ประเด็นให้สังคมรับรู้เร่ืองของกลุ่ม โดยเปรียบเทียบกบัวิทยุพระพุทธศาสนาท่ีมีของกลุ่มตวัเอง 

แรงงานก็น่าจะมีวิทยุของตวัเองเพื่อให้น าเสนอเร่ืองของกลุ่มและสร้างความเขา้ใจให้คนนอกกลุ่ม

เขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ท่ีไม่ใช่เพียงคนในพื้นท่ีเท่านั้นท่ีรับรู้แต่อยากให้คนทั้งหมดรับรู้ 

(หมายถึง สถานีวิทยุแรงงานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สถานีวิทยุสหภาพแรงงานรถไฟ จงัหวดั

นครราชสีมา) โดยวิทยุท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมเครือข่าย มีเวลานดัพบระหว่างกนัของ

กลุ่มคนเดียวกนั และน าเสนอปัญหาท่ีพบผา่นทางรายการซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีไม่สามารถน าเสนอผา่น

สถานีวทิยขุองรัฐหรือวทิยท่ีุรัฐเปิดให้เอกชนเขา้มาประมูลได ้ทั้งน้ีเพราะวิทยุของรัฐไม่น าเสนอให้

เกิดความขัดแยง้ และวิทยุของเอกชนไม่อยากขดัแยง้กับรัฐ นั่นหมายความว่าปัญหาของกลุ่ม

แรงงานท่ีไม่ใช่เพียงแรงงานรถไฟ แต่เป็นแรงงานกรรมกรของอุตสาหกรรมจะได้รับการ

แลกเปล่ียนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความยุติธรรม เดิมวิทยุสหภาพแรงงานรถไฟเคย

ถ่ายทอดสัญญาณเสียงจาก ASTV แต่มาภายหลงัเกิดความขดัแยง้ภายในกลุ่มจึงงดออกอากาศ และ

ก าลงัท าการปรับผงัรายการวิทยุให้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายสัญญาณระหวา่งภูมิภาคเพื่อลดตน้ทุน

การผลิตรายการ 

 อยา่งไรก็ตามวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นก็มิไดจ้  ากดัเน้ือหารายการ

เพียงดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น เช่น สถานีวิทยุชุมชนปากทรง พะโต๊ะ จงัหวดัชุมพร ท่ีมองประเด็น
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เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มรวมความทั้งดิน น ้ า ลม ไฟ และการต่อสู้เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีอยู่

อาศยัใหย้งัคงเดิม นอกจากนั้นยงัน าเสนอประเด็นสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรและชุมชนเขา้

ไปจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร ภูมิปัญญาชาวบา้น ความมัน่คงทางดา้นอาหารและพนัธุกรรม 

รวมทั้งการตั้งกองทุนเพื่อการจดัการทรัพยากร ให้เป็นทุนของชุมชน ซ่ึงเป็นหน่ึงในเร่ืองของรัฐ

สวสัดิการ  

“คนในสังคมกเ็น้นทางด้านเร่ืองทุน อย่างการประกันราคาข้าว เงินคนแก่ แต่มนั 
ไม่คุ้มกันกับทรัพยากร เช่น คุณอัมพรมีเงินสะสมหน่ึงร้อยล้านบาทในกองทุน เม่ือเทียบกับการ
น าเอาเงินให้ชาวบ้านไปจัดสรรทรัพยากรท่ีต้องก่อให้เกิดประโยชน์จากทรัพยากรเพ่ิมขึน้อย่างไร   
ท่ีบ้านผมก็ท าวิจัยร่วมกับ พอช และกระทรวงเกษตร และมหาลัยในหาดใหญ่ ว่า มูลค่าการจัดการ
ทรัพยากรในต าบล ท่ีสถานีวิทยุชุมชนน าไปออกอากาศ เก่ียวกับผักป่าพืน้บ้านท่ีเราเกบ็ไปย่ีสิบเจ็ด
ล้านบาท ซ่ึงหมายถึงพืชสมุนไพรท่ีหายาก และน า้ผึง้ท่ีมีราคาแพง นอกจากนีปี้ท่ีเกิดเอลนิโญ่ และ
ลานินญ่า ท่ีท าให้แล้งจัด หากสมมติว่าเราซ้ือน า้มันใส่เคร่ืองสูบน า้ประมาณส่ีร้อยล้านบาท แต่เรา
รักษาป่าไว้ได้…เราพยายามท าหน้าท่ีผ่านส่ือ ให้ข้อมูลกับอาจารย์ รวมท้ังสาธารณะสุข ในต าบลมา
ออกอากาศ ว่ายาฆ่ายา และสารเคมีเกษตรท่ีเข้ามาให้ความรู้ว่ามันเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร 
แต่ก็ติดเร่ืองการน าเสนอช่ือสินค้าไม่ได้ เพราะมันผิดกฎหมาย แต่นักวิชาการก็เข้ามาช่วยเหลือ 
เพราะเราส่งน า้เข้าไปตรวจแล้วพบว่ามีสารเคมีหลงอยู่แต่นักวิชาการไม่กล้าบอกว่าเป็นอะไร เพราะ
มันเป็นเร่ืองเปิดเสรีทางการค้าท่ีอาจจะถูกฟ้องร้องได้ในทางกฎหมาย…แต่เราให้เด็กสัมภาษณ์
ชาวบ้านท่ีเขตหลังสวน ลุ่ มน ้าหลังสวนตอนแรก ท่ีมาท าประปาหลังสวน ว่ามีผลต่อร่างกาย
อย่างไร”  

“เร่ืองของพันธุกรรมพูดถึงธนาคารต้นไม้ท่ีเราประกาศจัดต้ังเป็นธนาคารต้นไม้ 
แห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 - 2550 สมัยท่ีมีสภาผู้น าชุมชนแห่งชาติ ไพบูลย์ ด ารงเป็น
ประธานภายใต้ช่ือโครงการปลูกไม้ใช้หนี้ และพัฒนามาสู่โครงการธนาคารต้นไม้ แต่รัฐบาลอภิ
สิทธิไม่ได้ท าอะไรต่อ เพราะติดปัญหาข้อกฎหมาย เพราะเราเสนอให้ต้นไม้ไปประกันหนีสิ้นของ
สหกรณ์ เพราะมันเป็นงบกลางของ ธกส ท่ีเราต้องท าความเข้าใจกับชาวบ้านตลอดเวลา ท าให้ไม้
พืน้บ้านท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ตะเคียนทอง จ าปาทอง ซ่ึงเป็นไม้ท่ีขายเนือ้ “ไม้อนาถา” ท่ีไม่มี
ใครสนใจ แต่ไปท าลายไม้พันๆ ชนิดท่ีท าให้สูญเสียพันธ์ุไม้อ่ืนๆ ไปอีกเยอะ” 

“เห็นไหมครับประเดน็ส่ิงแวดล้อมประเดน็เดียวแต่ท าให้เนือ้หารายการแตก 
ออกไปเยอะหลายด้าน ท่ีจะเกิดเป็นประเดน็ต่างๆ แต่ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเป็นวิทยุเชิงประเด็น
นัน้มีปัญหาเร่ืองของพืน้ท่ี ซ่ึงวิทยุชุมชนจะสามารถท าหน้าท่ีในการน าเสนอเนือ้หาท่ีอยู่ในพืน้ท่ีได้ 
แต่วิทยเุชิงประเดน็จะต้องเป็นเร่ืองของการต่อสู้ร่วม ปัญหาร่วม เช่น ย่ีสิบสองโครงการขนาดยักษ์ท่ี
จะต้องเช่ือมร้อยเครือข่ายกับกลุ่มเข้าด้วยกัน” (จินดา บุญจันทร์, สัมภาษณ์ 12 พฤษภาคม 2554) 
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ส าหรับความเข้าใจเก่ียวกบัวิทยุเชิงพื้นท่ี ทั้ ง 6 คนท่ีกล่าวข้างตน้อธิบาย

ตรงกนัว่าเป็นเร่ืองของการให้บริการชุมชนและการบริการสาธารณะโดยทัว่ไป ให้คนในพื้นท่ีมี

โอกาสเขา้ถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น กิจกรรมกลุ่มเครือข่าย หน่วยงานราชการ และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  รายได้มาจากการบริจาค การทอดผา้ป่า มีคนในพื้นท่ีเขา้มาเป็นกรรมการบริหาร เป็น

อาสาสมคัรนกัจดัรายการและเน้นน าเสนอเร่ืองราวในพื้นท่ีมากกว่าจะน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นเร่ือง

ของส่วนกลาง และควรเน้นให้มีการอนุรักษ์คุณค่าทรัพยากรในท้องถ่ิน และการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีเน้ือหาเดียวหรือมีเน้ือหาเพื่อ

กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่ให้อยูเ่ขตพื้นท่ีของชุมชนเดียวกนั ซ่ึงปัจจุบนัน้ีไม่สามารถใช้ก าลงัส่ง

ตามท่ีก าหนดไวเ้ท่าเดิมไดเ้น่ืองจากมีการซอ้นทบัสัญญาณคล่ืนวทิยท่ีุด าเนินการโดยวิทยุธุรกิจ ซ่ึงมี

งบประมาณในการขยายสัญญาณไดแ้รงและไกล ชดัเจนจนท าให้ซ้อนทบักบัวิทยุชุมชน และไม่มี

หน่วยงานใดเขา้มารับผดิชอบหรือสามารถจดัการปัญหาน้ีไดอ้ยา่งจริงจงั 

4.    ประโยชน์ของวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศไทย 
 4.1  โดยส่วนใหญ่จะมองวา่วทิยกุระจายเสียงมีความส าคญัต่อการท าหนา้ท่ีในการ

ส่ือสารของคนในชุมชนท่ีดีกวา่โทรทศัน์เน่ืองจากโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีอาศยังบประมาณในการลงทุน
สูง และตอ้งอาศยัทกัษะในการบริหารจดัการ การผลิตรายการสูง ทั้งน้ีมีสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส
ท่ีเขา้มาท าหน้าท่ีในการน าเสนอเร่ืองราวของคนในชุมชนแมจ้ะมีเวลาในการออกอากาศท่ีจ ากดั 
ขณะเดียวกนัสถานีเคเบิลก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีควรจะเขา้มาร่วมมือกบัชุมชนในการจดัสรรและ
ผลิตรายการร่วมกนั 

  4.2 วทิยกุระจายเสียงยงัเป็นส่ือกลางท่ีท าให้คนในชุมชนเขา้ถึงส่ือของชุมชน โดย
ไม่ตอ้งมีผูมี้อ  านาจเขา้มาจดัการ หรือมีนายทุนเขา้มาควบคุมนโยบายการบริหารจดัการ เปิดเวที
สาธารณะให้คนในพื้นท่ีน าเสนอเร่ืองราวของตวัเองไดอ้ยา่งเสรี ท าหนา้ท่ีแจง้ขอ้มูลข่าวสารให้กบั
คนในพื้นท่ีทั้งข่าวสารจากภายในและภายนอก น าเสนอปัญหาภายในชุมชน เช่น สถานีวิทยุชุมชน
คนพิมาย จงัหวดันครราชสีมา แมทุ้กวนัน้ีจะมีวิทยุเกิดข้ึนมากมายซ้อนทบั และมีความแรงในการ
เผยแพร่สัญญาณ แต่สถานีวิทยุชุมชนคนพิมายยงัคงท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือของคนในชุมชนเพื่อ
เผยแพร่ขอ้มูล  

“วิทยุเช่ือมโยงชุมชนเข้าหากัน ท าหน้าท่ีในพื้นท่ีเล็กๆ เร่ืองของคนกลุ่มเล็กท่ี
หลากหลาย เร่ืองร้องทุกข์ท่ีพูดหรือเดินไปพูดไม่ได้กับราชการ เรากท็ าหน้าท่ีส่ือสารให้ และถ้าใน
หน่ึงพืน้ท่ีมีวิทยุขนาดใหญ่มาคลุมก็จะขาดวิทยุขนาดเลก็ และเนือ้หาท่ีหลากหลายจะเหลือเนือ้หา
เดียว คนฟังไม่มีทางเลือกต้องฟังอย่างเดียวกัน แต่ถ้าในพืน้ท่ีเลก็ๆ มีวิทยุสองสามสถานี ในอ าเภอ 
ในจังหวดัจะมีวิทยอีุกสิบย่ีสิบแห่ง ท่ีท าให้เกิดทางเลือกและหลากหลายในการรับฟัง แล้วแต่จะฟัง 
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แล้วแต่จะออกมาอย่างไรไม่ใช่มีสองสามสถานีท้ังจังหวดัแล้วฟังเพลงท้ังวัน ไม่แข่งกันในเร่ืองฝีมือ
จัดรายการแต่แข่งกันท่ีเทคนิคการกระจายเสียงให้ไกลและครอบคลุมพืน้ท่ีกว้าง ส่วนตัวผมอยากให้
แข่งกันท่ีฝีมือจัดรายการ เนือ้หารายการมากกว่าสมาชิกในกลุ่มองค์กรชุมชนจะได้เข้ามาแลกเปล่ียน
ส่งข่าวสาร หรือท าหน้าท่ีถ่ายทอดสด รับรู้ข่าวสารจากวิทยุส่วนกลาง รณรงค์เร่ืองแอลกอฮอล์
กฎหมายส าหรับผู้บริโภค ร้องเรียนเร่ืองน า้ปลา หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด เป็นหน้าท่ีท่ียังมีประโยชน์
อยู่มาก” (สันทนา ธรรมสาโรจน์, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2554)  
  4.3 วทิยกุระจายเสียงเป็นเวทีในการใหค้วามรู้ข่าวสารและฝึกทกัษะการจดัรายการ
วิทยุให้กบัเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี และสามารถน าเสนอดว้ยภาษาถ่ิน เช่น ภาษาโผล่ง ภาษาไทโส้ 
ภาษามลายู ภาษาอาหรับ ไม่เพียงเท่านั้นยงัท าหนา้ท่ีในการสอนภาษาอ่ืนๆ ให้กบัเยาวชนในพื้นท่ี 
เช่น สถานีวทิยตุาวนัอุน จงัหวดัปัตตานี ท่ีมีรายการสอนภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษามลาย ู(ดูจาก
ผงัรายการสถานีวทิยตุาวนัอุนประกอบในภาคผนวก)  

4.4 วทิยกุระจายเสียงยงัเป็นส่ือท่ีท าให้คนรู้เท่าทนัการบริโภคและไม่ตกเป็นเหยื่อ
ของนายทุน โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบทางสุขภาพ แมจ้ะมีกฎหมายบงัคบัวา่ไม่สามารถน าเสนอ
ช่ือสินคา้ได้แต่ก็สามารถท่ีจะเตือนให้ชาวบา้นรับรู้ถึงอนัตรายต่างๆ ท่ีจะได้รับจากการบริโภค
สารเคมีดงักล่าวทางไหนและอยา่งไร วิทยุท  าหนา้ท่ีในการเตือนภยั เช่น น ้ าท่วม เพราะวิทยุของรัฐ
ไม่สามารถรับรู้สถานการณ์ภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนได ้ไม่เพียงเท่านั้นยงัท าหนา้ท่ีเป็นเวทีให้คนรับรู้
เร่ืองของการบุกรุกท าลายป่าและการเขา้มาเบียดบงัทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มนายทุน   การสร้าง
เข่ือน การระเบิดภูเขา ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีภาคใตเ้ผชิญปัญหามากท่ีสุด เช่น สถานีวิทยุชุมชนรัตภูมิ 
อ าเภอควนรู จงัหวดัสงขลา ซ่ึงยงัคงด าเนินการบริหารสถานีโดยอาศยั   กลยุทธทางศาสนาผา่นการ
บายศรีสู่ขวญั เพื่อน าเงินบริจาคโดยศรัทธาให้กบัท่ีพกัสงฆ์เกาะบกมาบ ารุงสถานีวิทยุให้สามารถ
ด าเนินการเพื่อชุมชน น าเร่ืองราวจากภายนอกชุมชนมาถ่ายทอดสดดว้ยเคร่ืองมือถ่ายทอดเสียงท่ี
พกพาได้บนรถมอเตอร์ไซต์ และทุกคร้ังของการท่ีผูอ้  านวยการสถานีมีโอกาสได้ออกไปรับรู้
เร่ืองราวภายนอกก็จะท าการถ่ายทอดเสียงผา่นสัญญาณโทรศพัทมื์อถือเขา้สู่สถานีและเช่ือมโยงใน
กลุ่มวทิยพุระพุทธศาสนาใหผู้ฟั้งท่ีเปิดรับฟังไดรั้บรู้อยา่งเท่าเทียมกนั   
  “ผมเคยไปประชุมอาเซียนแล้วกถ่็ายทอดสัญญาณมาท่ีสถานีมีฝร่ังมาพูดกต้็องมา 
นั่งแปลกันเป็นภาษาใต้ สนุกดี คนฟังงง นึกว่าผิดรายการแต่กส็นุกดี แปลกันให้วุ่นวาย แต่คนท่ีน่ีกรู้็
ว่าอาเซียนคืออะไรจากความงงอันนั้น” 
  “อย่างวิทยขุองคนท่ีน่ีมนัเร่ิมต้นจากการรวมกันเพ่ือหยดุนายทุนท าลายภูเขา แล้ว 
มันก็เป็นส่ือกลางส าคัญ แม้ตอนแรกผมต้องเดินทางไปบอกให้ชาวบ้านเปิดฟังตอนแรก พวกคน
ชอบธรรมะอย่างหัวรุนแรงกจ็ะเปิดฟังพระครูท่านตอนเช้า เหมือนนัดกัน ท่ีส าคัญวัดพ่ึงพาคน คน
พ่ึงพาวัด จุดนี้ส าคัญ มีวิทยุในวัดท าให้มีคนมาท าบุญ คนมาท าบุญก็ท าให้มีเงินบ ารุงสถานีวิทยุ       
มีเงินจ่ายค่าไฟ ซ้ือเคร่ืองมือใหม่ๆ มาท า ค่าแอร์ เดก็มาดูแลสถานีกต้็องมีให้เขาบ้าง ผมชอบท าวิทยุ



 37 

เลยอยู่กับมนั ลาออกจากราชการมาท าเตม็ตัว เอาเคร่ืองถ่ายทอดสดถ่ายทอดสัญญาณให้ชาวบ้านฟัง
ว่าผมไปฟังอะไรบ้าง เขาได้ความรู้ ผมได้ท างานท่ีชอบท า พระกไ็ด้เทศน์ มันก็พ่ึงพากัน เสียอย่าง
เดียวอยากให้ กสทช (ใช่มัย้ มนัเป็นยงั) เขาจัดสรรเงินส่วนท่ีจะสนับสนุนวิทยชุุมชนอย่างท่ีเคยบอก
ไว้ในกฎหมาย เม่ือไรจะเป็นจริง กร็ออยู่ อยู่ได้ด้วยเงินบริจาค เงินโครงการ แล้วไม่มีวิทยุ คนฟังขับ
รถผ่านรัตภูมิก็โทรมาบอกเองว่าอย่าเลย ผมฟังตอนผมขับรถมาท างานหาดใหญ่ ผมอยาก รู้เร่ือง
สงขลา ผมไม่อยากรู้เร่ืองกรุงเทพ อย่าปิดนะ ตอนนั้นผมแกล้งบอกว่าจะปิดสถานี เพราะไม่มีเงิน   
ก็เลยบอกให้เขาบริจาคเงินตามศรัทธา ก็มีมานะร้อยสองร้อย ท าบุญให้วัด วัดก็เอามาบ ารุงสถานี   
วัดเราไม่ใหญ่เหมือนวัด (ธรรมกาย หรืออุดร) ก็ต้องอยู่กันแบบเหมาะสม เล็กๆ เงินน้อยๆ ต่อไป” 
(ปาฏิหาริย ์บุญรัตน์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2554) 
   4.5  วิทยุกระจายเสียงท าหนา้ท่ีในการต่อสู้เพื่อให้คนในชุมชนมีแกนกลางในการ
รวมตวักนั ไม่กระจดักระจายทางความคิด และขาดเสถียรภาพทางการต่อสู้ เช่น สถานีวิทยุชุมชน
คนฮกัถ่ิน เอฟ.เอ็ม. 100.75 MHz ชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยสาวพาด อ.ประจกัษศิ์ลปาคม      
จ. อุดรธานี 

“…วิทยชุุมชนเป็นส่ือทางเลือกท่ีให้โอกาสแก่ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมมีสิทธิ  
และเสรีภาพในการส่ือสารท่ีเท่าเทียมกันตามความต้องการของชุมชนผ่านส่ือวิทยุ และนักจัด
รายการด าเนินการด้วยใจอาสาสมัครไม่แสวงหาผลประโยชน์ หรือก าไร เป็นส่ือท่ีใช้สร้างความ
สามคัคีอันเป็นการเพ่ิมความเข้มแขง็ให้แก่ชุมชนอีกทางหน่ึง ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้กับ
การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร ในชุมชนของนายทุน อย่างโครงการเหมืองแร่โปแตชอุดร
ธานี  ท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจในท้องถ่ิน และจะท าลายวิถีชีวิต
ความเป็นชุมชนดั้งเดิมจนหมดส้ิน  วิทยชุุมชนคนฮักถ่ิน จึงเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้ของประชาชน
โดยแท้จริง…” 

“…ทุกวนันีก้ย็งัเดินทางมาท าเวทีเสวนากับชาวบ้านเร่ืองเหมืองแร่โปรแตสอย่าง 
ต่อเน่ืองเพราะนายทุนยังไม่หยุดท่ีจะเอาพืน้ท่ีมาท าเหมือง การต่อสู้ของชาวบ้านเป็นเร่ืองของการ
ขายข้าว ขายสินค้าเกษตร จากตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าวิทยุท่ีเร่ิมต้นในช่วงแรก
ภายใต้ค าว่า จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยชุุมชน ยงัคงยืนหยดัท่ีจะท าหน้าท่ีของตนเองให้กับคนในพื้นท่ี
และแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทางด้านการเงินกย็งัคงท าหน้าท่ีของสถานีวิทยุเพ่ือคนในพืน้ท่ี
แต่ไม่สามารถน าเสนอประเดน็ใดประเดน็เดียว เพราะความต้องการของกลุ่มคนฟังท่ีหลากหลายท า
ให้รายการวิทยุจะต้องน าเสนอให้เข้ากับผู้ จัดรายการมากกว่าจะค านึงถึงว่าคนฟังอยากฟังเนื้อหา
อะไร เพราะโดยส่วนใหญ่การเปิดสายหน้าไมค์ให้โทรศัพท์เข้ามารายการคนฟังจะโทรเข้ามาขอ
เพลง อันเป็นบทบาทหน่ึงของสถานีวิทยุในการท าหน้าท่ีเพ่ือความบันเทิง จนกระท่ังเม่ือมีการ
น าเสนอประเด็นใดประเด็นหน่ึงขึน้มาคนฟังกลุ่มหน่ึงจะแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการ…” 
(ปัญญา โคตรเพชร. สัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2554) 
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5.    คุณลกัษณะทางเทคนิคของวิทยุที่ใช้ส่งกระจายเสียง แลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงรายการ
ของวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศไทย 

 โดยส่วนใหญ่ไม่มีสถานีวิทยุใดท่ีเปล่ียนแปลงเร่ืองของเสาอากาศ ยงัคงสูง 30 
เมตร เช่นเดิม แต่อาจจะตั้งเสาอยูใ่นพื้นท่ีราบ พื้นท่ีสูง บนภูเขา หรือบนอาคารแตกต่างกนั จึงมีผล
ต่อการส่งสัญญาณไดใ้นระยะใกลไ้กลแตกต่างกนั ยกเวน้ของวิทยุสหภาพรถไฟหาดใหญ่ท่ีมีเสาสูง 
40 เมตร หลงัการปรับปรุงสถานีเพราะอุทกภยัคร้ังใหญ่ของหาดใหญ่   

 ก าลงัส่งของทุกสถานีอยูร่ะหวา่ง 350 - 500 กิโลวตัต ์ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด แต่
การออกอากาศอาจจะกระจายตวัออกไปกวา้งกวา่ 15 กิโลเมตรในพื้นท่ี จึงเป็นปัญหาของสัญญาณ
ทบัซอ้นและไม่ชดัเจน ยกเวน้สถานีวิทยุชุมชนคนพิมายท่ีออกอากาศเท่าเดิม ไม่มีการเปล่ียนแปลง
เทคนิคใดๆ เลย  

 เคร่ืองส่งสัญญาณ และคอมพิวเตอร์จะเหมือนกนัทุกสถานี คือ มิกเซอร์ 12 - 24 
แทรกซ์ มีคอมพิวเตอร์ไวส้ าหรับการเช่ือมสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการรับส่งขอ้มูลข่าวสาร คน้หา
ข่าวสาร ค้นหาเพลงท่ีดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียเงินจากเว็บไซต์ เช่ือมโยงสัญญาณข่าวจาก
สถานีโทรทศัน์ ยกเวน้วิทยุชุมชนคนพิมายไม่มีการเช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต แต่มีเคร่ืองแฟกซ์ 
ทุกสถานีมีคอมพิวเตอร์ส าหรับจดัเก็บขอ้มูล (แบค็อพัหรือส ารองขอ้มูลเน้ือหารายการ) ไมโครโฟน 
เคร่ืองเล่นซีดี 

 มีการผลิตรายการโดยใชค้อมพิวเตอร์มากข้ึนกวา่เดิม ทั้งเสียงสนทนา เสียงดนตรี 
เสียงประกอบ เพลงประกอบ ฯลฯ อยูใ่นรูปแบบไฟล์เสียง เช่น สถานีวิทยุชุมชนคนลา้นนา สถานี
วิทยุชุมชนคนเมืองล้ี สถานีวิทยุชุมชนเกษไชโย เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการจดัท าเวบ็ไซต์สถานี
เกือบทุกสถานี เช่น สถานีวทิยชุุมชนรัตภูมิ สถานีวทิยชุุมชนคนเมืองล้ี  
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บทสรุป 
 
 จากการศึกษาการมีอยู่ของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทย พบว่า 
ยงัไม่เคยมีการรับรู้หรือมีการเรียกขานค าวา่ “วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น” มาก่อนเลย 
ถึงแม้จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบว่ามีการพูดถึงเน้ือหาท่ีเน้นหนักไปในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะก็ตาม แต่ส่วนใหญ่มกัจะเรียกช่ือสถานีหรือคล่ืนท่ีมีการน าเสนอเร่ืองราวเฉพาะหรือ
เน้ือหาเฉพาะวา่ เป็นสถานีท่ีมีเน้ือหาเฉพาะหรือเป็นสถานีท่ีมีเน้ือหาหลกั ซ่ึงจะสามารถพบลกัษณะ
ของสถานีท่ีน าเสนอเน้ือหาหลกัดงักล่าวได ้ในทุกๆ กิจการของวทิยกุระจายเสียง ไม่วา่จะเป็นสถานี
วทิยกุระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ หรือวทิยกุระจายเสียงภาคเอกชน หรือวทิยกุระจายเสียงชุมชน  
 อยา่งไรก็ตามจากผลการศึกษาพบวา่ในการกระจายเสียงโดยคล่ืนวิทยุในช่วง 10  ปีท่ีผา่น
มา สถานีคล่ืนวทิยกุระจายเสียงในประเทศไดมี้รูปแบบท่ีสรุปแบบวิธีการน าเสนอเน้ือหาท่ีแตกต่าง
ไปจากอดีตกล่าวคือเป็นสถานีท่ีมีเน้ือหาเฉพาะเพื่อสนองตอบความสนใจ ความตอ้งการของผูฟั้ง
กลุ่มต่างๆ มากข้ึน ส าหรับสาเหตุของการเกิดสถานีวิทยุกระจายเสียงเฉพาะข้ึนน้ีเน่ืองจากพบว่า     
มีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะเช่นเดียวกันน้ีในต่างประเทศ โดยในต่างประเทศจะพูดถึงสถานี
วิทยุกระจายเสียงประเภทน้ีว่า เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมีความสนใจพิเศษ (Interest 
Communication Radio หรือ Issue - based Oriented) ในอดีตวิทยุกระจายเสียงเป็นกิจการ
ส่ือสารมวลชนท่ีเร่ิมตน้จากตวัผูส่้งสาร ซ่ึงไดแ้ก่ตวัเจา้ของสถานีเป็นหลกั ในการส่ง เผยแพร่ และ
การกระจายเสียง เพื่อส่งเน้ือหาในรูปแบบต่างๆ ไปยงัประชาชน หรือเป็นการส่งสารในสาธารณะ   
ผูส่้งสารเป็นผูเ้ร่ิม (Sender Oriented) หรือการส่ือสารท่ีผูส่้งสารเป็นผูค้วบคุม (Sender Control)  
 และเน่ืองจากการลงทุนในส่ือวทิยกุระจายเสียงเป็นการลงทุนท่ีสูง ผูท่ี้จะสามารถลงทุนใน
กิจการส่ือประเภทน้ีไดจ้ะตอ้งเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลทางการเมืองหรือทางธุรกิจ การบริหารจดัการใน
กิจการวทิยกุระจายเสียงในอดีตจึงมีลกัษณะการบริหารจดัการแบบบนลงล่าง (Top - Down) มาโดย
ตลอด โดยมีเป้าหมายหลกัคือ เพื่อด ารงรักษาไวซ่ึ้งอ านาจทางการเมืองและอ านาจทางธุรกิจ และ
ถึงแมว้า่ต่อมากิจการวิทยุกระจายเสียงจะเร่ิมถูกมองว่าเป็นส่ือท่ีสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาประเทศไดต้ามยุคของการใชก้ารส่ือสารเพื่อการพฒันา (Development Communication)  
ก็ตาม แต่การใชส่ื้อวทิยกุระจายเสียงก็ยงัคงมีลกัษณะการถูกน ามาใชแ้บบบนลงล่างอยูเ่ช่นเดิม โดย
รัฐหรือหน่วยงานพฒันาต่างๆ เป็นผูส้ั่งการหรือก าหนดเน้ือหาหลกัท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ความรู้ (Knowledge Change) เปล่ียนแปลงทศันคติ (Attitude Change) หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
(Performance Change) ของประชาชนซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีตอ้งยอมรับตามนโยบายและแผนงานนั้นๆ  
 ต่อมาเม่ือโลกเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมแบบประชาธิปไตยท่ีให้ความส าคญักบัสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน หรือส่ือมวลชนเป็นหลกั ซ่ึงการท่ีจะท าใหท้ั้งส่ือและประชาชนมีสิทธิเสรีภาพไดน้ั้น
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จ าเป็นตอ้งปลดปล่อยประชาชนและส่ือออกจากอ านาจ 2 ส่วน คือ อ านาจรัฐและอ านาจทุน ซ่ึงถือ
วา่เป็นอ านาจท่ีเขา้มามีบทบาทและครอบง าสิทธิเสรีภาพของส่ือและประชาชนไว ้
 และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดงักล่าว ดงันั้น ส่ือมวลชนท่ีจะเกิดข้ึน
ใหม่ในยคุของโลกและสังคมแห่งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมน้ี ก็ควรเป็นส่ือท่ีเกิดข้ึนจากตวัของ
ประชาชนเองเป็นหลกัและควรเป็นส่ือท่ีสนองตอบต่อประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อยา่งแทจ้ริง 
 วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น เป็นส่ือกระจายเสียงชนิด/ประเภทใหม่ท่ีเร่ิมถูก
น ามาเรียกและกล่าวขานถึงราวปี ค.ศ.1948 (อา้งใน Division of Freedom Expression, Democracy 
and Peace, Communication and Information Sector, UNESCO (2003), “Legistration on 
Community Radio Broadcasting : Comparative Study of the Legislation of 13 Countries” น. 103) 
ซ่ึงในต่างประเทศใชเ้รียกว่าเป็นสถานี “Issue - base Radio” หรือ “Community Interest Radio”       
ดงัตวัอย่างในประเทศสหราชอาณาจกัร (องักฤษ) และในประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้ ส่วนใน
ประเทศไทยพบวา่ มีการเรียกสถานีหรือคล่ืนวิทยุท่ีเป็นสถานีคล่ืนวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็น ในปี พ.ศ. 2546 (สัมภาษณ์, พระครูอรรถกิจนนัทคุณ, 2554) 
 โดยทางสถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนวดัป่าบา้นตาดท่ีจดั/ระบุกลุ่มสถานีวิทยุกระจายเสียง
ของตนเองวา่เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นและมีความแตกต่างไปจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนหรือกระจายเสียงในลกัษณะอ่ืนๆ ซ่ึงหากน าสาระและหลกัการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแต่ละกิจการมาศึกษาพิจารณาเปรียบเทียบดูทั้งในเร่ืองท่ีมา รูปแบบการก่อตั้ง 
รูปแบบเน้ือหารายการ วิ ธีการบริหารจัดการ รูปแบบการมีส่วนร่วม และประโยชน์ของ
วทิยกุระจายเสียง พบเห็นขอ้เหมือนและขอ้แตกต่างกนัดงัน้ี 
 1.    ท่ีมา จะเห็นไดว้า่กิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐมีท่ีมาและเกิดข้ึนโดยรัฐ ส่วนกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนมีท่ีมาจากความตอ้งการของประชาชนด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ของตวั
ประชาชนเอง 
 2.    รูปแบบการก่อตั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐมีรูปแบบการด าเนินการในระบบ
ราชการ (Buerocracy) มีโครงสร้างของสถานีชดัเจน มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี และการก ากบัสั่ง
การเป็นล าดบัขั้นในลกัษณะแบบรวมศูนย ์(Centralization) มีการสั่งการจากบนลงล่าง (Top - 
Down) การด าเนินการใช้ผูด้  าเนินการแบบมืออาชีพ (Professional) ในการสร้างสาร ผลิต และ
เผยแพร่ผลงานต่างๆ ไปสู่ประชาชนส่วนมาก 
 ส าหรับการด าเนินการของภาคประชาชน เป็นรูปแบบคณะกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนจาก
ประชาชนกลุ่มต่างๆ เขา้มาด าเนินการโดยเนน้การส่ือสารแบบการประสานงาน ถึงแมจ้ะมีรูปแบบ
โครงสร้างในการด าเนินงานอยูแ่ต่อาจน ามาใชเ้พียงบางคร้ังบางคราว ในกรณีท่ีส าคญัๆ เท่านั้น เช่น 
การประชุมหารือเร่ืองการจดัหางบประมาณหรือการมีขอ้ขดัแยง้กบัคล่ืนอ่ืนๆ บา้งเท่านั้น แต่โดย
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ส่วนใหญ่ในการด าเนินการจะใชว้ธีิการอาสาสมคัรใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม (Participation) 
ในการก าหนดเน้ือหาและการจดัรูปแบบรายการ การใชว้ธีิการจิตอาสา จึงท าให้ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วม
อาจไม่ไดมี้ความรู้แบบมืออาชีพ แต่มีลกัษณะของการเรียนรู้ร่วมกนั 

3. รูปแบบเน้ือหารายการ การก าหนดเน้ือหาและรูปแบบเน้ือหาของสถานีหรือของ 
คล่ืนวทิยกุระจายเสียงในกิจการต่างๆ พบวา่  

ในกิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐจะเป็นผูก้  าหนดเน้ือหาและรูปแบบรายการในการ
น าเสนอเน้ือหาเกือบทั้งหมดโดยยดึถือตามนโยบายรัฐ หรือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลกั
ว่าสถานีควรน าเสนอเน้ือหาใดบา้งในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์ของรัฐเพื่อให้รัฐ
บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์นฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือทั้งในแง่การเป็นกระบอกเสียงของรัฐและ
ในการเป็นเคร่ืองมือพฒันาประเทศ ดงันั้นเน้ือหาส่วนใหญ่จึงเน้นสาระความรู้ (Information and 
Education) รูปแบบเน้ือหาท่ีกิจการของรัฐมกัน าเสนอคือข่าว สารคดี บทความ ปกิณกะ สนทนา
พดูคุย เป็นตน้  
 ในภาคประชาชนนั้นเน้ือหาท่ีพบส่วนใหญ่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนคือ เน้ือหา
ประเภทข่าว สาระความรู้ และศิลปวฒันธรรมประเพณีท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการ ความสนใจ
ของทอ้งถ่ิน หรือชุมชน ส่วนรูปแบบในการน าเสนอนั้นจะไดแ้ก่รายการจะมีความหลากหลาย เช่น 
รายการเพลง รายการพดูคุย หรือรายการสัมภาษณ์  

4. วธีิการบริหารจดัการ พบวา่ ในสถานีหรือคล่ืนวทิยกุระจายเสียงในกิจการภาครัฐมีการ 
บริหารจดัการดว้ยวธีิการบริหารแบบ MBO (Management by Objective) กล่าวคือมีการตั้งเป้าหมาย
ไวก่้อนแล้วจึงจดัการในส่วนของบุคลากรซ่ึงมีเงินเดือนประจ า และงบประมาณตามเป้าหมาย 
กล่าวคือเม่ือรัฐบาลเขา้มาบริหาร ก็จะมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายเพื่อให้สถานีได้รับไป
ด าเนินการ มีการมอบหมายให้มีการรับผิดชอบในการด าเนินการอย่างชัดเจน มีการตั้งและใช้
งบประมาณตามเง่ือนไข และระเบียบการใชเ้งินงบประมาณแผน่ดิน ในส่วนของเน้ือหาอาจถูกผลิต
มาจากส่วนกลาง แลว้น ามาออกอากาศถ่ายทอดไปยงัสถานีลูกข่ายต่างๆ หรืออาจให้สถานีผลิตเอง
แต่เน้ือหาต้องอยู่ในกรอบท่ีรัฐก าหนดไว้ ส่วนเงินสนับสนุนใช้งบประมาณแผ่นดินในการ
ด าเนินการ 
 ส าหรับภาคประชาชนเน่ืองจากวิทยุกระจายเสียงชุมชนมาจากประชาชน โดยชุมชน ของ
ชุมชน และเพื่อชุมชน เนน้การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม (Participaratory) เป็นหลกั ดงันั้นการ
บริหารจดัการจึงมีลกัษณะแบบเครือญาติ แบบเพื่อน ท่ีมีสถานภาพเท่าเทียมกนั มีการแลกเปล่ียน
หรือใชค้วามรู้ ความสามารถร่วมกนั (Sharing) เช่น คนท่ีมีความรู้ในเร่ืองการพูดก็จะมาท าหนา้ท่ีจิต
อาสามาเป็นดีเจ ผูท่ี้มีความรู้ด้านเคร่ืองมือก็จะมาเป็นฝ่ายเทคนิค หรือคนท่ีมีความรู้เร่ืองสาระ
วฒันธรรมมาก็มาดูแลเน้ือหาให้ เป็นตน้ และเน้ือหาจากการท างานจะท าด้วยใจอาสาสมคัร ไม่มี
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนใดๆ ดังนั้นจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงในตวับุคลากรท่ีท าหน้าท่ีต่างๆ 
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ค่อนข้างบ่อย มีปัญหาเกิดข้ึนตลอดเวลาทั้ งในเร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณ์ และงบประมาณท่ีจะมา
สนับสนุน ท าให้ต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เป็นประจ า ลักษณะการวางแผนในการ
ด าเนินงานท าได้ค่อนขา้งน้อยเน่ืองจากยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านน้ี
ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากประชาชนเป็นผูล้งมือท าทุกอย่างเอง การวางแผนเน้ือหารายการอาจท าได้
อยา่งกวา้งๆ ไม่อาจลงรายละเอียดไดเ้น่ืองจากตอ้งมีการปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลาตามความรู้ความ
ช านาญของผูท่ี้มีจิตอาสามาท างาน 

5.    รูปแบบการมีส่วนร่วมในกิจการวทิยกุระจายเสียงภาครัฐนั้นพบวา่ ประชาชนหรือผูฟั้ง
มีส่วนร่วมกบัสถานีค่อนขา้งต ่ามาก เน่ืองจากโดยลกัษณะการบริหารงานแบบบนลงล่างท าให้ถูก
ก าหนดในระดบันโยบายไวแ้ลว้ โอกาสในการมีส่วนร่วมของผูฟั้งจึงมีลกัษณะการมีส่วนร่วมใน
ฐานะผูเ้ข้าร่วมรายการบ้างหรือการมีส่วนร่วมในฐานะผูฟั้ง และผูใ้ห้ความเห็นต่อรายการบ้าง
เท่านั้น เน่ืองจากผูฟั้งเป้าหมายของสถานีคือคนหรือประชาชนทัว่ไปจึงไม่อาจน าความเห็นของคน
ใดคนหน่ึง กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมาเปล่ียนแปลง ปรับปรุงสถานีได ้ 

ส าหรับการมีส่วนร่วมในกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนนั้นพบวา่มีมากท่ีสุดนบัตั้งแต่การ
ก าหนดนโยบายของสถานี การบริหารจดัการ ไปจนถึงการฟัง และการแสดงความคิดเห็น ฯลฯ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนจะมีลกัษณะตั้งแต่การให้ขอ้มูลให้ความเห็น การบริจาคเงิน
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของสถานีเป็นตน้ ดงันั้นจึงนบัไดว้า่การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
สถานีวทิยกุระจายเสียงภาคประชาชนเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) อนัเป็นการ
สะทอ้นถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
อยา่งแทจ้ริง 

6.    ประโยชน์ของวิทยุกระจายเสียงพบวา่ วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในทั้ง 
2 กิจการมีประโยชน์ดงัน้ี 
 กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นภาครัฐมีประโยชน์ในแง่การให้บริการ
สาธารณะโดยรวม เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจระหวา่งภาครัฐและประชาชนท่ีเนน้การให้สาระ
ความรู้ และขอ้มูลข่าวสารเป็นหลกั เป็นเคร่ืองมือของรัฐท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาในเร่ืองภยัพิบติัต่างๆ 
และการบรรลุเป้าหมายนโยบายของรัฐ เป็นการเปล่ียนแปลงจากองคก์รหรือสถาบนัการพฒันาของ
รัฐเพื่อพฒันาประเทศในระดบัใหญ่ (Macro Level) ท่ีมุ่งเนน้รักษาอตัลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณี
ของชาติ/ประเทศใหด้ ารงไว ้ 
 ในส่วนของกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมุ่ง เน้นในเชิงประเด็นพบว่า  ในส่ือ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนมีประโยชน์หลายประการนบัตั้งแต่เป็นส่ือท่ีบอกถึงความตอ้งการของตน
ต่อภาครัฐหรือสังคม เป็นพื้นท่ีในการถ่ายทอดอตัลกัษณ์ ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณีของชุมชน 
ให้สังคมอ่ืนไดรู้้จกั และเขา้ใจ นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นช่องทางในการถ่ายทอด
ภาพแห่งความเป็นจริงของชุมชนนั้นๆ ดว้ย 
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ตารางที ่3.5  แสดงข้อดี และข้อเสียของกจิการวทิยุกระจายเสียงภาครัฐและกจิการวทิยุกระจายเสียง
ชุมชน 
 กจิการวทิยุกระจายเสียงภาครัฐ 

ข้อดี ข้อเสีย 
1.  เขา้ถึงผูรั้บไดค้รอบคลุมกวา้งขวาง      1.  ขาดการสนองตอบต่อความสนใจ ความ

ตอ้งการเฉพาะ 

2. มีแหล่งเงินทุนสนบัสนุนเขม้แขง็อยู ่
รอด 

     2.  มีลกัษณะการบริหารจากอ านาจรัฐ (Top 
- Down) 

3. สามารถควบคุมเน้ือหากระบวนการ 
ผลิตได ้

     3.  มีการควบคุมอ านาจแบบ Centralization 

4. เน้ือหาเหมาะกบัคนทัว่ไป ไม่ 
เฉพาะเจาะจง 

     4.  ไม่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน
แน่นอนได ้(General Audience) ดงันั้นเน้ือหา
ตอ้งหลากหลาย (Variety) 

5. ถา้เป็นประเด็นของภาพรวมทางสังคม 
จะดี เพราะก าหนดทิศทางได ้

     5.  เน้ือหาอาจไม่เป็นท่ีสนใจ เพราะตอ้งท า
ออกมาหลากหลาย 

      6.  ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเทคโนโลย ี      6.  มีส่วนร่วมไดบ้างส่วน เช่น นโยบายอาจ
มี แต่เป็นแบบทางออ้มมากกวา่ทางตรง คืออาจ
มาในรูปตวัแทนส่วนใหญ่ 

      7.  บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพสูง มี
เงินเดือนตอบแทนในการท างาน 

     7.  ขาดความตั้งใจและจิตวญิญาณท่ีแทจ้ริง
ในการท างาน  

      8.  มีแผนในการบริหารจดัการ  

 
กจิการวทิยุกระจายเสียงชุมชน 

ข้อดี ข้อเสีย 
       1.  มีเน้ือหาท่ีสนองตอบความตอ้งการ
เฉพาะได ้

      1.  มีขอบเขตท่ีครอบคลุมนอ้ยกวา่ 

2.  ปลอดจากอ านาจรัฐและธุรกิจ (ไม่มี 
โฆษณา) 

      2.  ขาดแหล่งเงินทุนท่ีมัน่คงสนบัสนุน 
อาจจะเส่ียงต่อการลม้เหลวตายจาก 
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3.  มีการกระจายอ านาจ เนน้การมีส่วน 
ร่วม  (Decentralization) 
 

      3.  เนน้จิตอาสาใชอ้ านาจแบบแนวนอน 
(Horizontal) จะควบคุมยากในการด าเนินงาน 

4.  เน้ือหาเฉพาะเจาะจงกบัคนท่ีสนใจท่ี 
ตอ้งการตามกลุ่มต่างๆ ท่ีหลากหลายในสังคม
ไดดี้ 

      4.  มีขอ้จ ากดัในเร่ืองเทคโนโลยเีน่ืองจาก
ถูกก าหนดจากการตีความ จากกฎหมายท่ียงั
ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัค าวา่ชุมชนในแง่ความ
สนใจร่วม / ความตอ้งการร่วม  

5.  เน้ือหาสนองตอบ มีกลุ่มผูฟั้งท่ี 
แน่นอนชดัเจน 

      5.  บุคลากรขาดความเป็นมืออาชีพ ไม่มี
ความมัน่คงในการท างานเพราะไม่มีเงินเดือน 

       6.  สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญท่ีเป็นสิทธิการส่ือสาร 
(Communication Rights) ของประชาชน 

      6.  การมีแผนแบบไม่ละเอียดจะแสดงให้
เห็นถึงธรรมชาติและความยืดหยุน่ในการ
ด าเนินการตามความตอ้งการของผูฟั้งอยา่ง
แทจ้ริง 

       7.  การมีส่วนร่วมเป็นการมีส่วนร่วมท่ี
แทจ้ริงจากผูฟั้งและคนในชุมชนตั้งแต่การ
ก าหนดนิยาม การด าเนินการ และการแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินการ 

  

       8.  ท างานโดยการใชอ้าสาสมคัร ไม่มี
ค่าตอบแทน คนท าจะท าดว้ยจิตวิญญาณท่ี
แทจ้ริง 

 

 
7. ความแตกต่างระหว่างกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นและกิจการ

วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงพื้นท่ีพบว่าในกิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐจะเน้นการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารโดยค านึงถึงความครอบคลุมของพื้นท่ีเป็นหลกัตามพื้นท่ีการพฒันาของประเทศ และ
เน่ืองจากเป้าหมายของส่ือรัฐคือความตอ้งการใหค้นทุกคนในสังคมไดรั้บรู้ เขา้ใจในส่ิงท่ีรัฐตอ้งการ 
ดงันั้นรัฐจึงคาดหวงัในเร่ืองของการเขา้ถึงเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร เก่ียวกบันโยบายของรัฐในภูมิภาค
ต่างๆ  
 ส่วนในกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนนั้นพบว่า มีการบริหารจดัการทั้งในรูปแบบทั้งเชิง
พื้นท่ีและเชิงประเด็น โดยสถานีวทิยกุระจายเสียงชุมชนท่ีมุ่งเนน้ในเชิงพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นสถานี
วิทยุท่ีมีการบริหารแบบรายเดียว ให้บริการในชุมชนเพียงแห่งเดียว ส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น จะพิจารณาตามความตอ้งการ และความสนใจของผูฟั้งเป็นหลกั 
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ดงันั้นไม่ว่าผูฟั้งจะอาศยัอยู่ในพื้นท่ีแห่งใดก็ตามก็จะสามารถรับฟังเน้ือหาหลักหรือประเด็นท่ี
ตนเองตอ้งการได ้ซ่ึงการท่ีจะท าให้ชุมชนตามความสนใจสามารถเปิดรับเน้ือหาเชิงประเด็นไดน้ั้น 
การเผยแพร่กระจายเสียงตอ้งกระท าในลกัษณะเครือข่าย (Network)  โดยอาศยัเคร่ืองมือเทคโนโลยี
สมยัใหม่เขา้ช่วย เช่น อินเทอร์เน็ต หรือดาวเทียม เป็นตน้  
                8.   เทคนิคและเทคโนโลยีท่ีใช้ในวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นนั้น การ
กระจายเสียงในส่ือวิทยุจะมีช่วงของการกระจายเสียงตั้งแต่ 87.5 - 107.5 MHz และมีระบบของการ
ส่งกระจายเสียง 2 ระบบ คือเอ.เอ็ม. (AM) และเอฟ.เอ็ม. (FM) ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัไป 
กล่าวคือในคล่ืน AM จะสามารถส่งกระจายเสียงไปไดไ้กลกวา่แต่คุณภาพเสียงอาจต ่ากวา่ระบบ FM 
ซ่ึงมีคุณภาพเสียงดีกวา่แต่ส่งไดใ้นระยะใกล ้ซ่ึงคล่ืนของภาครัฐจะใชท้ั้งระบบ AM และ FM  

จากขอ้สรุปดงักล่าวจึงอาจสรุปได้ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นใน
ประเทศไทยมีอยูจ่ริงและไดด้ าเนินการมาเป็นเวลานานแลว้ ทั้งในกิจการภาคสาธารณะ และชุมชน 
แต่ยงัไม่มีการเรียก หรือแบ่งประเภทของสถานีวิทยุกระจายเสียงน้ีข้ึน และเพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีตอ้งการให้ส่ือมวลชนท่ีเกิดข้ึน
ต่อไปในสังคมน้ี เป็นส่ือท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง  

อย่างไรก็ตามจาก ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น อาจพิจารณาขอบเขตความหมายของ 
“วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทย” จากองคป์ระกอบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

องคป์ระกอบในดา้นหลกัการ ไดแ้ก่ 
- ค าประกาศในเร่ือง “ประเด็นทางสังคม” ของส านกังานขา้หลวงใหญ่ 

สหประชาชาติ (1989) และสิทธิในการส่ือสาร 
- การปฏิรูปกิจการการส่ือสารในเร่ืองการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การ 

กระจายอ านาจ และการสอดส่องดูแล ตรวจสอบจากภาคประชาชน 
 องค์ประกอบในด้านส่ิง ท่ี มีอยู่จ ริงในประเทศไทยตามหลักการข้างต้น  ได้แ ก่ 
วทิยกุระจายเสียงชุมชน ซ่ึงเกิดข้ึนตามกฎหมายวทิยชุุมชน 
 องคป์ระกอบในดา้นนิยามความหมายของค าวา่ “ชุมชน” ไดแ้ก่ ความหมายในเชิงกายภาพ
หรือพื้น ท่ี  และความหมายในเชิงความสนใจร่วม จึงไม่ ถูกจ ากัดโดยพื้น ท่ีทางกายภาพ 
(พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 7)  
 จึงอนุมานได้ว่า “วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น ซ่ึงเป็นประเด็นหลักใน
การศึกษาน่ีก็คือ “วทิยกุระจายเสียงชุมชน”นัน่เอง 

 ดงันั้น เม่ือพิจารณาจดัประเภทกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในกิจการ
วทิยกุระจายเสียง แลว้อาจวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
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               1. โดยปรัชญาของวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดงันั้น 
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในลกัษณะอ่ืนท่ีชุมชนไม่ไดบ้ริหารจดัการเอง จึงไม่อาจถือ
วา่เป็นชุมชน ตามหลกัปรัชญาท่ีเนน้ปรัชญาโดยชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชนได ้
               2.  ดว้ยจุดก าเนิดของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีเกิดข้ึนจากความ
ตอ้งการ ความสนใจของประชาชนเอง ดังนั้น เป็นการเกิดข้ึนด้วยอุดมการณ์ ด้วยความตั้งใจดี 
ปรารถนาดี จากคนในชุมชนเอง เป็นปฐมบท ซ่ึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึง
สมควรใหว้ทิยกุระจายเสียงชุมชนอยูใ่นส่วนของวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น 
 3. การเกิดข้ึนของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นจะต้องมี
ประวติัศาสตร์ มีความต่อเน่ือง มีลกัษณะการเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่เกิดแบบฉับพลนัท่ี
แกไ้ขเฉพาะหนา้ เช่น ปัญหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนกะทนัหนั/เฉพาะกิจ และเลิกไปในเวลาไม่นาน โดย
ตอ้งมีร่องรอยของประวติัศาสตร์ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองกนัไม่ต ่ากวา่ 2 ปี 
 4.  ตอ้งมีรูปแบบการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Management) นบัตั้งแต่
การก าเนิดจดัตั้งสถานีไปจนถึงการด ารงอยู่ของสถานี ซ่ึงในวิทยุกระจายเสียงกิจการสาธารณะ 
ภาครัฐจะเร่ิมตน้จดัการใหเ้กิดและด ารงอยู ่มีลกัษณะบนลงล่าง (Top - Down) 
 5.  ประเด็นจะตอ้งหมายถึง เน้ือหา เร่ืองราวท่ีเป็นท่ีสนใจ ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการและเป็น
ประโยชน์ร่วม (Common Interest) ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเชิงอตัลกัษณ์ (Identity) และมี
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (Unity) โดยความตอ้งการในดา้นต่างๆ นั้นจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัความดี
งาม ความสุข ความสงบ ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งคนในชาติ 
 6.  รูปแบบการส่ือสารท่ีใช้ในการด าเนินการหรือบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงตอ้งมี
ลกัษณะจากล่างข้ึนบน (Bottom up) กล่าวคือประชาชนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการควบคุมดูแล
การบริหารจดัการของสถานี (Empowerment)  
 7.  ตอ้งพร้อมท่ีจะผา่นการตรวจสอบจากภาคประชาชนและสังคมในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินการและการบริหารจดัการ 
 8.  ปราศจากการครอบง าจากอิทธิพล/อ านาจขององคก์ร สถาบนั หรือหน่วยงานใดๆ      ไม่
ว่าจะเป็นอ านาจทางการเมือง อ านาจทางธุรกิจ หรืออ านาจของความไม่ดีงาม ซ่ึงอาจขัดต่อ
วฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของสังคมไทย 
 
เหตุผลทีไ่ม่อาจจัดให้อยู่ในกจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นภาครัฐ/สาธารณะ 
 
 วตัถุประสงคข์องกิจการวทิยกุระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ คือ การให้บริการสาธารณะใน
ระดบัชาติซ่ึงพบวา่เป้าหมายของการใชส่ื้อวิทยุกระจายเสียงจะเนน้ในขอบเขตท่ีมีระดบักวา้ง แมว้า่
ในกระบวนการของความพยายามท่ีจะใชส่ื้อวิทยุกระจายเสียงของภาครัฐ /สาธารณะให้พฒันาไปสู่
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วทิยกุระจายเสียงสาธารณะท่ีพยายามใหป้ระชาชนผูฟั้งเขา้มามีส่วนร่วมในเร่ืองการก าหนดนโยบาย
การด าเนินงานหรือในฐานะผู ้ฟังก็ตาม แต่โดยพื้นฐานของความเป็นส่ือระดับชาติท่ีมุ่งใช้
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเปล่ียนแปลงในระดับโครงสร้างของสังคม จึงอาจขดัต่อปรัชญาของ
วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นท่ีมุ่งเน้นว่าจะตอ้งเกิดจากความสนใจร่วม ความตอ้งการร่วมของ
ชุมชนซ่ึงเป้าหมายของการแพร่กระจายจะมีขอบเขตท่ีจ ากดักว่า ดงันั้นจึงมีเหตุผลอยู่ 5 ประการท่ี
อธิบายว่าเพราะเหตุใดวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นจึงไม่เหมาะท่ีจะอยู่ในกิจการ
กระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ ดงัน้ี 
 1.  ปรัชญาของรัฐท าเพื่อประโยชน์สาธารณะก็จริง แต่เป็นการก าหนดจากรัฐท่ีใช้เป็น
กระบอกเสียงของรัฐบาลเป็นหลกั ไม่ไดเ้กิดจากอุดมการณ์จากตวัประชาชนเอง 

2.  ลกัษณะการบริหารจะเป็นแบบการรวมศูนย ์(Centralization) ท่ีถูกคิด ถูกด าเนินการโดย
รัฐเป็นเบ้ืองตน้ ดงันั้นจึงไม่ถือว่ามีจุดก าเนิดมาจากประชาชนอย่างแทจ้ริง (รัฐอาจเป็นผูก้  าหนด
ประเด็นตามนโยบายรัฐ ฯลฯ) 

3.  การส่ือสารส่วนใหญ่เป็นแบบบนลงล่าง (Top - down) กล่าวคือ รัฐจะเป็นผูส้ั่งการใน
การพิจารณาคดัเลือกประเด็นท่ีจะท าในขณะนั้นวา่ ควรจะท าเร่ืองใดประเด็นใด 

4.  การด าเนินการบริหารจดัการไม่ไดมี้ลกัษณะแบบจิตอาสาท่ีเกิดจากความเต็มใจ ความ
ตั้งใจในการท าส่ิงนั้นๆ อาจมีการใชก้ารจูงใจโดยวธีิการใดวธีิการหน่ึง อาจเป็นผลประโยชน์เชิงเงิน
ทอง หรือผลประโยชน์ในแง่สังคมอ่ืนๆ เช่น ความมีช่ือเสียง ฯลฯ  

5.  ไม่ไดป้ลอดจากการครอบง าท่ีแทจ้ริง เพราะรัฐอาจใชว้ธีิการ ช่องทางรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงเขา้มาครอบง า อาจผา่นทางกฎหมายหรือนโยบาย เป็นตน้ 
 
 จากผลการศึกษาเก่ียวกับวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นเชิงประเด็นในประเทศไทยพบว่า         
มีความสอดคล้องกบัวิทยุกระจายเสียงในเชิงประเด็น หรือวิทยุท่ีมีความตอ้งการร่วมหรือความ
สนใจร่วมท่ีปรากฏอยูใ่นต่างประเทศ ทั้งในเร่ืองของการเกิด ซ่ึงพบวา่มีการเกิดจากชุมชนท่ีมีความ
สนใจร่วมกนั มีความตอ้งการร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือในชุมชนใดชุมชนหน่ึง เป็นลกัษณะ
การเกิดท่ีมาจากผูท่ี้ต้องการฟังในเร่ืองราวท่ีตนต้องการวตัถุประสงค์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อประโยชน์
สาธารณะท่ีการบริหารงานเป็นการบริหารท่ีปลอดจากอิทธิพล หรือการถูกครอบง าจากอ านาจรัฐ
หรืออ านาจทางธุรกิจ 
 อย่างไรก็ตาม แมว้่าผลจากการศึกษาจะพบว่า มีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น
เกิดข้ึนแลว้จริงในประเทศไทย และขณะน้ีก าลงัมีปัญหาวา่จะด าเนินการก ากบัดูแลวทิยกุระจายเสียง
ประเภทน้ีอย่างไรภายใต้กฎหมายท่ีมีอยู่ คือ พระราชบญัญติักิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูศึ้กษาจะไดห้ยิบยกพระราชบญัญติัฉบบั
น้ีและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณาวิเคราะห์ถึงสาระต่างๆ ว่าจะมีความเป็นไปไดห้รือไม่ 
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อย่างไร ในการใช้ก ากบัดูแลวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นทั้งในส่วนของการออก
ใบอนุญาตและการขอใบอนุญาต ดงัน้ี  
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บทที่ 4 
บทวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของการพจิารณาอนุญาต 

ประกอบกจิการกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเดน็ส าหรับประเทศไทย ภายใต้ 
พระราชบัญญตักิารประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์           

พ.ศ. 2551 และกฎหมายอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 
 ในบทน้ีเป็นการน าเสนอรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพิจารณา
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นส าหรับประเทศไทย ภายใต้
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการวิเคราะห์ดงักล่าวน้ีไดพ้ิจารณาตามเน้ือความของพระราชบญัญติัฯ เฉพาะใน
หมวดและมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นส าหรับประเทศไทยเท่านั้น โดยในการวิเคราะห์คร้ังน้ีอาศยัพื้นฐานขอ้มูล การบูรณาการ
และประมวลองคค์วามรู้จากแหล่งขอ้มูล 3 แหล่งดงัต่อไปน้ี 
 (1) พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (2) ขอ้มูลจากผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นใน
ต่างประเทศและกรณีศึกษาการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศ
ไทย โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงทุติยภูมิ เอกสาร บทความ รายงานการศึกษาต่างๆ เก่ียวขอ้ง และ
การเก็บข้อมูลในเชิงปฐมภูมิ อาทิ การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ และบุคลากรระดับ
ปฏิบติัการของสถานีวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทย ในช่วงระหวา่งเดือน
มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2554   
 (3) การสัมมนากลุ่ม และการสัมภาษณ์นักวิชาการ ผูป้ระกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง 
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ จ านวน 23 คน โดยเป็นการน าเสนอทรรศนะแบบสห
วิทยาการเก่ียวกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์               
พ.ศ. 2551 และการประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศไทย ดังมี
รายนามดงัต่อไปน้ี  
 รศ.ดร. อุบลรัตน์  ศิริยวุศกัด์ิ  นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ 
 ผศ.ดร. กุลทิพย ์ ศาสตระรุจิ  นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ 
 อ. กุลนารี  เสือโรจน์  นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ 
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 ผศ. พนิดา  จงสุขสมสกุล  นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ 
 รศ. พิศิษฐ ์ ชวาลาธวชั  นกัวชิาการดา้นกฎหมายส่ือสารมวลชน 
 อ. กิตติพงษ ์ กมลธรรมวงศ ์ นกัวชิาการดา้นกฎหมาย 
 อ. เจษฎา  อนุจารี  นกัวชิาการดา้นกฎหมาย 
 อ.ดร. ประชา  คุณธรรมดี  นกัวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ 
 รศ. เล็ก  สมบติั  นกัวชิาการดา้นสังคมวทิยา 
 ศ.ดร. ถวลิ  พึ่งมา  นกัวชิาการดา้นเทคนิควศิวกรรม 
 คุณสุภิญญา  กลางณรงค ์ นกัรณรงคป์ฏิรูปส่ือ 
 ผศ.ดร. วทิยาธร  ท่อแกว้  เจา้หนา้ท่ีภาครัฐดา้นนโยบาย 
 อ. เศรษฐพร  คูศรีพิทกัษ ์ อดีต กทช. และอธิบดีกรมไปรษณียโ์ทรเลข 

คุณไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม  อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์

คุณองอาจ  คลา้มไพบูลย ์ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
คุณสุรเวช  ดีมาก  ผูอ้  านวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
คุณอ านวย  ปู่ สวสัด์ิ  ประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย 
คุณไปรเวท  สถาพตัย ์ ผูจ้ดัรายการวทิยชุุมชนคนตาบอด 
คุณกุลพงษ ์ ธรรมโชติ  ผูจ้ดัรายการวทิยชุุมชนคนเมืองสิงห์ 
คุณสาวติย ์ แกว้หวาน  วทิยชุุมชนเสียงกรรมกร 
คุณมนัทนา  ศรีเพญ็ประภา  สถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
คุณยลูดั  ด าริห์เลิศ  สถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 
คุณชา้งนอ้ย  กุญชร ณ อยธุยา  ผูจ้ดัรายการคล่ืน Fat Radio  
 
การน าเสนอผลการศึกษาในบทน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 บทวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ตามเน้ือหาของพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์     
พ.ศ. 2551 ในมาตราและหมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นส าหรับประเทศไทย และส่วนท่ี 2 การสรุปรูปแบบและความเป็นไปไดข้อง
การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นส าหรับประเทศไทย ตาม
กรอบพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551  

ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์พบว่า ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ก) มีมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยุกระจายเสียง
ท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในส่วนของการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงอยู ่47 มาตรา 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งน้ีจะมีมาตราท่ีอาจจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมดว้ยเหตุผลต่างๆ อยู่ 36 มาตรา อนั
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ไดแ้ก่ มาตรา 3 – 5, 7 - 12, 16, 31-32, 34, 39 - 52 และ 57 - 65  ส่วนอีก 11 มาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นโดยไม่ตอ้งมีการแกไ้ขขอ้ความและเน้ือหาใดๆ อนัไดแ้ก่ 
มาตรา 17, 29 - 30, 35 - 38 และ 53 - 56 และในอีก 25 มาตรา ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในส่วนของการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง แต่ยงัคงให้มี
สาระคงไวต้ามเดิม อนัไดแ้ก่ มาตรา 1 - 2, 6, 13 - 15, 18 - 28, 33 และ 66 - 72 โดยในมาตราท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี  

ส่วนที ่1 บทวเิคราะห์ความเป็นไปได้ตามเนือ้หาของพระราชบัญญัติการประกอบกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ในมาตราและหมวดที่เกี่ยวข้องกับ          
การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจายเ สียงที่ มุ่ ง เ น้นในเ ชิงประ เด็น             
ส าหรับประเทศไทย และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

บททัว่ไป 

บทยกเลกิกฎหมาย 

  

 

 

 

  

บทวเิคราะห์  

 ตามความในมาตรา 3 ของพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ไดย้กเลิกพระราชบญัญติัวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติ
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2521 และพระราชบญัญติัวทิยกุระจายเสียงและ
วทิยุโทรทศัน์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530 ไปแลว้ ดงันั้นในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

มาตรา 3  ใหย้กเลิก 

(1) พระราชบญัญติัวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2498 

(2) พระราชบญัญติัวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2502 

(3) พระราชบญัญติัวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2521 

(4) พระราชบญัญติัวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530 
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เสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นส าหรับประเทศไทย ตอ้งพิจารณาตามกรอบของพระราชบญัญติัการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551  

ค านิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 4  ในพระราชบญัญติัน้ี 

“กิจการกระจายเสียง” หมายความว่า กิจการกระจายเสียงตามกฎหมายว่าด้วยองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบั
กิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

 “กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ท่ีใชค้ล่ืนความถ่ี” หมายความวา่ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์
ซ่ึงตอ้งขอรับการจดัสรรคล่ืนความถ่ีตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบักิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี” หมายความว่า กิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ ซ่ึงไม่ต้องขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับกิจการ
วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

“โครงข่าย” หมายความว่า ระบบการเช่ือมโยงของกลุ่มเคร่ืองส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียง หรือภาพท่ีผูป้ระกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีไปยงัเคร่ืองรับ ไม่ว่าจะโดยส่ือ
ตวัน าท่ีเป็นสาย คล่ืนความถ่ี แสง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือส่ือตวัน าอ่ืนใด 

“เจา้ของโครงข่าย” หมายความว่า บุคคลท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองหรือผูมี้สิทธิในการด าเนินกิจการโครงข่าย      
ไม่วา่จะเป็นผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์หรือไม่ก็ตาม 

“สถานี” หมายความวา่ สถานท่ีท่ีใชส้ าหรับท าการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทศัน์ ไม่วา่จะเป็นการส่งผา่นโครงข่ายของตนเองหรือของผูอ่ื้นก็ตาม 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพฒันากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์เพ่ือประโยชน์สาธารณะตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

“แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์” หมายความว่า แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม 

“คล่ืนความถ่ี” หมายความว่า คล่ืนวิทยุหรือคล่ืนแฮรตเซียนซ่ึงเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีต  ่ากว่าสามล้าน
เมกะเฮิรตซ์ลงมาท่ีถูกแพร่กระจายในท่ีวา่งโดยปราศจากส่ือน าท่ี ประดิษฐ์ข้ึน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติตามกฎหมายว่าดว้ย
องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ 

“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ 

“เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ 

“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความว่า ผูซ่ึ้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติแต่งตั้งให้
ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
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บทวเิคราะห์              

 ตามความในมาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี ใหนิ้ยามค าวา่ “กิจการกระจายเสียง หมายความ
ว่า  กิจการกระจายเสียงตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม” นั้น ตามค านิยามดงักล่าวไดค้รอบคลุม
กิจการวทิยกุระจายเสียงในทุกประเภทอยูแ่ลว้ ดงันั้น หากมีกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็นเกิดข้ึนก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีนิยามใหม่ในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี เน่ืองจากวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเป็นกิจการวทิยกุระจายเสียงประเภทหน่ึงเช่นเดียวกบัวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ 
วทิยกุระจายเสียงภาคเอกชน และวทิยกุระจายเสียงชุมชน ซ่ึงค าเหล่าน้ีก็ไม่ไดมี้การนิยามไวเ้ช่นกนั 
และหากจะต้องท าความเข้าใจเก่ียวกับค าว่าวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นก็ให้น า
ความหมายไปอธิบายไวใ้นมาตรา 10 ท่ีว่าด้วยประเภทของใบอนุญาตกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทต่างๆ เช่นเดียวกันกับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ ใบอนุญาต
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน และใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน โดยระบุการเรียกใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในแต่ละประเภทของ
กิจการ อาทิ ใบอนุญาตวทิยกุระจายเสียงชุมชนเชิงประเด็น เป็นตน้ 

 ส าหรับในมาตรา 4 น้ี จะพบวา่ มีค านิยามเก่ียวกบัวทิยกุระจายเสียงอยูห่ลายค า อาทิ กิจการ
กระจายเสียง โครงข่าย สถานี กองทุน เป็นต้น ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า สมควรให้มีการนิยามค าต่างๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ตามเดิม และควรมีการนิยามค าเพิ่มเติม เพื่อให้มีความชดัเจนในการน าไปใช้ ซ่ึง
ได้แ ก่  วิทยุกระจายเ สียงสาธารณะ วิทยุกระจาย เสียง เอกชน วิทยุกระจายเ สียงชุมชน 
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น เน้ือหาสาระความรู้ เน้ือหาบนัเทิง และเน้ือหาเชิงประเด็น 
ดงัน้ี  

 วิทยุกระจายเสียงสาธารณะ หมายถึง สถานีวิทยุท่ีท  าการกระจายเสียงในการส่งหรือ
แพร่กระจายข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ และความบนัเทิงต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะในระดบัชาติ 

 วิทยุกระจายเสียงเอกชน หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีท าการกระจายเสียง ส่ง หรือ
แพร่กระจายขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ และความบนัเทิงไปยงัสาธารณะ โดยมีวตัถุประสงค์หลกั คือ 
เพื่อประโยชน์ดา้นธุรกิจหรือก าไร 



 54 

 วิทยุกระจายเสียงชุมชน หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีท าการกระจายเสียง หรือ
แพร่กระจายข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ และความบนัเทิงต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะในระดบัชุมชน 

 วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีท าการกระจาย
เสียง ส่ง หรือแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสาร เน้ือหา ความรู้ และความบนัเทิง ท่ีเฉพาะเจาะจง ลึกซ้ึงใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึงท่ีประชาชนหรือชุมชนให้ความสนใจ และเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะในระดบัชาติหรือระดบัชุมชน 

 เน้ือหาสาระความรู้ หมายถึง เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล เร่ืองราว ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาความคิด สติปัญญา และเพิ่มพนูประสบการณ์ของประชาชนในดา้นต่างๆ อาทิ ดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วทิยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวทิยา ฯลฯ 

 เน้ือหาบนัเทิง หมายถึง เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองราว ข้อมูล ท่ีมีผลต่อความรู้สึกและ
อารมณ์ของประชาชน มีประโยชน์ในการช่วยผอ่นคลายความทุกขแ์ละความเครียดใหแ้ก่ผูรั้บ 

 เน้ือหาเชิงประเด็น หมายถึง เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือประเด็นใดประเด็น
หน่ึงท่ีเกิดจากความสนใจหรือความตอ้งการร่วมกนัของประชาชนหรือชุมชน ดงันั้น เน้ือหาเชิง
ประเด็นจึงเป็นเน้ือหาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มีความกวา้งขวางและลึกซ้ึงในประเด็นท่ีน าเสนอ 
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 

 

 

 

บทวเิคราะห์  

 ตามความในมาตรา 5 วรรคท่ี 1 การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้
ในเชิงประเด็น พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ให้
อ านาจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ร
จดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบักิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นผู ้
มีอ  านาจซ่ึง “คณะกรรมการ” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 จึงหมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เป็น
ผูแ้ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและออกประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี  

 แต่ทั้งน้ี “ประกาศคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินีต้้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องด้วย” นัน่มีความหมายอย่างชดัเจนว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะออกประกาศ ข้อก าหนด และ
กฎระเบียบใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็น ต้องผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวข้อง ดงันั้น การจดั
สัมมนา การจดัเวทีเพื่อการระดมความคิดเห็น การเปิดช่องทางผา่นส่ือ และวิธีการส่ือสารต่างๆ ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการฯ จึงเป็นขอ้ก าหนดพื้นฐานตามกฎหมาย
ท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่  

 

มาตรา 5ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

ประกาศคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัน้ีตอ้งจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย 

ประกาศนั้นเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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หมวด 1  

การประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

คุณลกัษณะของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวเิคราะห์ 

 ตามความในมาตรา 7 การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น ตอ้ง
ไดรั้บใบอนุญาตการประกอบกิจการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนท่ีจะด าเนินกิจการเช่นเดียวกบักิจการกระจายเสียง
ประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ี ค  าว่ากิจการกระจายเสียงได้อธิบายไวใ้นมาตรา 4 ตามพระราชบญัญติัการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 

มาตรา 7 ผูใ้ดประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการตาม
ความในหมวดน้ี 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดลกัษณะกิจการท่ีไม่ถือเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทศัน์ตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา 8 ผูข้อรับใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ีตอ้งเป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่อยูใ่นระหวา่งถูกสั่งพกั
ใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลว้ยงัไม่ครบสามปี 

มาตรา 9 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู ้ได้รับ
ใบอนุญาตจะโอนแก่กนัมิได ้

ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์จะตอ้งประกอบกิจการดว้ยตนเอง การแบ่ง
เวลาให้ผูอ่ื้นด าเนินรายการให้กระท าไดต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัน้ี
ก าหนด 
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 ในมาตรา 8 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งเป็นบุคคลสัญชาติไทย ดงันั้น ผูท่ี้มีความประสงค์เป็นผูข้อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นแต่มิได้มีสัญชาติไทยหรือ        
เป็นคนต่างดา้วยอ่มเป็นผูไ้ม่มีสิทธิในการขอใบอนุญาตตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ีผูท่ี้อยูใ่น     
ระหว่างถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยงัไม่ครบสามปีก็ถือเป็นผูข้าด
คุณสมบติัด้วย เน่ืองจากวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นมีเน้ือหาท่ีมุ่งเน้นประเด็นใด
ประเด็นหน่ึงตามความสนใจร่วมหรือความต้องการร่วมของชุมชน ซ่ึงเน้ือหาดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงาม หรืออาจกระทบต่อความมัน่คงของชาติ อาทิ ความ
สนใจร่วมในเร่ืองวฒันธรรมต่างชาติ หรือความสนใจร่วมในอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีไม่เหมาะสม
ต่อสังคมไทย ดังนั้น ความเป็นสัญชาติไทยจึงเป็นคุณสมบติัส าคญัส าหรับการประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น  อยา่งไรก็ตาม แมเ้น้ือหาเชิงประเด็นอาจมีปัญหาดงักล่าว
แต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลท่ีจะน ามาปิดกั้นการเกิดวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นได้ ทั้งน้ี
เน่ืองจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 หมวด 3 ระบุวา่ ประชาชนไทย
ยอ่มตอ้งไดรั้บสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ดงันั้น ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร
ตามความสนใจและความตอ้งการของตนเองได ้มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศกัราช 2550 คล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรสาธารณะท่ีประชาชนมีสิทธิในการด าเนินกิจการ
ส่ือมวลชนสาธารณะ ดงันั้น ผูท่ี้ตอ้งการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นจึง
มีสิทธิตามมาตราน้ี ทั้งน้ีการประกอบกิจการดงักล่าวตอ้งเป็นไปดว้ยความรับผดิชอบของสังคม  

 ตามมาตรา 9 ในวรรค 1 บญัญติัไวช้ดัเจนว่า “ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง      
เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้” ดงันั้น ใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเน้นในเชิงประเด็นดงักล่าวจึงมิใช่สิทธิท่ีบุคคลหน่ึงจะโอนต่อหรือสืบทอดให้อีกบุคคลอ่ืนใด
ต่อไปได ้

 แต่ทั้งน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ตามมาตรา 9 ในวรรค 2 “ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จะต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง การแบ่งเวลาให้ผู้ อ่ืน             
ด าเนินรายการให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ก  าหนด” นั่นหมายความว่า ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นมีสิทธิท่ีจะแบ่งเวลาให้ผูอ่ื้นร่วมผลิตและหรือน าเสนอรายการของทางสถานีได้ ประเด็นท่ี
ตอ้งพิจารณาคือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ตอ้งออกหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการแบ่งเวลาให้ผูอ่ื้นด าเนินรายการให้
ชดัเจนถึง   วิธีการ ลกัษณะ ขอบเขต และสัดส่วนท่ีเหมาะสมท่ีสถานีจะสามารถแบ่งเวลาให้ผูอ่ื้น
ด าเนินรายการ เพื่อเป็นกรอบก าหนดเพื่อให้ปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซ่ึงหากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่
ชัดเจนอาจก่อให้ เกิดปัญหาเก่ียวกับการแทรกแซงการสวมทับสิทธิโดยการใช้เวลาในการ
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ออกอากาศจากบุคคล กลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลให้เจตนารมณ์ และวตัถุประสงค์การด าเนินการ
ของสถานีผดิไปจากท่ียืน่ขอรับใบอนุญาตไว ้

 ในการออกหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการแบ่งเวลาให้ผู ้อ่ืนด าเนินรายการนั้ น
คณะกรรมการตอ้งมีขอ้พึงระวงัในการพิจารณา ดงัน้ี 

 1. ควรให้ความหมายค าวา่ การแบ่งเวลาให้ชดัเจน เน่ืองจากอาจมีความหมายได้หลายนยั   
เช่น การแบ่งเวลาให้บุคคลภายนอกเขา้มาจดัหรือการแบ่งเวลาให้ผูอ่ื้นน ารายการเข้ามาถ่ายทอด    
ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีไดต้ั้ง
ไว ้

 2. ควรพิจารณารูปแบบของการแบ่งเวลาเน่ืองจากอาจท าให้เกิดการสอดแทรกเน้ือหาอ่ืนๆ 
ท่ีไมเ่หมาะสม จึงควรมีมาตรการท่ีรอบคอบในการก าหนดวธีิการ และรูปแบบในการแบ่งเวลา 

 3. ควรก าหนดให้ผูป้ระกอบการตอ้งช้ีแจงว่าใครจะเป็นผูไ้ดรั้บการแบ่งช่วงเวลา แนว        
สังเขปของรายการช่วงเวลาในการออกอากาศ เพื่อป้องกนัมิให้เกิดการหาผลประโยชนจากการได ้
รับแบง่ช่วงเวลานั้น 

 ส าหรับในต่างประเทศมีหลกัเกณฑใ์นการแบง่ช่วงเวลา คือ การแบง่เวลาจะแบ่งให้เฉพาะผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นเน้ือหาท่ีสถานีวิทยุนั้นจดัอยู่เท่านั้น แต่ไม่มีการก าหนดสัดส่วนเวลาในการ     
แบ่งช่วงเวลาให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้การพิจารณาตามความเหมาะสมแทน เช่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นผูพ้ิการทางสายตาอาจแบ่งเวลาให้กบัจกัษุแพทยม์าให้
ความรู้และขอ้มูลเก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาดวงตาใหก้บัผูฟั้ง เป็นตน้ 
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ประเภทของใบอนุญาต 

กจิการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทัศน์ที่ใช้คลืน่ความถี่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 10  ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์โดยใชค้ล่ืนความถ่ีมีสามประเภทดงัน้ี 

(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ไดแ้ก่ ใบอนุญาตท่ีออกให้ส าหรับการประกอบกิจการท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือ
การบริการสาธารณะ แบ่งเป็นสามประเภท 

(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีหน่ึง ออกให้ส าหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทศัน์ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอ้ม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ สุขภาพ อนามยั กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสอง ออกให้ส าหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทศัน์ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือความมัน่คงของรัฐหรือความปลอดภยัสาธารณะ 

(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสาม ออกให้ส าหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทศัน์ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกั เพ่ือการกระจายขอ้มูลข่าวสารเพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างรัฐบาลกบั ประชาชนและ
รัฐสภากบัประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษา แก่ประชาชน
เก่ียวกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น ประมุข บริการขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์
สาธารณะแก่คนพิการ คนดอ้ยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจท่ีมีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือบริการขอ้มูลข่าวสาร อนั
เป็นประโยชน์สาธารณะอ่ืน  

(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ไดแ้ก่ ใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีมีวตัถุประสงค์เช่นเดียวกบัการ
ประกอบกิจการบริการสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นประโยชน์ตามความตอ้งการของชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีรับบริการ 

(3) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ไดแ้ก่ ใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการตามวตัถุประสงคข์องผูป้ระกอบกิจการ
เพ่ือแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนด อยา่งนอ้ยแบ่งเป็นสามประเภท 

(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดบัชาติ ออกให้ส าหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ท่ีมีพ้ืนท่ี
ให้บริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ 

(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดบัภูมิภาค ออกให้ส าหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ท่ีมี
พ้ืนท่ีการให้บริการในกลุ่มจงัหวดั 

(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดบัทอ้งถ่ิน ออกให้ส าหรับกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทศัน์ท่ีมี
พ้ืนท่ีการให้บริการในจงัหวดั 
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บทวเิคราะห์  

 จากการศึกษาขอ้มูล และกรณีศึกษารูปแบบการด าเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั 
การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีนั้ นมี
สาระส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบอนุญาตกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น       
ไดด้งัน้ี   

 (1) ตามมาตรา 10 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์โดยใชค้ล่ืน
ความถ่ีมี 3 ประเภท คือ ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริการชุมชน และใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ แต่ยงัไม่มีการแบ่งประเภทของใบอนุญาต
ประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นและจากผลการศึกษาในต่างประเทศพบวา่ 
มีลักษณะการประกอบกิจการกระจายเสียงในประเภทวิทยุบริการสาธารณะท่ีมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเจาะจง และประเภทวิทยุชุมชนท่ีมีเน้ือหาความสนใจร่วม/ประเด็นร่วม ส่วนในประเทศไทย
พบวา่ มีเน้ือหาเชิงประเด็นในวทิยเุชิงธุรกิจท่ีมุ่งประเด็นหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะดว้ย อยา่งไรก็ตาม 
เน่ืองจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ตอ้งการให้คนทุก
กลุ่มทุกภาคส่วนในสังคมไดมี้สิทธิเสรีภาพในการส่ือสารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั เพื่อให้
เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ดังนั้น วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นท่ีจะเกิดข้ึนจึงควรมี
วตัถุประสงค์ท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงอยู่ใน 2 ประเภทของกิจการกระจายเสียง คือ 
กิจการกระจายเสียงภาคสาธารณะและกิจการกระจายเสียงภาคชุมชน และควรนิยามค าว่า กิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นไวใ้นมาตราน้ีให้ชัดเจน ซ่ึงกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย เป็นตน้ พบวา่ไม่มีค  านิยาม
โดยตรง แต่มีการใช้ค  าท่ีมีความหมายใกล้เคียง คือ “ชุมชนความสนใจร่วม/ประโยชน์ร่วม” 
(Community of Interest) หรือการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอยา่งในภูมิภาคอ่ืนๆ อาทิ ใน
ประเทศแคนาดาก็ มีการให้ใบอนุญาตประกอบการในลักษณะกิจการวิทยุ เพื่อเป้าหมาย /
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เช่น สถานีเพื่อศาสนา การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม และชาวพื้นเมือง เป็นตน้    

 ส่วนกรณีศึกษาในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์นกัวิชาการหลายท่านพบวา่ มีการนิยาม
ความหมายท่ีคล้ายคลึงกัน คือ วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น หมายถึง กิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ีเกิดข้ึนจากความสนใจร่วม ความตอ้งการร่วม และผลประโยชน์ร่วมของคนใน
ชุมชนท่ีอยูใ่กลชิ้ดกนั  
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 “วิทยชุุมชนเชิงประเดน็เป็นสถานีวิทยุท่ีให้บริการกระจายเสียงเพ่ือตอบสนองความสนใจ
ร่วมกันของประชาชนโดยไม่ถูกจ ากัดด้วยขอบเขตของพืน้ท่ี แต่ถูกจ ากัดด้วยประเด็นของเนือ้หา
สาระของรายการวิทยท่ีุมีลักษณะเฉพาะ” (กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2554) 

 “เป็นเร่ืองท่ีเกิดจากความสนใจ ความต้องการของคนในสังคมในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่
มักเป็นเร่ืองของปัญหาของผู้คนในสังคม เป็นการร่วมกันหาทางออก แก้ไขปัญหาในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงของคนจ านวนมาก ซ่ึงในปัจจุบันแสดงออกได้ง่ายขึน้ผ่านเครือข่ายการส่ือสารต่างๆ” (ประชา 
คุณธรรมดี, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2554)  

 (2) มีความเป็นไปไดใ้นการให้ใบอนุญาตกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น
ในประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการใน 2 ประเภท ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์
สาธารณะกล่าวคือ 

  2.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ี 1 ซ่ึงระบุวตัถุประสงค์
ท่ีมีความชัดเจนในเร่ืองของการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 
การเกษตร การส่งเสริมอาชีพต่างๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เน่ืองจากวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นให้ความส าคญักบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ     

  “ในการพัฒนาสังคมไทย กจ็ะมีหลายประเดน็ท่ีจะต้องพัฒนา เช่น การศึกษา การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคน ซ่ึงในการพัฒนาต้องท าอย่างต่อเน่ืองไม่มีวันจบ พัฒนาไป เรียนรู้ไป 
เพ่ือเป็นการเตรียมการส าหรับอนาคต” (ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2554) 

ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ี 2 ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบั 
ประเด็นความปลอดภยัสาธารณะ ก็อาจพบสถานีวิทยุประเภทน้ีได้เช่นกนั อาทิ สถานีวิทยุของ
ทหาร เป็นตน้  

และใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ี 3 ออกใหส้ าหรับ 
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ท่ีมีวตัถุประสงค์หลกั เพื่อการกระจายขอ้มูลข่าวสารเพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจอนัดีระหว่างรัฐกับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
สาธารณะแก่คนพิการ คนดอ้ยโอกาส เช่น สถานีวทิยรัุฐสภา เป็นตน้  

2.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน เน่ืองดว้ยค าวา่ “ชุมชน” ในปัจจุบนั 
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สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ชุมชนทางภูมิศาสตร์/กายภาพ และชุมชนกลุ่มสนใจร่วม/
ประโยชน์ร่วม  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ก าหนดขอบเขตของการบริการไว้ให้มี
วตัถุประสงค์เช่นเดียวกบัการประกอบกิจการบริการสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นประโยชน์ตามความ
ตอ้งการของชุมชนท่ีรับบริการ และในกรณีศึกษาของต่างประเทศก็พบการแบ่งความหมายของค า
วา่ “ชุมชน” ในลกัษณะเดียวกนั ตวัอย่างเช่นในสหราชอาณาจกัร มีการนิยามค าว่า “ชุมชน” ตาม
ระเบียบการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ค.ศ. 2004 ตามมาตรา 2 ไว ้2 ลกัษณะ คือ “(ก) ประชาชนผู้
ท่ีอยู่อาศยั หรือท างานอยู่หรือก าลงัศึกษาอยู่ในเขตพื้นท่ีอาณาเขตเฉพาะหรือเขตชุมชนทอ้งถ่ิน
เฉพาะ หรือ (ข) ประชาชนท่ีมีความสนใจร่วมหรือประโยชน์ร่วมกันอย่างใดอย่างหน่ึง หรือมี
คุณลกัษณะทางหน่ึงทางใดท่ีเหมือนกนั”  และกรณีศึกษาในส่วนของการด าเนินกิจการวิทยุชุมชน
กลุ่มความสนใจร่วม/ประโยชน์ร่วม พบว่ามีการแบ่งการประกอบกิจการตามกลุ่มต่างๆ ท่ี
หลากหลาย อาทิ สถานีวิทยุชุมชนเชิงประเด็นส าหรับผูสู้งอายุ กลุ่มชาติพนัธ์ุ (ชนกลุ่มนอ้ย) กลุ่มผู ้
พิการ กลุ่มผูรั้กดนตรี และศิลปะ กลุ่มเพศท่ีสาม ฯลฯ (ดูกรณีศึกษาในบทท่ี 2) เช่น ในสหราช
อาณาจกัรก็มีสถานีวิทยุเพื่อผูสู้งอายุ (Angel Radio) ซ่ึงเป็นสถานีท่ีมีแนวคิดส่งเสริมมุมมอง
ความคิดเก่ียวกบัชีวติดา้นบวกใหก้บัผูสู้งอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป เป็นเวทีส่ือสารใหก้บัผูสู้งอาย ุ 

 ในส่วนใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนนั้นพบว่า สอดคล้องและเป็นไปตาม
คุณลกัษณะของวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นตามนิยามของต่างประเทศ และในประเทศ 
คือ เกิดจากความตอ้งการ ความสนใจของชุมชน (Community Interest) หรือเป็นประเด็นท่ีคนใน
ชุมชนสนใจ (Issue Base) และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน 

 ส่วนใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไรนั้นและมี
เน้ือหาเชิงประเด็นไดเ้ช่นกนั แต่เน่ืองจากการด าเนินการเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ
เน้ือหาถูกก าหนดโดยตลาด ดงันั้น จึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น
ท่ีมุ่งให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม อย่างไรก็ตาม            
ในความเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายโดยตรงมีความเห็นดงัน้ี  

 “ผมว่าประเภทใบอนุญาตของวิทยุเชิงประเดน็จัดอยู่ได้ท้ังประเภทสาธารณะ ธุรกิจ หรือ
ชุมชนก็ได้ ดังมาตรา 10 ระบุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์โดยใช้คล่ืน
ความถ่ีมี 3 ประเภท ซ่ึงในความเห็นผมนะ ผมมองว่าไม่จ าเป็นต้องออกกฎหมายใดเพ่ือการนี้
โดยตรงส าห รับเ ร่ือง วิทยุ เ ชิงประเด็น  เพราะ ว่าในความเป็นจริงการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงมาตรา 10 ท่ีผมบอก สรุปคือการขอใบอนุญาตแบบนี้ก็สามารถน ามาใช้กับ
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเดน็ได้ เพราะมันกเ็ป็นวิทยุเชิงประเดน็ท้ังนั้น” (องอาจ คลา้ม
ไพบูลย,์ สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2554) 
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ตารางที ่4.1 แสดงเนือ้หาเชิงประเด็นทีป่รากฏในกจิการวทิยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ  
 

เนือ้หาเชิงประเด็นในประเภทใบอนุญาต
ประกอบกิจการบริการสาธารณะทั้ งใน
ประเภทที่ 1, 2 และ 3 

เนื้อหาเชิงประเด็นในประเภทใบอนุญาต
ประกอบกจิการบริการชุมชน 
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(ก) สถานีวิทยุบริการสาธารณะที่มุ่งเน้น
ในเชิงประเด็นภายใต้ใบอนุญาตประกอบ
กจิการบริการสาธารณะประเภทที่ 1  

สถานีวิทยุบริการสาธารณะท่ีมุ่งเน้นใน
เ ชิงประเด็นเ พ่ือการส่งเสริมความ รู้ 
การศึกษา 

สถานีวิทยุบริการสาธารณะท่ีมุ่งเน้นใน
เชิงประเด็นเพ่ือการส่งเสริมศาสนา 

สถานีวิทยุบริการสาธารณะท่ีมุ่งเน้นใน
เชิงประเด็นเพ่ือการส่งเสริมศิลปะและ
วฒันธรรม 

สถานีวิทยุบริการสาธารณะท่ีมุ่งเน้นใน
เชิงประเด็นเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 

สถานีวิทยุบริการสาธารณะท่ีมุ่งเน้นใน
เชิงประเด็นเพ่ือการส่งเสริมการเกษตร 

สถานีวิทยุบริการสาธารณะท่ีมุ่งเน้นใน
เชิงประเด็นเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ 

สถานีวิทยุบริการสาธารณะท่ีมุ่งเน้นใน
เชิงประเด็นเ พ่ือการส่งเสริมสุขภาพ
อนามยั 

สถานีวิทยุบริการสาธารณะท่ีมุ่งเน้นใน
เชิงประเด็นเพ่ือการส่งเสริมกีฬา 

สถานีวิทยุบริการสาธารณะท่ีมุ่งเน้นใน
เชิงประเด็นเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

(ก) สถานีวิทยุชุมชนที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็น
ตามกรอบแนวคดิการบริการสาธารณะ 

                                                               
สถานีวิทยุชุมชนก ลุ่มความสนใจร่วม /
ประโยชน์ร่วมท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นความรู้ 
การศึกษา 

สถานีวิทยุชุมชนก ลุ่มความสนใจร่วม /
ประโยชน์ ร่วมท่ีมุ่ ง เน้นในเชิ งประเด็น
ศาสนา 

สถานีวิทยุชุมชนก ลุ่มความสนใจร่วม /
ประโยชน์ร่วมท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นศิลปะ
และวฒันธรรม 

สถานีวิทยุ ชุมชนก ลุ่มความสนใจร่วม /
ประโยชน์ ร่วมท่ีมุ่ ง เน้นในเชิ งประเด็น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 

สถานีวิทยุชุมชนก ลุ่มความสนใจร่วม /
ประโยชน์ ร่วมท่ีมุ่ ง เน้นในเชิ งประเด็น
การเกษตร 

สถานีวิทยุชุมชนก ลุ่มความสนใจร่วม /
ประโยชน์ ร่วมท่ีมุ่ ง เน้นในเชิ งประเด็น
ศาสนาการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ 

สถานีวิทยุชุมชนก ลุ่มความสนใจร่วม /
ประโยชน์ ร่วมท่ีมุ่ ง เน้นในเชิ งประเด็น
สุขภาพอนามยั 

สถานีวิทยุชุมชนก ลุ่มความสนใจร่วม /
ประโยชน์ร่วมท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นกีฬา 

สถานีวิทยุชุมชนก ลุ่มความสนใจร่วม /
ประโยชน์ร่วมท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เนือ้หาเชิงประเด็นในประเภทใบอนุญาต
ประกอบกิจการบริการสาธารณะทั้ งใน
ประเภทที่ 1, 2 และ 3 

เนื้อหาเชิงประเด็นในประเภทใบอนุญาต
ประกอบกจิการบริการชุมชน 
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(ข) สถานีวิทยุบริการสาธารณะที่มุ่งเน้น
ในเชิงประเด็นภายใต้ใบอนุญาตประกอบ
กจิการบริการสาธารณะประเภทที่ 2 

สถานีวิทยุบริการสาธารณะท่ีมุ่งเน้นใน
เชิงประเด็นเพ่ือความมัน่คงของรัฐหรือ
ความปลอดภยัสาธารณะ 

(ค) สถานีวิทยุบริการสาธารณะที่มุ่งเน้น
ในเชิงประเด็นภายใต้ใบอนุญาตประกอบ
กจิการบริการสาธารณะประเภทที่ 3 

สถานีวิทยุบริการสาธารณะท่ีมุ่งเน้นใน
เชิงประเด็นเพ่ือส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย (อาทิ วิทยรัุฐสภา) 

(ข) กจิการวทิยุชุมชนที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็น
ตาม กลุ่มความสนใจร่วม /ประโยชน์ร่วม 
สามารถแบ่งการประกอบกิจการตามกลุ่ม
ต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ สถานีวิทยชุุมชนเชิง
ประเด็นส าหรับผู ้สูงอายุ ก ลุ่มชาติพันธุ์     
(ชนกลุ่มน้อย) กลุ่มผูพิ้การ กลุ่มผูรั้กดนตรี
และศิลปะ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการสาธารณะ 
 
 
มาตรา 11  ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ตอ้งเป็น 

(1) กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีมิใช่รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีหน้าท่ีตามกฎหมายหรือมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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บทวเิคราะห์ 
 ในฐานะผูอ้นุญาตคณะกรรมการตอ้งพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงโดย
พิจารณาให้เป็นไปตามคุณสมบติัท่ีพระราชบญัญติัก าหนดในขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขอ้สังเกตคือ 
กิจการวิทยุกระจายเสียงในการบริการสาธารณะจ าเป็นจะตอ้งมีประเด็นท่ีชัดเจนและมีพนัธกิจท่ี
สนองตอบตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้และเพื่อให้เขา้ถึงสาธารณะไดอ้ย่างกวา้งขวาง ครอบคลุม
ทัว่ถึงการส่งหรือการเผยแพร่กระจายเสียงในลกัษณะน้ีจึงควรใช้คล่ืนทั้ง AM และ FM เพื่อให้
เ ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรค ล่ืนความ ถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553   

ตามความเห็นขององอาจ คล้ามไพบูลย์ และวิทยาธร ท่อแก้ว ท่ีว่าวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเน้นในเชิงประเด็น อาจด าเนินการส่งกระจายเสียงไดท้ั้งใน . ลกัษณะประเภทใบอนุญาตของ
กิจการส าหรับประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคนจ านวนมาก อาจน าเสนอ
เน้ือหาเชิงประเด็นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายของภาครัฐ ส่วนในสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล
อาจน าเสนอเน้ือหาเชิงประเด็นในแง่ความสนใจร่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะ เช่น ภยัพิบติัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ส่วนในสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นใน
ประเด็นเร่ืองของการพฒันาการศึกษา การเรียนการสอน และการเผยแพร่ความรู้ ซ่ึงการเผยแพร่
สาระประโยชน์เหล่าน้ีให้เขา้ถึงประชาชนไดอ้ย่างครอบคลุมและทัว่ถึง จึงจ าเป็นตอ้งใชค้ล่ืนวิทยุ
ประเภท AM และ FM รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยีอ่ืนๆ เขา้มาผสมผสานดว้ย (องอาจ คลา้มไพบูลย ,์ 
สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2554 และวทิยาธร ท่อแกว้, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2554) 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการบริการชุมชน 
 
มาตรา 12  ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ตอ้งเป็นสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไทย ซ่ึงไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
โดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ หรือกลุ่มคนในทอ้งถ่ินท่ีไม่เป็นนิติบุคคล ซ่ึงรวมตวักนัเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ทั้ งน้ี ต้องมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการบริการชุมชนตามลักษณะท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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บทวเิคราะห์ 

 ในต่างประเทศวทิยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นส่วนใหญ่จะปรากฏอยูใ่นประเภท
ชุมชนโดยมีชุมชนเฉพาะท่ีหลากหลายทั้งศาสนา กรรมกร ส่ิงแวดลอ้ม คนพิการและผูสู้งอายุ ฯลฯ 
เช่นเดียวกับในประเทศไทยวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นจะปรากฏอย่างชัดเจนใน
ประเภทกิจการบริการชุมชนเช่นกนั อาทิ มูลนิธิหลวงตามหาบวัเป็นผูด้  าเนินการสถานีวิทยุชุมชน
วดัป่าบ้านตาด สมาพนัธ์กรรมกรรถไฟมีสถานีวิทยุเสียงกรรมกร เป็นต้น ดังข้อมูลและค าให้
สัมภาษณ์ดงัน้ี 

ประเด็นในเร่ืองกลุ่มคนในทอ้งถ่ินท่ีไม่เป็นนิติบุคคล ซ่ึงรวมตวักนัเพื่อสร้างความเขม้แข็ง
ใหแ้ก่ชุมชนนั้นพบวา่ ในความเป็นจริงวทิยชุุมชนหลายแห่งในประเทศไทยท่ีไม่มีการจดทะเบียนท่ี
เป็นนิติบุคคล มีแต่เป็นคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อด าเนินการในการก าหนดเป้าหมาย และเน้ือหา 
รวมถึงการด าเนินการ ส่วนกรณีวทิยเุสียงธรรม ซ่ึงมีการกระจายเสียงให้แก่ชุมชนขนาดใหญ่ พบวา่ 
มีการด าเนินการในรูปแบบมูลนิธิ ส าหรับกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นใน
ต่างประเทศ จะอยูใ่นรูปแบบบริษทัหรือเป็นนิติบุคคล เช่น RPH - Radio Print - Handicaped 
ด าเนินการโดย Vision Australia ของเมลเบิร์น เป็นตน้ 

 ส าหรับความคิดเห็นของนกัวิชาการดา้นวิศวกรรมศาสตร์ ถวิล พึ่งมา ไดใ้ห้ความเห็นใน
ประเด็นของการใชค้ล่ืนของกิจการวิทยุชุมชนว่าส าหรับการบริการชุมชนนั้นอยากให้ก าหนดการ
ให้บริการตามพื้นท่ีมากกว่าการก าหนดตามชุมชนสนใจ หากชุมชนท่ีมีความสนใจร่วม/ความ
ตอ้งการร่วมมีขนาดใหญ่เกินพื้นท่ี ควรจะไปใชค้ล่ืนวิทยุหลกัของประเทศ (ถวิล พึ่งมา, สัมภาษณ์, 
10 พฤษภาคม 2554) 

 ส่วนผูป้ฏิบติัการด้านวิทยุชุมชนมีบางส่วนได้ให้ความเห็นตรงกันกับนักวิชาการด้าน   
นิเทศศาสตร์ และนกัวิชาการดา้นสังคมวิทยาวา่ เน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ไป
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มาก และมีความสนใจและความตอ้งการของคนเฉพาะกลุ่มเพิ่มข้ึน ดงันั้น การใช้คล่ืนความถ่ีใน
ลกัษณะพื้นท่ีจึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในโลกปัจจุบนั (กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ, สัมภาษณ์, 
16 พฤษภาคม 2554 เล็ก สมบติั, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2554 ประชา คุณธรรมดี, สัมภาษณ์, 18 
พฤษภาคม 2554 พระอาจารย์อดุลย์ มุตตจิตโต,2554 และสาวิตย์ แก้วหวาน, สัมภาษณ์, 4 
พฤษภาคม 2554) 

การยืน่ค าขอรับใบอนุญาต 

 

 

 

 

  
 
บทวเิคราะห์ 
 
 ณ ขณะน้ียงัไม่มีใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น แต่ในความเป็นจริง
วทิยกุระจายเสียงท่ีมีเน้ือหามุ่งเนน้เชิงประเด็นไดเ้กิดข้ึนมานานแลว้ทั้งต่างประเทศและในประเทศ 
และแนวโนม้ในอนาคตเน้ือหาในลกัษณะมุ่งเนน้เชิงประเด็นจะมีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากโลกไดก้า้วเขา้สู่
ยคุสังคมสารสนเทศท่ีการส่ือสารจะมีลกัษณะเด่น 3 ประการ คือ มีการโตต้อบกนัระหวา่งผูส่้งสาร
และผูรั้บสารไดง่้ายข้ึน เน้ือหาท่ีส่ือสารจะมีลกัษณะท่ีมีความเฉพาะเจาะจงตามความตอ้งการและ
ความสนใจมากข้ึน เน้ือหาท่ีให้บริการแบบมวลชนจะลดน้อยลง และผูส่้งสารกับผูรั้บสารจะ
สามารถติดต่อกนัได้โดยไร้ขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาและระยะทาง ดงันั้น จึงเห็นว่าควรมีใบอนุญาต
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น เพื่อให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ดี
มากยิง่ข้ึน 
 นอกจากน้ี ยงัมีค านิยามค าว่า ชุมชน ไวใ้นพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553        
ท่ีนิยาม ชุมชน วา่ หมายถึง กลุ่มประชาชนท่ีมีพื้นท่ีอาศยัในแหล่งเดียวกนัไม่วา่จะในเมืองหรือใน
ชนบท และใหห้มายความรวมถึงกลุ่มประชาชนท่ีมีความสนใจร่วมกนัและอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั
หรือส่ือสารถึงกันได้ โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเก่ียวข้องเช่ือมโยงกัน               

มาตรา 16 การยื่นค าขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยตอ้งให้ผูข้อรับใบอนุญาตระบุสถานี ระบบ และวิธีการท่ีจะใชใ้นการส่ง 
วทิยกุระจายเสียงหรือวทิยโุทรทศัน์ รวมทั้งตอ้งเสนอแผนบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ให้
คณะกรรมการพิจารณาดว้ย 
 
ประกาศตามวรรคหน่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์และแผนความถ่ี
วิทยุตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทย ุ   
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 
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ท ากิจกรรมอนัชอบดว้ยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกนั มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจดัการ
และการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพการส่ือสารของโลกในยุคปัจจุบนัท่ีมีการ
เช่ือมโยงกันในลักษณะเครือข่าย เน่ืองจากเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีพฒันาไปอย่างไร้ขอบเขต
พรมแดน ท าให้คนท่ีมีความสนใจร่วมกนัและมีความตอ้งการร่วมกนัสามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้
ดงันั้นจึงอาจเกิดชุมชนความตอ้งการร่วม หรือชุมชนความสนใจร่วมกนัได้โดยง่าย และหากเกิด
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น ซ่ึงอาจอยู่ในประเภทของวิทยุชุมชนเชิงประเด็นก็
เห็นสมควรให้น าไปพิจารณาในการวางแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทศัน์ และ
ควรก าหนดแผนความถ่ีส าหรับวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นไวใ้นกฎหมายว่าด้วย
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมดว้ย 

 

การป้องกนัการผูกขาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวเิคราะห์ 

มาตรา 31  เพ่ือป้องกนัมิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงครอบง ากิจการในลกัษณะท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสในการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารสาธารณะท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายหรือกระท าการอนัเป็นการผูกขาดการประกอบ
กิจการส่ือมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกนัห้ามผูรั้บใบอนุญาตถือครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกนั 
หรือครองสิทธิขา้มส่ือในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีเกินสัดส่วนท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตแกไ้ขการฝ่าฝืนนั้นภายในเกา้สิบวนั เพ่ือใหก้ารถือครองธุรกิจเป็นไปตามประกาศดงักล่าว 

มาตรา 32  เพ่ือส่งเสริมการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม และป้องกันมิให้มีการกระท าอนัเป็นการผูกขาด     
ลดหรือจ ากดัการแข่งขนัในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ให้การประกอบกิจการของ
ผูรั้บใบอนุญาตอยู่ในบงัคบัของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขนัทางการคา้และมาตรการเฉพาะท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนดตามลกัษณะการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ 

การกระท าอนัเป็นการผกูขาด ลด หรือจ ากดัการแข่งขนัในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ 
ใหห้มายความรวมถึงการถือครองธุรกิจในกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกนัหรือการใชว้สัดุหรืออุปกรณ์ท่ีติดตั้งเป็นพิเศษ
เพื่อรับสญัญาณเสียงหรือภาพในลกัษณะท่ีกีดกนัการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
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 ในต่างประเทศมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุญาตในกิจการวิทยุกระจายเสียงเช่นกัน      
ดงัปรากฏทั้งในกฎระเบียบของ ACMA และ Ofcom ดงันั้น ในการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นจึงเห็นควรใหเ้ป็นไปตามมาตรา .1 โดยมีขอ้สังเกต ดงัน้ี 

 1. ส่วนใหญ่การครอบง าเกิดข้ึนเม่ือขาดกฎหมายเขา้มาดูแลหรือจดัการ ดงันั้นเม่ือมี กสทช. 
ก็ควรใหมี้การก าหนดมาตรการป้องกนัการผกูขาดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรร
คล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ.255. เช่น การพิจารณาระยะเวลาของใบอนุญาต ในการด าเนินกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้
ในเชิงประเด็น ซ่ึงหากบางประเด็นอาจเปล่ียนแปลงไปตามกาลสมยั ดงันั้น อาจให้ใบอนุญาตมีอาย ุ
5 ปี ซ่ึงเม่ือครบตอ้งด าเนินการขอใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยใช้พื้นฐานในเร่ือง
ผลประโยชน์ของสังคมและของชาติเป็นหลกั 

 2. ความอ่อนแอของระบอบการเมืองแบบรัฐสภาสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างท่ี
เกิดข้ึนติดต่อกนัเป็นเวลานานเร่ืองปัญหาความไม่เสมอภาคของประชาชนส่วนใหญ่ท่ีดอ้ยโอกาส 
ยากจน ท าใหค้นกลุ่มน้ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุน รวมทั้งความไม่เท่าทนัส่ือของผูฟั้ง ดงัค าสัมภาษณ์ 

“ระบบรัฐสภาของเราสะท้อนให้เห็นความอ่อนแอในเชิงโครงสร้างการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และเป็นความพึงพอใจของรัฐบาล เพราะเป็นเร่ืองของผลประโยชน์ของนักการเมืองท่ียังเห็น
แก่พรรคพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของสาธารณะ การแก้ปัญหาต้องท าให้เห็นว่าคนในสังคมมี
ความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง” (พิศิษฐ ์ชวาลาธวชั, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2554) 
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รายการของกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

ผงัรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวเิคราะห์  

 1) เพื่อเป็นหลักประกันว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมีเน้ือหามุ่งเน้นในเชิงประเด็นได้
ด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละภารกิจ ดงันั้น จึงตอ้งแสดงผงัรายการท่ีสมบูรณ์ให้คณะกรรมการ
พิจารณา โดยคณะกรรมการอาจใชม้าตรฐานสัดส่วนเน้ือหา ตามผลการศึกษาจากต่างประเทศท่ีมี
ความแตกต่างกนัไป เช่น ในบางประเทศมีเน้ือหาเชิงประเด็นร้อยละ 90 บางประเทศมีเน้ือหาเชิง
ประเด็นร้อยละ 70 ดงันั้น ส าหรับประเทศไทย ซ่ึงตามหมวด 3 ของพระราชบญัญติัการประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดสัดส่วนของวิทยุกระจายเสียง
สาธารณะและชุมชนไวว้่าจะตอ้งมีเน้ือหาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 นัน่อาจน ามาใช้เป็นมาตรฐานว่า
วิทยุกระจายเสียง ท่ี มุ่ง เน้นในเชิงประเด็นควรมี เ น้ือหาเชิงประเด็นไม่ต ่ ากว่า ร้อยละ 70                       
 2) เน่ืองจากวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเกิดจากความสนใจร่วม ความตอ้งการ
ร่วมของกลุ่มคน ซ่ึงบางประเด็นอาจมีความล่อแหลมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม และ
แมส่ื้อมวลชนหรือบุคคลจะมีสิทธิเสรีภาพในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็นใดๆ ได ้แต่
ข้อมูลและความคิดเห็นดังกล่าวต้องไม่ เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีมีคุณลักษณะตามมาตรา 37                         
ของพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 คือ จะตอ้งไม่

มาตรา 34  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งจดัท าผงัรายการให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการประกอบกิจการท่ีไดรั้บใบอนุญาต  ทั้งน้ี 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนดส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 

ในกรณีจ าเป็นเพ่ือคุม้ครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดช่วงเวลาของการออกอากาศรายการบางประเภท
ได ้

ให้ผูรั้บใบอนุญาตเสนอผงัรายการให้คณะกรรมการอยา่งน้อยสิบห้าวนัก่อนวนัเร่ิมให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทศัน์ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าผงัรายการไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนด ให้คณะกรรมการสั่งให้
ผูรั้บใบอนุญาตแกไ้ขผงัรายการให้ถูกตอ้งไดเ้ม่ือคณะกรรมการเห็นชอบกบัผงัรายการท่ีไดแ้กไ้ขแลว้ ให้ผูรั้บใบอนุญาตเร่ิม
ให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ตามผงัรายการท่ีคณะกรรมการเห็นชอบแลว้ได ้

ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงผงัรายการท่ีคณะกรรมการเห็นชอบแลว้ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาก่อน
ท าการเปล่ียนแปลงไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัและให้น าความในวรรคส่ีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ผูรั้บใบอนุญาตอาจด าเนินรายการท่ีแตกต่างจากผงัรายการไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
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กระทบต่อความมัน่คงกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตอ้งไม่เป็นเน้ือหาลามกอนาจาร 
และไม่เป็นเน้ือหาท่ีกระทบต่อการใหเ้กิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยา่ง
ร้ายแรงหรือถา้หากฝ่าฝืนอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายอ่ืนๆ อาทิ 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  มาตรา 3 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 47 เป็นตน้ 
และจริยธรรมจรรยาบรรณของส่ือมวลชนประเภทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                   
 3) ส าหรับเน้ือหาเชิงประเด็นท่ีอาจหม่ินเหม่หรือไม่เหมาะสมกบักลุ่มเด็ก/เยาวชนควรมีการ
พิจารณาผงัการออกอากาศและเน้ือหารายการอยา่งเขม้งวด (พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
อาทิ มาตรา 22 และมาตรา 50) 

หมวด 3 

การส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวชิาชีพ 

และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

การส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวชิาชีพและการคุ้มครองผู้เสียหาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวเิคราะห์ 

มาตรา 39  ให้คณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู ้รับใบอนุญาต ผูผ้ลิตรายการ และผูป้ระกอบวิชาชีพ
ส่ือสารมวลชนท่ีเก่ียวกบักิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทศัน์เป็นองคก์ร 

ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท าหนา้ท่ีจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบ คุมการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพกนัเองภายใตม้าตรฐานทางจริยธรรม 

การจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรตามวรรคหน่ึง ตอ้งค  านึงถึงการคุม้ครองการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารสาธารณะของ
ประชาชน และการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ รวมทั้งการคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของผูป้ระกอบอาชีพและวิชาชีพขององคก์ร 

ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององคก์รตามวรรคหน่ึง ให้แต่ละองคก์รตามวรรคหน่ึงจดัตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมจริยธรรมข้ึนโดยมีองค ์ประกอบและให้ค  านึงถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างผูป้ระกอบอาชีพและวิชาชีพ นกัวิชาการ 
และผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

องคก์รตามวรรคหน่ึงท่ีมีการจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรม คณะกรรมการอาจให้การส่งเสริมจากกองทุนตามมาตรา 52 ก็ได ้

มาตรา 40  ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากรายการท่ีออกอากาศเป็นเท็จหรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิใน
ครอบครัว หรือความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการ  

ให้คณะกรรมการส่งเร่ืองพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา 39 
เพ่ือให้ด าเนินการเยยีวยาให้แก่ผูเ้สียหายโดยเร็ว และให้คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินการขององคก์รควบคุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา 39 เม่ือองคก์รควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา 39 ไดแ้จง้ผลการด าเนินการให้
คณะกรรมการทราบแลว้ ให้แจง้ผูร้้องเรียนทราบผลการด าเนินการโดยเร็ว 

ผลการด าเนินการในหมวดน้ี ให้เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการตามมาตรา 51 (1) 
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 โดยหน้าท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  (กสทช.) จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู ้รับใบอนุญาต
วิทยุกระจายเสียง เพื่อร่วมกนัจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมของผูป้ระกอบการวิทยุกระจายเสียงอยู่
แลว้ ดงันั้น ส าหรับวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น คณะกรรมการฯจึงควรสนบัสนุนให้มี
การรวมกลุ่มกนัเพื่อจดัท าจริยธรรมในส่วนน้ีดว้ยเพื่อ 

 1. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ในเร่ืองของการส่งเสริมให้มีการ
ควบคุมตนเองของส่ือวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นโดยการตั้งคณะกรรมการท่ีเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญ ในเร่ืองของส่ือวิทยุกระจายเสียง และประเด็นเน้ือหาท่ีด าเนินการเผยแพร่ 
รวมทั้งนกักฎหมายเฉพาะดา้นมาร่วมกนัร่างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้น
ในเชิงประเด็น โดยใช้หลกัปรัชญาทางวิชาชีพการท าหน้าท่ีของส่ือมวลชน และหลกักฎหมายท่ี
ส าคญัในสังคม อาทิ กฎหมายการละเมิดสิทธิเสรีภาพผูอ่ื้น เป็นตน้  

 2.  การน า เอาวิ ธีการประเมินผลประสิทธิภาพ และคุณภาพของการด า เนินการ
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นมาพิจารณาในการใหต่้อใบอนุญาตในคราวต่อไป 

 ซ่ึงในต่างประเทศ ทั้งในสหราชอาณาจกัร ประเทศออสเตรเลีย จะมีการตั้งสมาคมวิชาชีพ
ส่ือท่ีรับรองโดย ACMA และ Ofcom เพื่อด าเนินการคุม้ครองสิทธิดงักล่าว ทั้งในแง่ของผูรั้บ
ใบอนุญาตและผูฟั้ง ซ่ึงถือว่าเป็นการสนับสนุนให้ส่ือมีการควบคุมกันเอง (Self Control) เพื่อ
ป้องกนัมิให้เกิดการกระท าผิดกฎหมายและเป็นการป้องกนัมิให้เกิดการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของการ
ท างานของส่ือในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 หมวด 4  
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การสร้างโครงข่ายพืน้ฐาน การใช้ และเช่ือมต่อโครงข่าย 

ในการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

การสร้างโครงข่ายพืน้ฐาน การใช้ และเช่ือมต่อโครงข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 41  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 49 ในการด าเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ถา้ผูรั้บใบอนุญาตมีเหตุตอ้งปักหรือตั้ง
เสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดและจ าเป็นตอ้งใช้สิทธิตามมาตราน้ี ให้ผูรั้บใบอนุญาตจดัท าแผนผงัแสดง
รายละเอียดของลกัษณะทิศทาง และแนวเขตในการปักหรือตั้งเสา เดินสาย วางท่อและการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด เสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

เม่ือคณะกรรมการไดใ้ห้ความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้ผูรั้บใบอนุญาตมีสิทธิด าเนินการต่อไปไดโ้ดยให้น าความในหมวด 4 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544มาใช้บังคบัโดยอนุโลม  ทั้ งน้ี โดยให้อ  านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัน้ี และสิทธิหน้าท่ีใดท่ี
ก าหนดให้เป็นของผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นสิทธิหนา้ท่ีของผูรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี 

ในกรณีท่ีบทบญัญติัในหมวด 4 แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 บญัญติัให้การกระท าใด ๆ เป็น
ความผิดและมีบทก าหนดโทษส าหรับความผิดนั้นให้น ามาใชบ้งัคบักบัผูรั้บใบอนุญาตดว้ยโดยให้ถืออตัราโทษอยา่งเดียวกนั (ต่อ) 

 

มาตรา 42  เจ้าของโครงข่ายต้องยินยอมให้ผูรั้บใบอนุญาตใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายของตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

เจา้ของโครงข่ายอาจปฏิเสธไม่ให้ความยนิยอมให้ใชห้รือเช่ือมต่อโครงข่ายไดเ้ฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) โครงข่ายท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอแก่การให้ผูรั้บใบอนุญาตใชห้รือเช่ือมต่อ 

(2) การใชห้รือเช่ือมต่อโครงข่ายอาจกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ 
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 ให้เจ้าของโครงข่ายจัดส่งส าเนาข้อตกลงให้คณะกรรมการภายในสิบวนันับแต่วนัท่ีได้มีการลงนามในข้อตกลง ถ้า
คณะกรรมการเห็นวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวไม่เป็นไปตามลกัษณะในวรรคหน่ึงคณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ด าเนินการแกไ้ขภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ให้เจา้ของโครงข่ายปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการ แต่ถา้ผูข้อใชห้รือขอเช่ือมต่อโครงข่ายไม่ปฏิบติัตาม
ค าสัง่ของคณะกรรมการให้ขอ้ตกลงนั้นเป็นอนัส้ินผล 

มาตรา 45  เจา้ของโครงข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้ตกลงการใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่าย รวมทั้งอตัราค่าตอบแทนการใช้หรือเช่ือมต่อ
โครงข่ายตามวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา 46  ในกรณีท่ีขอ้เท็จจริงเปล่ียนแปลงไปเป็นเหตุให้ค่าตอบแทนการใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายไม่เป็นไปตามมาตรา 42 
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บทวเิคราะห์  



 77 

 ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี โดยมีขอ้สังเกตเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. นกัวชิาการดา้นดา้นวศิวกรรมไดใ้หค้วามเห็นทางดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการสร้างโครงข่าย 
และการใชบ้ริการจากโครงข่ายวา่ ในการท าวิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงประเด็นวา่ควรเนน้ในเร่ือง
ของการใชพ้ื้นท่ีเป็นหลกั โดยการกระจายเสียงให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของการกระจายเสียงของ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงพื้นท่ี คือ 15 – 15 - .0 และเพื่อแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการรบกวนกนั
ของคล่ืนของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกนั ควรใช้การจดัความถ่ีท่ีเรียกว่า 
Frequency Reuse หรือจดัแบบ Cellular ทั้งน้ีในการด าเนินการจะตอ้งเร่ิมจากการจดัท าแผนแม่บท
การจัดคล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงชุมชนทีละจังหวดัจนครบ  (ถวิล พึ่ งมา , สัมภาษณ์ ,                   
10 พฤษภาคม 2554) 

 2. นกัวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์ไดใ้ห้ความเห็นว่า ในการติดต่อส่ือสารในปัจจุบนั สังคม
ได้ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อเช่ือมต่อระบบการส่งและรับสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบเป็นการ
หลอมรวมส่ือคร้ังยิง่ใหญ่ท่ีท าใหส่ื้อแต่ละส่ือไม่สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน ในลกัษณะ
ของรูปแบบท่ีเรียกว่า Convergence หรือการหลอมรวมส่ือ ซ่ึงถา้หากคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์การ
ผสมผสานเทคโนโลยีในโครงข่ายต่างๆ นบัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า เน่ืองจากสามารถลดตน้ทุนใน
การเขา้ถึงส่ือแต่ละชนิดลงไดอ้ยา่งมาก ท าให้ประชาชนสามารถใชข้อ้มูลข่าวสารไดท้นัท่วงที และ
เป็นประโยชน์ สนองตอบต่อความตอ้งการของคนกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี (ประชา 
คุณธรรมดี, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2554) 

 .. นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ไดใ้ห้ความเห็นวา่ หากวิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงประเด็น
ตอ้งการเผยแพร่หรือส่งเน้ือหาในระดบัท่ีกวา้ง และให้ครอบคลุมชุมชนท่ีมีความสนใจร่วมกัน        
ก็ควรใช้ระบบ AM ซ่ึงจะไปมีผลต่อการขอใบอนุญาต กล่าวคือ ตอ้งขอใบอนุญาตท่ีเป็น License 
เพียงใบเดียว (สุภิญญา กลางณรงค,์ สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2554) 

 4. นักปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงประเด็นให้ความเห็นว่า ค  าว่า ชุมชน                
มีความหมายท่ีไม่ใช่เฉพาะเชิงพื้นท่ีแต่เพียงอยา่งเดียว แต่หมายถึงชุมชนท่ีประกอบไปดว้ยบุคคลท่ี
มีความสนใจ ความตอ้งการร่วมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงบางประเด็นอาจไม่ใช่เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
เฉพาะในพื้นท่ีเท่านั้นแต่อาจเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัไป เช่น ผูท่ี้มี
ความสนใจร่วมในเร่ืองของความเช่ือหรือความศรัทธา หรือในต่างประเทศก็จะมีชุมชนท่ีมีความ
สนใจร่วมกนัในเร่ืองต่างๆ มากมาย ทั้งผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ พวกชนเผา่ หรือแมแ้ต่วิทยุพวกเพศท่ีสาม 
ซ่ึงในต่างประเทศก็มีการด าเนินการในรูปแบบลกัษณะของเครือข่ายเช่นกนั เช่น วิทยุ RPH หรือ
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วทิยกุระจายเสียงผูพ้ิการทางสายตาก็มีการส่งกระจายเสียงในลกัษณะเครือข่าย โดยมีแม่ข่ายอยูท่ี่รัฐ
เมลเบิร์น เป็นตน้ (พระอาจารยอ์ดุลย ์มุตตจิตโต, 2554) 

 อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ต่างประเทศพบว่ามีการออกอากาศในลกัษณะเครือข่าย
มากทั้งในประเทศองักฤษและออสเตรเลีย ในประเทศสเปน และในประเทศยุโรปอ่ืนๆ ซ่ึงการออก
ในลกัษณะเครือข่ายดงักล่าวก็ได้รับใบอนุญาตให้สามารถประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
ลกัษณะดงักล่าวได ้ 

 ดังนั้ นการพิจารณาในเร่ืองโครงข่ายหรือเครือข่ายนั้ น กสทช. อาจน ารูปแบบของ
ต่างประเทศมาพิจารณาในการออกใบอนุญาตในลกัษณะโครงข่ายได ้

 หมวด 5  

การส่งเสริมและการพฒันากจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

การส่งเสริมและการพฒันา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 51  ในการส่งเสริมและพฒันากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัใหมี้การประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสมัฤทธ์ิของการประกอบกิจการกระจาย เสียงและกิจการ
โทรทศัน์ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์และ การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ความ
หลากหลายของการแสดงความเห็น การให้บริการคนพิการและคนดอ้ยโอกาส การรับเร่ืองร้องเรียน โอกาส
ในการเขา้สู่ตลาดของผูป้ระกอบการรายใหม่ 

(2) จดัใหมี้การประเมินคุณภาพรายการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ต่อสงัคมและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

(3) จดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บใบอนุญาต ผูป้ระกอบวิชาชีพและผูบ้ริโภคในการด าเนินการตาม 
(1) และ (2) 

การประเมินตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด ซ่ึงอย่าง
นอ้ยตอ้งมีการแสดงขอ้เท็จจริงให้ปรากฏทั้งในเร่ืองประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การพฒันาองคก์ร การไดรั้บ
การสนบัสนุนจากประชาชน และรายละเอียดอ่ืนท่ีจ าเป็น 

มาตรา 52  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวา่รายการใดเป็นประโยชน์ต่อสงัคมหรือสมควรส่งเสริมใหมี้การผลิต
รายการ หรือผูป้ระกอบการรายใดปฏิบติัตามมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการและคน
ด้อยโอกาสตามมาตรา 36 คณะกรรมการอาจพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนได้ตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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บทวเิคราะห์  

 ในต่างประเทศได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของสถานี โดยสมาคมวิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียงเป็นแบบประเมินท่ีสร้างและก าหนดข้ึนโดยกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพ และ
องค์กรในด้านต่างๆ อาทิ จิตวิทยา กรมแรงงาน ตัวแทนด้านกฎหมาย ฯลฯ ดังนั้ น เพื่อให้
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นอยู่ในแนวทางท่ีถูกท่ีควร จึงเห็นควรให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีโดยมีขอ้สังเกต ดงัน้ี 

 1. ควรให้ กสทช. ร่วมกับผูป้ฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นตั้ ง
คณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อาทิ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผู ้
พิการ และเยาวชน เป็นตน้ ตลอดจนผูป้ระกอบการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นร่วม
สร้างแบบประเมินรายการวทิยเุพื่อน าไปใชใ้นการประเมินวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น
ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย เพื่อใหส้ถานีวทิยกุระจายเสียงน าผลการประเมินไปใชพ้ฒันา ปรับปรุงสถานี
ใหมี้คุณภาพ และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น 

 2. ในการประเมินผลควรจดัให้มีการประเมินผลในช่วงส้ินปีของการด าเนินการ และควร
รายงานผลของการประเมินใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 

หมวด 7 

บทก าหนดโทษ 

โทษทางปกครอง 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 57  โทษปรับทางปกครอง มีดงัต่อไปน้ี 

(1) โทษปรับทางปกครองชั้น 1 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

(2) โทษปรับทางปกครองชั้น 2 ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหม่ืนบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท 

(3) โทษปรับทางปกครองชั้น 3 ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท แต่ไม่เกินห้าลา้นบาท 

มาตรา 58  ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูใ้ด 

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา 24 

(2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 44 วรรคสอง หรือมาตรา 47 วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม 

(3) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการตามมาตรา 44 วรรคสอง  

ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองชั้น 1 (ต่อ) 
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มาตรา 59  ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูใ้ด 

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 34 วรรคห้า มาตรา 35 หรือมาตรา 38 

(2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา 34 วรรค
หน่ึง มาตรา 36 หรือมาตรา 45 

(3) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการตามมาตรา 34 วรรคส่ี หรือมาตรา 37 วรรคหน่ึง 

ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองชั้น 2 

มาตรา 60  ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูใ้ด 

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 47 วรรคสอง มาตรา 48 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 50 

(2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑห์รือประกาศท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 34 วรรค
สอง หรือมาตรา 42 วรรคหน่ึง 

(3) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการตามมาตรา 43 

ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองชั้น 3 

มาตรา 61  ถา้การกระท าความผิดซ่ึงมีโทษปรับทางปกครองเป็นความผิดต่อเน่ืองและคณะกรรมการไดพิ้จารณาสั่งลงโทษปรับ
ทางปกครองส าหรับความผิดนั้น ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษปรับรายวนัอีกในอตัราดงัต่อไปน้ี นบัแต่วนัท่ีมีค  าสั่งลงโทษปรับทาง
ปกครองดงักล่าว ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหรือจนกวา่จะปฏิบติัให้ถูกตอ้ง 

(1) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น 1 ให้ปรับวนัละไม่เกินห้าพนับาท 

(2) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น 2 ให้ปรับวนัละไม่เกินสองหม่ืนบาท 

(3) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น 3 ให้ปรับวนัละไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

ให้คณะกรรมการด าเนินการบงัคบัให้มีการช าระค่าปรับรายวนัทุกสิบห้าวนั 

มาตรา 62  ให้ส านกังานเป็นผูร้วบรวมขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการกระท าความผิดท่ีมีโทษทางปกครองเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาสัง่ลงโทษทางปกครอง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง คณะกรรมการตอ้งค านึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระท าและความเสียหายท่ีเกิดจากการ
กระท านั้น แต่คณะกรรมการอาจตกัเตือนผูก้ระท าความผิดโดยไม่ลงโทษปรับทางปกครองก็ไดใ้นกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่า
การกระท านั้นมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นความผิดซ่ึงมีโทษปรับทางปกครองชั้น 1 

(2) มิใช่ความผิดต่อเน่ือง  

(3) เป็นการกระท าความผิดเป็นคร้ังแรกซ่ึงกระท าโดยไม่จงใจ และ 

(4) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย (ต่อ) 
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บทวเิคราะห์ 

 เห็นควรบงัคบัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี โดยมีขอ้สังเกตจาก 

 1. นกัวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การออกกฎหมายไม่จ  าเป็นตอ้งมี
มาก แต่ควรมีบทลงโทษท่ีหนกั  

 2. นกัวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และดา้นกฎหมายให้ความเห็นว่า นอกจากมีการลงโทษ
แล้วควรมีมาตรการในการส่งเสริมควบคู่กันไปด้วย เช่น การให้รางวลัแก่ผูท่ี้ท  าดี ส่งเสริมทุน
สนบัสนุน ลดหยอ่นค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 

 .. การปฏิบติัลงโทษตอ้งท าเป็นมาตรฐานเดียวกนั  

 

 

 

 

มาตรา 63  เม่ือคณะกรรมการมีค  าสั่งลงโทษปรับทางปกครองส าหรับผู ้รับใบอนุญาตผู ้ใดแล้ว ในกรณีท่ีเห็นสมควร 
คณะกรรมการอาจมีค  าสั่งให้ผูรั้บใบอนุญาตผูน้ั้น กระท าการหรืองดเวน้กระท าการเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการฝ่าฝืนหรือกระท า
ความผิดอยา่งเดียวกนัซ ้าอีกได ้

มาตรา 64  คณะกรรมการอาจพิจารณาสัง่พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตไดเ้ม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูรั้บใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการตามมาตรา 31 หรือมาตรา 63 

(2) ผูรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา 37 และเป็นกรณีท่ีเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

(3) ผูรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี หรือหลกัเกณฑห์รือค าสั่งท่ีก  าหนดตามพระราชบญัญติัน้ี
อีก หรือกรณีท่ีเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

(4) ผูรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดท่ีมีโทษทางอาญาตามพระราชบญัญติัน้ี 

(5) ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดเก่ียวกบังานแพร่เสียง แพร่ภาพอนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 

การสัง่พกัใชใ้บอนุญาตให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ตอ้งไม่เกินคร้ังละสามสิบวนั   

มาตรา 65  ในกรณีท่ีผูถู้กลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครองหรือช าระไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้น า
บทบญัญติัเก่ียวกบัการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นส าหรับประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกีย่วข้อง 
 
 1. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) เกิดจากรัฐธรรมนูญมีบทบาทหน้า ท่ีด า เนินการให้สนองตอบรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในเร่ือง Communication Rights เร่ือง การมีส่วนร่วม 
Participatory Democracy 
 2. กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีเอ้ือต่อการก่อให้เกิด Communication Rights คือ กิจการ
กระจายเสียงสาธารณะและกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน 
 3. ความสนใจร่วม ความตอ้งการร่วม ผลประโยชน์ร่วมเป็นรากฐานของการมีส่วนร่วม 
(Participatory)  จาก Bottom up เพราะฉะนั้นควรเร่ิมจากผูต้อ้งการ (ฟัง) Receiver Oriented ไม่ใช่ 
Sender Oriented แต่ประเทศไทยอาจมี 2 อย่าง คือ Sender Oriented จากรัฐ นโยบาย Receiver 
Oriented คือ ชุมชน  
 4. ผูใ้ห้ควรสนับสนุนวิทยุเชิงประเด็นให้เกิดข้ึนในประเทศไทย เพื่อสนองตอบต่อ
เจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญ และสภาพสังคมท่ีประชาชนมีความตอ้งการท่ีหลากหลายของกลุ่มต่างๆ  
 5. กฎหมายท่ีมีอยูส่ามารถรองรับได ้เพียงแต่เพิ่มเติมในบางส่วนให้ครอบคลุมมากข้ึน อาทิ  
  - เพิ่มเติมค านิยาม วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น  
  - เพิ่มเติมกฎเกณฑท่ี์จะน ามาบงัคบัใช ้เช่น ประเด็นใดบา้งในระยะเร่ิมแรก  
  - สัดส่วนเน้ือหา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70  
              - การก ากบัดูแลเนน้ดูแลตนเอง(Self Requiration) ร้อยละ 80 รัฐควบคุม ร้อยละ 20  
  - ใหอ้ยูไ่ดใ้น 2 ประเภท สาธารณะ และชุมชน  
 ใช้กฎหมายอ่ืนๆ ร่วมดว้ย อาทิ พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการ
ประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 พระราชบญัญติั
วทิยคุมนาคม พ.ศ. 2498 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค ฯลฯ  
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ภาพที ่4.1 แสดงสรุปกระบวนการพจิารณาให้ใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ กสทช. 
    กรอบ กฎระเบียบเก่ียวกบัการอนุญาตผลประโยชน์
สูงสุดของประชาชนระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และระดบั
ท้องถ่ินในด้านการศึกษา ศิลปะและวฒันธรรม ความ
มัน่คงของชาติ และประโยชน์สาธารณะอ่ืนๆ การแข่งขนั
อย่างเสรีและเป็นธรรม กระจายการใช้ประโยชน์ใน
กิจการดา้นต่างๆ ให้สมแก่การเป็นทรัพยากรการส่ือสาร
เพื่อประโยชน์ 
 

 

 

ส า ธ า ร ณ ะ

 

 ใบอนุญาตประเภทกิจการสาธารณะ 
 ออกให้กับกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

บริการสาธารณะ 

 จัดสรรไว้ส าหรับภาครัฐ 

ใบอนุญาตประเภทกิจการ 
วทิยกุระจายเสียงภาคสาธารณะ 

 ออกใหก้บักิจการท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อบริการ
สาธารณะเนน้ประโยชน์
สาธารณะระดบัชาติ 

 จดัสรรไวส้ าหรับภาครัฐ 

 สดัส่วนร้อยละ 40 

วธีิการ 
 ยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตตอ้งระบุ

สถานี ระบบและวธีิการในการ
ส่งกระจายเสียง 

 ตอ้งเสนอแผนบริการกิจการ
กระจายเสียง 

 ตอ้งเสนอผงัรายการท่ีเหมาะสม
กบัวตัถุประสงค ์(อยา่งนอ้ย 15 
วนั ก่อนออกอากาศ 

 แผนบนัทึกรายการท่ีออกอากาศ
เพื่อการตรวจสอบ 

วธีิการ 
 ยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตตอ้งระบุ

ระบบและวธีิการกระจายเสียง 
 ตอ้งเสนอแผนวธีิการบริการ  
 ตอ้งเสนอผงัรายการ (อยา่งนอ้ย 

15 วนั ก่อนออกอากาศ 

 ตอ้งมีนโยบาย 
 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาตประเภทกิจการ 
วทิยกุระจายเสียงชุมชน 

 บริการสาธารณะเนน้ประโยชน์
ชุมชนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
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ใบอนุญาตประเภทกิจการ 
วทิยกุระจายเสียงภาคสาธารณะ 

 

ใบอนุญาตประเภทกิจการ 
วทิยกุระจายเสียงชุมชน 

 

คุณสมบติั 

 ตอ้งเป็นสญัชาติไทย ไม่ถูกพกั/
เพิกถอนใบอนุญาต 

 พิจารณาภารกิจ/วตัถุประสงคใ์ห้
เป็นไปตามสดัส่วนการจดัสรร
คล่ืนความถ่ีกิจการสาธารณะ 

 ตอ้งสนองความตอ้งการของ
สาธารณะ 

 โฆษณาได ้(ประเภทท่ี 2) 
 ตอ้งมีสาระท่ีเป็นประโยชน์

สาธารณะไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

 หากมีการสร้างโครงข่ายตอ้ง
ร่วมตอ้งเสนอแผนดว้ย 

คุณสมบติั 

 ตอ้งเป็นสญัชาติไทย ไม่ถูกพกั/
เพิกถอนใบอนุญาต 

 พิจารณาภารกิจ/วตัถุประสงค ์ 
 ตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการท่ี

หลากหลาย ความพร้อม และ
ประโยชน์สาธารณะของชุมชน 

 โฆษณาได ้(ประเภทท่ี 2) 
 ตอ้งมีสาระประโยชน์ตอ่ชุมชน

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

 

อตัราค่าธรรมเนียม 

 ร้อยละ 2 ของรายไดท่ี้ไดจ้าก
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรืออาจ
ลดหยอ่นไดต้ามความจ าเป็น 

 

อตัราค่าธรรมเนียม 

 ร้อยละ 2 หรืออาจพจิารณา
ลดหยอ่นได ้หากสถานีวทิยท่ีุ
เป็นประโยชน์สาธารณะ และมี
ความจ าเป็น 
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สิทธิในการไดรั้บใบอนุญาต 

 สิทธิไดใ้บอนุญาตทั้งกิจการ
กระจายเสียงไดท้ั้งใบอนุญาต
ประกอบการและใบอนุญาตให้
ใชค้ล่ืนความถ่ี/มีใชเ้คร่ืองมือ
อุปกรณ์โทรคมนาคม วทิยแุละ
โทรทศัน์ได ้

 ตอ้งปฏิบติัตาม มาตรา 82 ของ   
พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรร
คล่ืนความถ่ีและการก ากบัการ
ประกอบกิจการวทิย ุ

        กระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และ 

        กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

สิทธิในการไดรั้บใบอนุญาต 

 อายดุ าเนินการไม่เกิน 1 ปี 

 ไดสิ้ทธิในการเป็นผูใ้ชค้ล่ืน/การ
ประกอบกิจการ/การมี/ใชว้ทิยุ
คมนาคม 

 จะโอนใหค้นอ่ืนถือครองได ้

  ตอ้งปฏิบติัตาม มาตรา 82 

ใบอนุญาตประเภทกิจการ 
วทิยกุระจายเสียงภาคสาธารณะ 

 

ใบอนุญาตประเภทกิจการ 
วทิยกุระจายเสียงชุมชน 

 

รายได ้

 เงินอุดหนุนจากกองทุน 

 การบริจาค 

 การโฆษณา 
 

รายได ้

 เงินอุดหนุนจากกองทุน การ
อุดหนุนตอ้งอุดหนุนสถานีไม่ใช่
รายการ 

 ตอ้งไดจ้ากการบริจาค 
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บทที่ 5 
บทวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของการขออนุญาตพร้อมทั้งแนวทางการพจิารณา
ค าขอรับใบอนุญาตให้มี ใช้ และตั้งสถานีวทิยุคมนาคม ตามพระราชบัญญตัิ
วทิยุคมนาคม พ.ศ. 2498 กรณกีจิการกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเดน็
ภายใต้พระราชบัญญตักิารประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 

พ.ศ. 2551 และกฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วข้อง  
  

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการขออนุญาตพร้อมแนวทางการ
พิ จ า รณ า ค า ข อ รั บ ใ บอ นุญ า ต ใ ห้ มี  ใ ช้  แ ล ะตั้ ง ส ถ า นี วิ ท ยุ ค มน า คม  ต า ม         
พระราชบัญญัติวทิยุคมนาคม พ.ศ. 2498 

 

 ผู ้ประกอบกิจการวิทยุกระจาย เ สียง ท่ี มุ่ ง เน้นในเ ชิงประเด็นจะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัวทิยคุมนาคม พ.ศ. 2498  ดงัน้ี 
 
 1. การขออนุญาต 
 “คล่ืนแฮรตเซียน” หมายความวา่ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีระหวา่ง 10 กิโลไซเกิลต่อ
วนิาที และ 3,000,000 เมกกาไซเกิลต่อวนิาที  
 “วิทยุคมนาคม” หมายความวา่ การส่งหรือรับ เคร่ืองหมาย สัญญาณ ตวัหนงัสือ ภาพ และ
เสียง หรือการอ่ืนใด ซ่ึงสามารถให้เข้าในความหมายคล่ืนแฮรตเซียน เพราะฉ ะนั้ นคล่ืน
วิทยุกระจายเสียงทุกประเภทรวมถึงการส่งคล่ืนวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นก็เขา้ข่าย
ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี (มาตรา 4) 
 
 ตามพระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ผูป้ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้
ในเชิงประเด็นจะท า มี ใช้ น าเขา้ น าออก หรือคา้ ซ่ึงวิทยุคมนาคมตอ้งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัน้ีก่อน (มาตรา 6) 
 
 2. ใบอนุญาต 
 อายขุองใบอนุญาตในการใหมี้ ใหใ้ช ้มีดงัน้ี 

- ใบอนุญาตใหท้ า มีอาย ุ180 วนั 
- ใบอนุญาตใหมี้ มีอาย ุ1 ปี 
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- ใบอนุญาตใหใ้ช ้ใหมี้อายตุลอดอายขุองเคร่ืองวทิยคุมนาคม 
- น าเขา้ มีอาย ุ180 วนั 
- น าออก มีอาย ุ30 วนั 
- ใหค้า้ มีอาย ุ1 ปี 

 -     ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้มีอายุตลอดระยะเวลาท่ีผูรั้บใบอนุญาตใช้
สถานีตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตเป็นสถานีวทิยคุมนาคม 

- ใบอนุญาตพนกังานวทิยคุมนาคมใหมี้อาย ุ5 ปี (มาตรา 9) 
 
3. เงื่อนไขใบอนุญาต 

 ผูป้ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
รัฐมนตรีท่ีก าหนดเก่ียวกบัสถานีวทิยกุารบิน เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภยั (มาตรา 10) 

 
 ห้ามมิให้สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นด าเนินการบริการวิทยุคมนาคม 
เพื่อประโยชน์อ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต (มาตรา 12) 

 
 กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นออกกระจายเสียง เน้ือหาซ่ึงขดัต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือกระทบต่อความมัน่คงของราชอาณาจกัร รัฐมนตรีมีอ านาจ
ออกค าสั่งเฉพาะกาลให้พนกังานยึดไว ้ห้ามใชห้รือห้ามยกัยา้ยเคร่ืองมือวิทยุคมนาคมส่วนใดๆ ใน
ระหวา่งเวลาและภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นค าสั่งนั้น (มาตรา 14) 

 
4. การรบกวน 

 ห้ามท าให้เกิดการรบกวน ขดัขวาง ต่อการวิทยุคมนาคม หากพบจะถูกสั่งระงบัหรือให้
เปล่ียนแปลงแกไ้ข หรือใหย้า้ยส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดการรบกวนออกไป (มาตรา 15) 

 
 ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวิทยุ
คมนาคมในเร่ืองการห้ามมิให้ส่ง/จดัส่งขอ้ความใดๆ ท่ีเป็นเท็จ/อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประเทศชาติ/ประชาชน (มาตรา 16) 

 
 5. โทษ  
 ในกรณีท่ีผู ้รับใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นฝ่าฝืนต่อบทแห่ง
พระราชบญัญติัท่ีพนกังานผูอ้อกใบอนุญาตมีอ านาจสั่งเพิกถอนหรือพกัใช้ใบอนุญาตได ้ (มาตรา 
19) 
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 รัฐไม่ตอ้งรับผิดชอบในการสูญหาย/เสียหายอยา่งหน่ึงอยา่งใด ซ่ึงเกิดข้ึนเพราะเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมของรัฐใชก้ารไม่สะดวกและไม่ตอ้งรับผดิชอบในการรับ ส่ง/มอบข่าวสารใดๆ (เวน้ท าดว้ย
ความจงใจ/ฉอ้ฉล) (มาตรา 20) 

 
 หากวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นกระท าผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ศาลจะสั่งรับ
ส่ิงท่ีใชใ้นการกระท าความผดินั้นไวใ้นราชการได ้(มาตรา 22) 

 
หากฝ่าฝืนมาตรา (6) มีใชโ้ดยไม่รับอนุญาต  
หากฝ่าฝืนมาตรา (11) ไม่ไดรั้บอนุญาตใหต้ั้งสถานี 
หากฝ่าฝืนมาตรา (16) ส่งขอ้ความเทจ็ 
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งปรับทั้งจ  า (มาตรา 23) 
 
ผูร่้วมกระท าผดิ มีโทษปรับ 4 หม่ืนบาท จ าคุก 2 ปี (มาตรา 24) 
 
ผูใ้ดฝ่าฝืน ในการท าหน้าท่ีพนักงานวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต รับโฆษณาจาก

ต่างประเทศ ดกัฟังขอ้มูล ปรับ 4 หม่ืน จ าคุก 2 ปี (มาตรา 25) 
 

 ท าให้เกิดการรบกวน ขดัขวาง วิทยุคมนาคมอ่ืน มีความผิดปรับ 1 แสน จ าคุก 5 ปี (มาตรา 
26) 

 
ฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตปรับไม่เกิน 4 หม่ืน จ าคุก 2 ปี (มาตรา 27) 
 

 ใบอนุญาตท่ีได้ออกไวก่้อนมีพระราชบญัญติัน้ีให้ใช้ได้จนถึงส้ินก าหนดอายุใบอนุญาต 
(มาตรา 28) 
 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขออนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติ
การประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายต่างๆ ที่
เกีย่วข้อง  

 
 ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ใน
มาตรา 3 ไดนิ้ยามความหมายท่ีส าคญัเพื่อใชใ้นการอธิบายและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัค าต่างๆ เพื่อ
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ประโยชน์ในการน าไปใช้บงัคบัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เช่น ค าว่า 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ท่ีใช้คล่ืนความถ่ี 
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ี โครงข่าย เจา้ของโครงข่าย สถานี ฯลฯ 
แต่ไมพ่บค านิยามหรือการให้ความหมายของค าวา่ “ผูรั้บใบอนุญาต” แต่จะพบความหมายของผูรั้บ
ใบอนุญาตในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายของ “ผูรั้บใบอนุญาต” วา่ หมายถึง ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ซ่ึงแบ่งการเรียกผูรั้บใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียงท่ีได้รับแบบ
รวมๆ  คือ ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุ
โทรทศัน์ และผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 ดงันั้น ถือวา่แมจ้ะมีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเกิดข้ึนก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการ
ให้ค  านิยามค าว่าผูรั้บใบอนุญาตส าหรับวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเพิ่มเติมใน
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 อีก 
 เน่ืองจาก หากแมมี้วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเกิดข้ึน ก็สามารถใช้ค  าเรียก
ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไดเ้ช่นเดียวกนัเพราะการเรียกผูรั้บใบอนุญาตก็จะ
เรียกตามประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประเภทของกิจการการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 3 ประเภท คือ ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
สาธารณะ ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเอกชน ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน ดงันั้น เม่ือมีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเกิดข้ึน ซ่ึงอาจถูก
น าไปอยู่ภายใตป้ระเภทของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทใดประเภทหน่ึง ใน 2 
กิจการ คือ กิจการสาธารณะและกิจการชุมชนตามขอบเขตการวิจยัก็ให้เรียกว่าผูรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นภายใตก้รอบของกิจการนั้นๆ ไปไดเ้ลย 
เช่น หากอยูใ่นกิจการสาธารณะก็ให้เรียกวิทยุกระจายเสียงสาธารณะเชิงประเด็น หากอยูใ่นกิจการ
ชุมชนให้เรียกวิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงประเด็น โดยการนิยามหรือการให้ความหมายของ
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นดังกล่าว ให้น าไประบุไว้ในประกาศของกิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในแต่ละประเภทต่างหาก และในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ขอใบอนุญาตอาจวิเคราะห์การด าเนินการขออนุญาตวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นตาม
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ในมาตราต่างๆ ดงัน้ี 

ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์พบว่า ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ก) มีมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยุกระจายเสียง
ท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในส่วนของการขออนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงอยู ่41 มาตรา 
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ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งน้ีจะมีมาตราท่ีอาจจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมดว้ยเหตุผลต่างๆ อยู่ 9 มาตรา อนั
ไดแ้ก่ มาตรา 11 - 12, 14, 16, 19, 31, 33, 34 และ 39 ส่วนอีก 32 มาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นโดยไม่ตอ้งมีการแกไ้ขขอ้ความและเน้ือหาใดๆ อนัไดแ้ก่ 
มาตรา 29 - 30, 35 - 38, 41- 50 และ 57 - 72 และในอีก 31 มาตรา ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบั
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในส่วนของการขออนุญาตการประกอบกิจการกระจาย
เสียง แต่ยงัคงให้มีสาระคงไวต้ามเดิม อนัไดแ้ก่ มาตรา 1 - 10, 13, 15, 17 - 18, 20 - 28, 32, 40 และ 
51 - 56 โดยในมาตราท่ีเก่ียวขอ้งสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

หมวด 1  

การประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการสาธารณะ 
    

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
บทวเิคราะห์  
 

 ซ่ึงหากวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นถูกจดัไวใ้นการประกอบกิจการประเภท
สาธารณะ ผูท่ี้มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะเชิงประเด็น ควรอยูใ่นประเภทท่ี 1 คือ 
กระทรวง ทบวง กรม องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะน าเสนอเน้ือหาท่ีมีความเป็นประเด็นใน
ลกัษณะกวา้งๆ อนัไดแ้ก่ เน้ือหาเก่ียวกบัเน้ือหาดา้นวิทยาศาสตร์ สุขภาพ กีฬา ฯลฯ ซ่ึงสนองความ
ตอ้งการในประเด็นต่างๆ ใหแ้ก่สาธารณชนทัว่ไป  

มาตรา 11 ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ตอ้งเป็น 

(1) กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีมิใช่รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีหน้าท่ีตามกฎหมายหรือมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(2) สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินกิจการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัการประกอบกิจการบริการ
สาธารณะตามลกัษณะและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(3) สถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการใชป้ระโยชน์ดา้นการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมตามลกัษณะ
และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 



 91 

 ดงันั้น ผูท่ี้มีสิทธิในการขอใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในกิจการ
สาธารณะน่าจะเป็นกลุ่มท่ี 1 คือ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีมิใช่รัฐวสิาหกิจ 
 เน่ืองจากการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสาธารณะเป็นกิจการท่ีด าเนินกิจการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงผลในทางธุรกิจ ซ่ึงในการด าเนินกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้
ในเชิงประเด็นก็มีวตัถุประสงค์ท่ีไม่แสวงหาผลก าไรเช่นกนั จึงสามารถใช ้มาตรา 11 น้ีในการขอ
อนุญาตด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นไดเ้ลย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเพิ่มเติม
ประเภทของผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะอ่ืนๆ อีก 
 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการบริการชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทวเิคราะห์ 
 

 ผูว้ิจยัเห็นว่าสาระของมาตราน้ีสามารถน ามาบงัคบัใช้ในการก าหนดคุณสมบติัของผูรั้บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนเชิงประเด็นไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งมีการแกไ้ข 
 เน่ืองจากกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศพบวา่อยู่
ในกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนเป็นส่วนใหญ่ โดยในต่างประเทศจะเรียกสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนความสนใจ (Community Interest Radio) ท่ีเกิดจากความตอ้งการ ความสนใจของชุมชน และ
ไม่ได้แสวงหาก าไร มุ่ง เน้นประโยชน์สาธารณะในระดับชุมชน ดังนั้ น ผู ้วิจ ัย จึงเห็นว่า
วิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงประเด็นในประเทศไทย ผูท่ี้จะสามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริการชุมชนเชิงประเด็นก็ควรเป็นกลุ่มสมาคม มูลนิธิ หรือบุคคลในทอ้งถ่ินท่ีไม่เป็นนิติบุคคล 
ตามมาตรา 12 ของพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 
น้ีเช่นกนั 

 

มาตรา 12  ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ตอ้งเป็นสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมายไทย ซ่ึงไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไม่
แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ หรือกลุ่มคนในทอ้งถ่ินท่ีไม่เป็นนิติบุคคล ซ่ึงรวมตวักนัเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่
ชุมชน  ทั้งน้ี ตอ้งมีความเหมาะสมกบัการประกอบกิจการบริการชุมชนตามลกัษณะท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

ในการก าหนดลกัษณะตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการค านึงถึงประโยชน์ในการส่งเสริมการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและ กิจการโทรทศัน์ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย
ของประชาชนในชุมชนหรือในทอ้งถ่ิน รวมทั้งป้องกนัการครอบง าการประกอบกิจการดงักล่าว 
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คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
บทวเิคราะห์ 
 

 จากสาระเดิมของมาตราน้ี ผูว้ิจยัเห็นว่า ในการก ากบัดูแลวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็นในประเทศไทยควรใชส้าระตามมาตราน้ีไปบงัคบัใชโ้ดยไม่ตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมเช่นกนั 
 เหตุผลเน่ืองจากวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเน้นในเร่ืองการน าเสนอเน้ือหา
เชิงลึกท่ีเกิดจากความตอ้งการร่วม ความสนใจร่วม ท าใหชุ้มชนความสนใจร่วม ความตอ้งการร่วมมี
ความเขม้แข็ง ดงันั้น หากเน้ือหาเชิงประเด็นเป็นไปตามกฎระเบียบประเพณีอนัดีงามของสังคม 
วิทยุเชิงประเด็นจะมีความส าคญัในเร่ืองการสร้างความเขม้แข็งของระบบรากหญา้ แต่หากเน้ือหา
เชิงประเด็นเป็นเน้ือหาท่ีเสนอความไม่ดีงามของสังคมหรือเป็นภยัต่อสังคม ดงันั้น การระบุว่าผู ้
ขอรับจะตอ้งเป็นสัญชาติไทยและตอ้งมีคุณสมบติัท่ีดีมากและเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุด 

 
การยืน่ค าขอรับใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 14 ผูข้อรับใบอนุญาตตามมาตรา 11 (2) และ (3) และมาตรา 12 นอกจากมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา 8 แลว้ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปน้ี 
(1) บุคคลผูมี้อ านาจกระท าการผกูพนัผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งมีสญัชาติไทย 
(2) ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผูมี้อ านาจกระท าการผกูพนัผูข้อรับใบอนุญาตท่ีเคยเป็นกรรมการหรือบุคคลผูมี้ 
อ านาจกระท าการผกูพนัของผูรั้บใบอนุญาตอ่ืน ซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาต อนัเป็นผลมาจากการบริหารกิจการ
ของผูน้ั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยงัไม่ครบก าหนดสามปี 
 
 

มาตรา 16 การยื่นค าขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยตอ้งให้ผูข้อรับใบอนุญาตระบุสถานี ระบบและวิธีการท่ีจะใชใ้นการส่ง
วทิยกุระจายเสียงหรือวทิยโุทรทศัน์ รวมทั้งตอ้งเสนอแผนบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ให้
คณะกรรมการพิจารณาดว้ย 
 
ประกาศตามวรรคหน่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์และแผนความถ่ี
วิทยุตามกฎหมายวา่ดว้ยองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม 
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บทวเิคราะห์ 
  

 ประกาศตามวรรค  1 ของพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์และแผน
ความถ่ีวิทยุตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซ่ึงนิยามคล่ืนความถ่ีว่า 
หมายความถึง คล่ืนวิทยุหรือคล่ืนแฮรตเซียน ซ่ึงเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีต ่ากวา่ 3 ลา้น   
เมกะเฮิร์ตซ์ลงมาท่ีดูแพร่กระจายในท่ีว่าง โดยปราศจากส่ือน าท่ีประดิษฐ์ข้ึนและตามความใน
มาตรา 41 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ให้ถือวา่การยื่นขอใบอนุญาต
ให้ใช้คล่ืนความถ่ีตามวรรค 1 เป็นการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงตามกฎหมายว่า
ดว้ยการประกอบกิจการกระจายเสียง และเม่ือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีแล้วให้ถือว่าอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียงและให้ถือว่าไดรั้บอนุญาต ให้มีและใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม และตั้ง
สถานีวทิยคุมนาคมตามกฎหมายวา่ดว้ยวทิยคุมนาคมดว้ย 
 ดงันั้น ตามมาตราน้ี ผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้งระบุช่ือสถานี ระบบ และวิธีการท่ีจะใช้ใน
การส่งวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งตอ้งเสนอแผนบริหารกิจการกระจายเสียงต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา 
 วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเป็นประเภทของวิทยุกระจายเสียงประเภทหน่ึงท่ี
มีวตัถุประสงคห์ลกัคือสนองตอบต่อความสนใจร่วม ความตอ้งการร่วมของชุมชน จึงจ าเป็นตอ้งท า
ตามระเบียบข้อบงัคบัท่ีพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์     
พ.ศ. 2551 ก าหนด และจ าเป็นตอ้งระบุการก าหนดการใช้คล่ืนวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นไวใ้นแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์และแผนความถ่ีวิทยุตามกฎหมาย
วา่ดว้ยองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ดว้ย หากวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นถูกจดัอยู่ใน
กิจการสาธารณะ คล่ืนท่ีใชจ้ะอยู่ในระบบ AM แต่หากอยู่ในกิจการชุมชน คล่ืนท่ีใชคื้อระบบ FM 
เป็นตน้ 
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การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
บทวเิคราะห์ 
 

 ควรให้เป็นไปตามสาระของพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ท่ีว่าดว้ยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยผูไ้ด้รับใบอนุญาตตอ้งจ่ายเป็นรายปี
ส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นนั้น เน่ืองจากเป็นวิทยุกระจายเสียงท่ีจดั
เน้ือหาเชิงประเด็นท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่วา่ในระดบัประเทศหรือชุมชนก็ตาม ซ่ึง
โดยทัว่ไปวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นส่วนใหญ่จะไดรั้บเงินสนบัสนุนจากการบริจาค
เป็นหลกัซ่ึงพบว่าอาจมีสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นบางส่วน เช่น สถานีวิทยุ
ชุมชนคนพิการ คนตาบอด อาจอยู่ในสภาพความขาดแคลนในเร่ืองงบประมาณในการจดัแต่เป็น
เน้ือหาในประเด็นท่ีมีประโยชน์ ดงันั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นดงักล่าวอาจ
ขอการสนบัสนุนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ไดเ้พื่อให้การด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นสามารถ
ด าเนินไปได้อนัจะ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป จึงเห็นสมควรให้
คงสาระเดิมของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไว ้

 

การป้องกนัการผูกขาด 
  

 
 
 
 
 

 

มาตรา 19 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการใชค้ล่ืนความถ่ีและการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์
แต่ละประเภทของใบอนุญาตเป็นรายปีตามอตัราท่ีคณะกรรมการก าหนด  

การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมตามวรรคสองจะตอ้งไม่เป็นภาระแก่ผูป้ระกอบการหรือผูใ้ช้บริการโดยไม่สมเหตุผล 
ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความคุม้ค่า ความขาดแคลนและวิธีการจดัสรรทรัพยากร 

อาจลดหย่อนหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้แก่ผูข้อใบอนุญาตหรือผูรั้บ
ใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี หากผูน้ั้นแสดงให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่คณะกรรมการว่าการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทศัน์ของตนมีรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเกินกว่าสัดส่วนของรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือ
สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการตามวรรค 4 ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 
 

 

มาตรา 31  เพ่ือป้องกนัมิใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงครอบง ากิจการในลกัษณะท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสในการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารสาธารณะท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายหรือกระท าการอนัเป็นการผูกขาดการประกอบ
กิจการส่ือมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกนัหา้มผูรั้บใบอนุญาตถือครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกนั 
หรือครองสิทธิข้ามส่ือในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีเกินสัดส่วนท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตแกไ้ขการฝ่าฝืนนั้นภายในเกา้สิบวนั เพ่ือใหก้ารถือครองธุรกิจเป็นไปตามประกาศดงักล่าว 
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บทวเิคราะห์ 
 

 การยินยอมให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงถือครองในกิจการด้านส่ือหลาย
ประเภท เป็นสภาพท่ีอาจก่อให้เกิดการครอบง าข้ึนในสังคม ส าหรับในกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีมีเน้ือหาในเชิงลึกและมีความเขม้ขน้ในการน าเสนอเน้ือหา หากเป็นผูท่ี้เป็น
เจา้ของหลายส่ือ อาจมีความหม่ินเหม่ต่อการท าให้เกิดสภาพการครอบง าข้ึนได ้ซ่ึงในต่างประเทศก็
ตระหนักในเร่ืองน้ีเช่นกัน โดยในพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ ค.ศ. 1990 ของสหราชอาณาจกัร และในอีกหลายประเทศไดก้ าหนดเง่ือนไขของการเป็น
เจา้ของกิจการส่ือไว ้ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเห็นสมควรใหร้ะบุสถานะของสถานีให้ชดัเจนวา่เผยแพร่ขอ้มูล
หรือกระจายเสียงผ่านส่ือประเภทใดบา้งเพื่อให้สะดวกในการก ากบัดูแลการด าเนินการของการ    
กระจายเสียงเชิงประเด็น 

หมวด 2  

รายการของกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

สัดส่วนรายการกจิการกระจายเสียง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทวเิคราะห์ 
 

 วิทยุกระจายเสียงท่ีมีเน้ือหามุ่งเนน้เชิงประเด็นเป็นวิทยุกระจายเสียงท่ีตอ้งแสดงให้เห็นว่า
เป็นวิทยุกระจายเสียงท่ีมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของสถานี โดยตอ้งน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ดังนั้น การก าหนดสัดส่วนเน้ือหารายการ จึงเป็นส่ิงท่ีผูรั้บใบอนุญาต

มาตรา 33 ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีแต่ละประเภท
ตอ้งจดัผงัรายการใหมี้สดัส่วนรายการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะตอ้งก าหนดให้มีรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะในสดัส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
(2) ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนตอ้งก าหนดให้มีรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีรับบริการในสดัส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
   
รายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามวรรคหน่ึงหมายความรวมถึงรายการ
ข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  รายการส่งเสริม
การศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วฒันธรรม การให้ความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 
และส่ิงแวดลอ้ม 
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วิทยุกระจายเสียงประเภทน้ี จ  าเป็นต้องแสดงให้คณะกรรมการและสาธารณชนได้เห็นถึง
จุดประสงคแ์ละความปรารถนา อุดมการณ์ของตวัสถานีเองวา่มีทิศทางเป็นอยา่งไร ดงันั้น ในการ
ก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการรับใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงประเภทน้ีจึงควรจะตอ้งระบุสัดส่วน
ของเน้ือหารายการซ่ึงต้องไม่ต ่าไปกว่าท่ีพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ก าหนด คือ ร้อยละ 70 
 ในส่วนการให้ค  าอธิบายว่ารายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
นั้น หมายรวมถึง รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วฒันธรรม การให้ความรู้ความเขา้ใจใน
การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอ้มนั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่ ส าหรับวิทยุกระจายเสียง
ท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นควรจะมีเน้ือหาท่ีเฉพาะตามความตอ้งการและความสนใจมากกว่าการให้
เน้ือหาในลักษณะทัว่ไปดงัท่ีกล่าวไวข้้างตน้ดังนั้น จึงควรนิยามค าว่า รายการท่ีเป็นเน้ือหาเชิง
ประเด็นเพิ่มเติมเขา้ไปในประกาศวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นฉบบัชัว่คราววา่หมายถึง
ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงประเด็นใดประเด็นหน่ึงท่ีลึกซ้ึงในเร่ืองหรือใน
ประเด็นเป็นเน้ือหาท่ีสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการ ความสนใจของคนในชุมชนนั้นไดเ้ป็น
อยา่งดี อาทิ เน้ือหาเก่ียวกบัคนพิการ เน้ือหาเก่ียวกบักรรมกร หรือเน้ือหาศาสนา ซ่ึงอาจเป็นศาสนา
ท่ีเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น วทิยธุรรมะสายวปัิสสนาปฏิปทา เป็นตน้ 
 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเห็นสมควรใหเ้พิ่มค านิยามค าวา่เน้ือหารายการเชิงประเด็นไวด้ว้ยเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีตรงกนัและเพื่อให้การก ากบัดูแลเน้ือหาของวิทยุกระจายเสียงประเภทน้ีเป็นไปตาม
เป้าหมายของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นทั้งในกิจการกระจาย
เสียงสาธารณะและชุมชน  
 

ผงัรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรา 34 ผูรั้บใบอนุญาตต้องจัดท าผงัรายการให้เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ของการประกอบกิจการท่ีได้รับ
ใบอนุญาต ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนดส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 
 ในกรณีจ าเป็นเพื่อคุม้ครองเดก็และเยาวชน คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดช่วงเวลาของการออกอากาศ
รายการบางประเภทได ้
 ให้ผูรั้บใบอนุญาตเสนอผงัรายการให้คณะกรรมการอย่างน้อยสิบห้าวนัก่อนวนัเร่ิมให้บริการกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าผงัรายการไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด ให้
คณะกรรมการส่ังใหผู้รั้บใบอนุญาตแกไ้ขผงัรายการใหถู้กตอ้งไดเ้ม่ือคณะกรรมการเห็นชอบกบัผงัรายการท่ีไดแ้กไ้ข
แลว้ ใหผู้รั้บใบอนุญาตเร่ิมใหบ้ริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ตามผงัรายการท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ
แลว้ได ้
 ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงผงัรายการท่ีคณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการเปล่ียนแปลงไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัและใหน้ าความในวรรคส่ีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ผูรั้บใบอนุญาตอาจด าเนินรายการท่ีแตกต่างจากผงัรายการไดต้ามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
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 ในต่างประเทศพบวา่ไม่มีการก าหนดสัดส่วนของเน้ือหาเชิงประเด็นไวอ้ยา่งตายตวัเพียงแค่
มีการก าหนดว่าเน้ือหาจะตอ้งให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (Social Gain) ส าหรับประเทศไทยนั้น 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของวทิยเุชิงประเด็น เน้ือหาในผงัรายการของผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้ง
เสนอเน้ือหารายการท่ีให้ เ กิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะหรือต่อชุมชน ดังนั้ น หากมี
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเกิดข้ึนในสังคม จึงจ าเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความ
บริสุทธ์ิใจและอุดมการณ์ของผูรั้บใบอนุญาตและผูด้  าเนินการ โดยผงัรายการจะตอ้งมีรายการเชิง
ประเด็นตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นมาตรา 34 น้ี 

การส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวชิาชีพ 
และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

 

การส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวชิาชีพและการคุ้มครองผู้เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทวเิคราะห์ 
 

 ในต่างประเทศมีการจดัตั้ งสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง กลุ่มความสนใจร่วมได้ตั้ ง
กรอบจริยธรรมในการปฏิบติังานไวท้ั้งในสหราชอาณาจกัร ประเทศออสเตรเลีย และในประเทศ
อ่ืนๆ เพื่อให้เกิดอิสรภาพในการด าเนินงานและจากการสัมภาษณ์เจาะลึก ผูใ้ห้สัมภาษณ์ อาทิ       
รศ.ดร. อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ  ไดใ้ห้ความเห็นวา่เร่ืองการควบคุมตนเอง (Self Control) เป็นส่ิงส าคญั
ประการหน่ึงส าหรับความมีเสรีภาพของส่ือ ส่วนผูว้ิจยัเห็นว่าเน่ืองจากเน้ือหาเชิงประเด็นเป็น
เน้ือหาเฉพาะและเป็นเน้ือหาเชิงลึก รวมทั้งเป็นเน้ือหาท่ีเกิดจากความสนใจความตอ้งการของคน/ 

มาตรา 39 ให้คณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูรั้บใบอนุญาต ผูผ้ลิตรายการ และผู ้
ประกอบวชิาชีพส่ือสารมวลชนท่ีเก่ียวกบักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์เป็นองคก์รในรูปแบบต่าง 
ๆ เพื่อท าหน้าท่ีจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบ
อาชีพหรือวชิาชีพกนัเองภายใตม้าตรฐานทางจริยธรรม 
 การจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมขององคก์รตามวรรคหน่ึง  ตอ้งค านึงถึงการคุม้ครองการไดรั้บรู้
ขอ้มูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน ์รวมทั้งการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูป้ระกอบอาชีพและวชิาชีพขององคก์ร  
 ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององคก์รตามวรรคหน่ึง ให้แต่ละองคก์รตามวรรค
หน่ึงจดัตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมข้ึนโดยมีองคป์ระกอบและใหค้  านึงถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่ง
ผูป้ระกอบอาชีพและวชิาชีพ นกัวชิาการ และผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
 องค์กรตามวรรค 1 ท่ีมีการจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรม คณะกรรมการอาจให้การส่งเสริมจาก
กองทุนตามมาตรา 52 ก็ได ้
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ชุมชนใดชุมชนหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงเน้ือหาดงักล่าวอาจไม่สอดคลอ้งต่อจารีต วฒันธรรมประเพณีอนั
ดีของสังคมหรืออาจมีเน้ือหาท่ีกระทบกระเทือนต่อสถาบนัใดสถาบนัหน่ึง ความเช่ือใดความเช่ือ
หน่ึงของสังคม จึงสมควรมีการร่วมกนัก าหนดกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพและควรมีการด าเนินการ
ตามจริยธรรมดงักล่าวอย่างเคร่งครัดโดยอาจมีกระบวนการในการยกระดบัคุณภาพของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นโดยวิธีการมอบรางวลัหรือการประกาศเกียรติคุณให้แก่
สถานีวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เป็นตน้ 

 
 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการขออนุญาตพร้อมทั้ง        
แนวทางการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให้มี ใช้ และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 กรณีกิจการกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 และกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการขออนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ
กจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
 
 1.  ประชาชนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในการ
ส่ือสารเพื่อสนองตอบความตอ้งการ ความสนใจของตนเองไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
 2. การพฒันาระบบการเมือง การปกครอง และสังคม เน้นเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกระดับ  ดังนั้ น  การ ส่ือสารเ ป็นเค ร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาประ เทศ 
วทิยกุระจายเสียงเป็นช่องทางในการสร้างความร่วมมือ 
 3.  เน้ือหาเชิงประเด็นเป็นการส่ือสารจาก Bottom-up จากฐานรากของสังคม จึงควร
ส่งเสริมเพื่อสร้างความเขม้แข็ง และความย ัง่ยืนในการพฒันา สังคม และประเทศ เป็นตวัแสดง 
(Communication Rights) 
           4.   คล่ืนวทิยกุระจายเสียงและคล่ืนโทรทศัน์เป็นสาธารณสมบติัท่ีทุกส่วนในสังคมมีสิทธิใน
การเป็นเจา้ของ 
           5.  ประชาชนมีสิทธิในการยื่นขออนุญาตด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นได ้ทั้งน้ีประชาชนตอ้งด าเนินการดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
           6.   การยื่นขอใบอนุญาต การด าเนินการส่งกระจายเสียงวิทยุเชิงประเด็นตอ้งเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ พระราชบญัญติัประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ท่ีอาจมีการ
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พฒันาปรับเปล่ียนให้มีความเหมาะสมกบัการมีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเกิดข้ึน 
อาทิ ในเร่ืองการนิยาม ความเขม้แขง็ในการด าเนินกิจการ การใชเ้ทคโนโลยใีนการแพร่กระจายเสียง
ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูฟั้ง การสร้างเกณฑ์ดา้นจริยธรรมจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ เพื่อการควบคุมตนเอง Self Control เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิและเสรีภาพอย่างแทจ้ริง การ
ระมดัระวงัในเร่ืองการครอบง า 
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ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต 
 
 หากผู ้ใดมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินกิจการกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
จ าเป็นตอ้งยื่นขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตให้
ก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงไดต้ามใบอนุญาตท่ีขออนุญาตไปนั้น ซ่ึงในการ
ขอใบอนุญาตนั้น ในทางปฏิบติัพบวา่มีขั้นตอนส าคญัๆ ดงัน้ีคือ 
  
 ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นการยืน่ขอใบอนุญาตต่อคณะกรรมการตรวจรับใบอนุญาตในภูมิภาคต่างๆ 
 ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นการตรวจสอบความถูกตอ้งความสมบูรณ์ของใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
ประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นการกลัน่กรองจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาถึงความสมควรหรือไม่
สมควรในการไดรั้บใบอนุญาต 
 ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นการพิจารณาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ในการออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต 
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ภาพที ่5.1 แบบจ าลองแสดงข้ันตอนการขอใบอนุญาต 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการพจิารณาออกใบอนุญาต 

- คุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตาม

พระราชบญัญติัฯ พ .ศ. 2551 
-  ความพร้อม  ,วตัถุประสงค์ ,การบริหาร ฯลฯ   

ตรวจสอบเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามท่ี

คณะกรรมการก าหนด 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการรับใบเสนอขออนุญาตในภูมภิาคต่าง ๆ 

- พิจารณาความถูกตอ้ง ครบถว้น ความสมบูรณ์ของใบ
เสนอขออนุญาต 

 

 

 

 

 

 

กสทช พจิารณา เห็นชอบใหใ้บอนุญาตทดลอง
ออกอากาศ 1 เดือน 

เห็นวา่ไม่ควรออกใบอนุญาต 
 

น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

ผู้รับใบขออนุญาต 

ยืน่แบบพร้อมใบอนุญาต ซ่ึงประกอบด้วย 
- ช่ือผูข้อใบอนุญาต /วตัถุประสงค์/ การด าเนินการ 
- ส าเนาบตัรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- สถานท่ีตั้งสถานี 
- แผนการให้บริการ 
- แผนเทคนิคการกระจายเสียง 
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ซ่ึงจากขั้นตอนต่างๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นการยื่นขอใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ผูท่ี้มีความประสงค์จะด าเนิน

กิจการตอ้งยืน่แบบฟอร์มท่ีมีรายละเอียดดงัน้ี คือ 
 - ช่ือ นามสกุล ผูข้อใบอนุญาต 
 - วตัถุประสงคใ์นการด าเนินกิจการ รูปแบบการด าเนินการ 
 - ส าเนาบตัรประชาชน 
 - ส าเนาทะเบียนบา้น 
 - เอกสารแผนท่ีระบุท่ีตั้งสถานี 
 - คล่ืนความถ่ีท่ีใชใ้นการออกอากาศ 
 - มาตรฐาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ (เคร่ืองส่ง) 
 - แผนการใหบ้ริการ ผงัรายการ 24 ชัว่โมง 
 - แผนดา้นการเงินสนบัสนุน 
ซ่ึงเม่ือผูท่ี้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตยื่นขอต่อคณะกรรมการแลว้ คณะกรรมการจะตรวจ

เอกสารวา่ครบถว้นสมบูรณ์และถูกตอ้งหรือไม่ หากไม่ถูกตอ้ง ตอ้งแกไ้ขหรือหาหลกัฐานเพิ่มเติม
ใหค้รบ กรณีท่ีเอกสารครบถว้นถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ คณะกรรมการจะรับใบขออนุญาตไวเ้พื่อเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการ พิจารณาออกใบอนุญาต ซ่ึงจะเป็นผูก้ลัน่กรองความสมควรในการได้รับ
ใบอนุญาตหรือไม่ต่อไป 

 
 ขั้นตอนท่ี 2  คณะอนุกรรมการ กสทช. พิจารณาความสมควรในการไดรั้บใบอนุญาตใน
การประกอบกิจการกระจายเสียง ซ่ึงคณะอนุกรรมการชุดน้ีจะตอ้งพิจารณาในประเด็นต่างๆ ทั้งใน
เร่ืองความเหมาะสมของการกระจายเสียงตามวตัถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว ้ความพร้อมของการ
ด าเนินการในกิจการวทิยกุระจายเสียง ความถูกตอ้งทางดา้นเทคนิคชนิดของคล่ืนท่ียื่นขอ รวมไปถึง
ผงัเน้ือหารายการท่ีเสนอมาว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ฯลฯ  
รวมถึงการจดัให้มีการตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์และเคร่ืองส่งต่างๆ สถานีว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการก าหนดไวห้รือไม่ เช่น ขนาดความสูงของเสาส่ง ก าลงัของเคร่ืองส่ง ฯลฯ  
โดยอุปกรณ์เคร่ืองมือดงักล่าวผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งน าไปยงัศูนยต์รวจท่ีคณะกรรมการไดร้ะบุไว้
ตามภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงหากพบวา่เคร่ืองส่งอุปกรณ์ยงัไม่ถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด ก็จะไม่ส่งใบขออนุญาตใหค้ณะกรรมการพิจารณาในขั้นต่อไป 
 
 ขั้นตอนท่ี 3  คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตในขั้นน้ี คณะกรรมการซ่ึงมีอ านาจใน
การออกใบอนุญาตจะเป็นผูพ้ิจารณาว่า เม่ือคณะอนุกรรมการได้ส่งรายช่ือสถานีของผูท่ี้สมควร
ไดรั้บใบอนุญาตมาให้แก่ กสทช. แลว้ กสทช. จะไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมอีกคร้ังในประเด็น
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ต่างๆ  อาทิ วตัถุประสงค์ของสถานีเป็นไปโดยมีเจตนาดีต่อชุมชน สังคม และประเทศหรือไม่ 
เน้ือหาสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ระบบต่างๆ ทั้งด้านเทคนิคและปัญหาอ่ืนๆ มี
หรือไม่ อย่างไร เป็นตน้  ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าควรออกใบอนุญาตให้แก่สถานีใด ก็จะให้
สถานีนั้นไดรั้บใบแทนใบอนุญาตเพื่อน าไปใชด้ าเนินการทดลองออกอากาศก่อนเป็นเวลา 1 เดือน
เพื่อติดตามดูศกัยภาพความสามารถในการกระจายเสียงของสถานีนั้นว่าสามารถปฏิบติัได้จริง
หรือไม่ หากสถานีดงักล่าวสามารถด าเนินการกระจายเสียงได ้ก็จะออกใบอนุญาตชัว่คราวในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงไดต่้อไป ซ่ึงสิทธิเก่ียวกบัระยะเวลาในการใช้ใบอนุญาตในขณะน้ีมี
ลกัษณะชัว่คราวเป็นใบอนุญาตท่ีมีอายุเป็นเวลา 1 ปี จนกวา่จะมี กสทช. ท่ีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
เกิดข้ึน 
 ซ่ึ งจากกระบวนการและขั้ นตอนในการขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสียงประเภทวทิยชุุมชนนั้นไดถู้กถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผูข้อใบอนุญาตดงัน้ี 
 จากการสัมภาษณ์ของอาจารยเ์สน่ห์ จินาจนัทร์ เจา้ของสถานีวทิยชุุมชนคนเมืองล้ี จงัหวดั
ล าพนูไดเ้ล่าถึงขั้นตอนในเร่ืองของการขอรับใบอนุญาตไดเ้ล่าถึงขั้นตอนวา่ 
 “อันดับแรก ถ้าเราจะย่ืนเอกสารเพ่ือแจ้งความประสงค์จะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน (วิทยุชุมชน) ต้องกรอกเอกสาร รายละเอียดตั้งแต่ผังรายการ ในสัปดาห์หน่ึง  มีรายการ
อะไรบ้าง เปิดสถานีตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใด สรุปรายการท้ังสัปดาห์  มีรายการท่ีมีสาระและเป็น
ประโยชน์ก่ีรายการ คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ รายการท่ีเป็นสาระส าคัญก่ีรายการ รายการท่ีเป็นบันเทิง 
ก่ีรายการ ฯลฯ ย่ืนแบบเอกสารเพ่ือขอประกอบกิจการ ในแบบกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล มีหนังสือ
มอบอ านาจกลุ่มคน/นิติบุคคล แบบฟอร์มเหล่านีส้ามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บของ กสทช. ครับ 
เข้าไปในเวบ็ กสทช. แล้ว ไปท่ีแบนเนอร์ ฝ่ายกิจการวิทยกุระจายเสียงฯเขาจะมีท้ังหมดเลยครับ เม่ือ
เอกสารท้ังหมดตรวจสอบถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว เอาไปส่งท่ีฝ่ายกิจการฯไม่ต้องเข้าเล่ม หนีบไป ถ้า
หากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบเอกสารเขานัดหมายให้ลงไปพบเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบ (ท้ังวัน) เขาจะ
อธิบายชี้แจงรายละเอียดท้ังหมดและปรับปรุงแก้ไข (ผมเอาโน๊ตบุ๊คลงไปด้วย) เม่ือถูกต้องแล้ว ส่ง
ตัวจริง 1 ชุด ส าเนา 2 ชุด หลังจากนั้นกร็อเขาพิจารณาตามขั้นตอน เร่ิมจากฝ่ายตรวจสอบเอกสาร
ก่อน เม่ือถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีจะน าเข้าท่ีประชุมอนุฯ (แต่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าจะต้องลัดขั้นตอน
หรือไม่ เพราะเขาโอนกิจการของ กทช. ให้ กสทช. แล้วกรรมการ กทช.หลายท่านลาออกไปลง
สมัครเป็น กสทช. ส่วนใหญ่) ผมรอเกือบเป็นปีครับ เม่ือผ่านอนุฯแล้วจะต้องน าผ่าน กสทช. อีก 
เม่ือผ่านแล้ว เขาจะแจ้งผลการอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการฯให้จากนั้นภายใน 90 วัน ให้น า
เคร่ืองส่งลงไปตรวจคุณลักษณะทางวิชาการท่ี กสทช. (ในช่วงนีต้้องยุติการออกอากาศก่อน) เม่ือน า
เคร่ืองลงไปตรวจท่ี กสทช. เขาจะมีขั้นตอนการตรวจหลายขั้นตอน (ต้องเดินเอกสารหลายตึก) เพ่ือ
เปรียบเทียบปรับและย่ืนขออนุญาตมีและใช้เคร่ืองส่งและอุปกรณ์ สุดท้ายจะจบท่ีตึก 3 ฝ่ายรับ
เคร่ืองส่ง (ถ้าน าเคร่ืองเข้าตอนเช้า ตอนบ่ายไม่เกิน 4 โมงเยน็) จะได้ใบรับว่าได้รับเคร่ืองของเราไว้
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ตรวจแล้ว (ทุกขั้นตอน ถ่ายเอกสารหนังสือมอบอ านาจ ส าเนาหนังสือท่ีได้รับแจ้งผลการอนุมัติ
ประกอบกิจการลงไปด้วย เพราะจะเป็นใบเบิกทางอย่างดี) หลังจากเขารับเคร่ืองของเราแล้วกน็ั่งรอ
นอนรอ ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน (ตามหลักการ เขาแจ้งว่าประมาณ 5 วันท าการ แต่จริงๆอาจจะนาน
กว่านั้น) กรณีตรวจแล้วไม่ผ่าน เขาให้ปรับปรุงแก้ไขได้ 3 คร้ัง ส าหรับปัญหาอุปสรรคในขั้นตอน
ต่างมีหลายประการนับตั้งแต่การได้มาซ่ึงแบบฟอร์มการขอ ถ้าเป็นชาวบ้านก็จะยุ่งครับ ไม่ค่อยรู้
วิธีการ บางรายกรู้็หนังสือน้อย ย่ิงขัน้ตอนซับซ้อนเท่าไหร่กจ็ะย่ิงล าบากไม่ค่อยเข้าใจ ผมเลยเหมือน
เป็นพ่ีเลีย้งคอยให้ค าปรึกษาว่าต้องท าอย่างไร ย่ิงในขัน้ตอนตรวจเช็คเคร่ืองส่ง ย่ิงมีปัญหามากเพราะ
ไม่มีหรอกครับท่ีจะตรงตามมาตรฐานของ กสทช. ชาวบ้านซ้ือเคร่ืองก็ซ้ือตามช่างบอก พอไม่ได้
มาตรฐานก็ต้องแบกไปแบกมาก็เหน่ือยมาก แล้วก็เปลืองเงินเปลืองทองด้วย” (เสน่ห์ จินาจนัทร์, 
สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 2554) 
 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงกฎหมายของวิทยุเชิงประเด็นภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ
กจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 

 
ผลจากการศึกษาพบว่า วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นมีอยู่แล้ว และตาม

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ไดอ้อกใบอนุญาต
ให้แก่คล่ืนวิทยุกระจายเสียงท่ีประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในทั้ง 3 กิจการ ซ่ึงเป็นการแบ่ง
ประเภทตามกิจการลกัษณะการกระจายเสียง ไม่วา่จะในกิจการกระจายเสียงภาคสาธารณะ กิจการ
กระจายเสียงภาคเอกชน และกิจการกระจายเสียงภาคชุมชน ดังนั้ นการแบ่งประเภทของ
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นจึงเป็นการแบ่งประเภทวิทยุกระจายเสียงออกตามประเภท
ของเน้ือหา โดยจ าแนกประเภทของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น และเพื่อให้
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเป็นประเภทของวิทยุกระจายเสียงท่ีสามารถน ามาใช้ใน
การพฒันาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรจดัแยกประเภทของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ใน
เชิงประเด็นออกมาให้ชัดเจนว่าใครบ้างท่ีจะได้รับใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นและผูท่ี้จะได้ยื่นใบขออนุญาตและการให้ใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นควรท าอยา่งไร ควรมีคุณสมบติัอยา่งไร และจะก ากบัดูแลวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็นอยา่งไร 
 เหตุผลท่ีควรมีการจัดแบ่งประเภทวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเพราะใน
ปัจจุบนัโลกการส่ือสารได้เปล่ียนแปลงไปมาก และมีผลต่อการรับรู้ ความสนใจ ความคิด และ
พฤติกรรมของคนในสังคม เคร่ืองมือหรือส่ือสมัยใหม่ในการส่ือสารท าให้คนในสังคมมีการ
แลกเปล่ียนปฏิสัมพนัธ์กนัไดง่้ายข้ึนและสะดวกมากข้ึนสามารถเอาชนะเวลา (Time) และระยะทาง 
(Space)  ได้ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวท าให้ความต้องการ ความสนใจของคนในสังคมมี
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ลกัษณะเฉพาะและหลากหลายมากข้ึน เป็นเน้ือหาท่ีมีความลึกซ้ึงมากกว่าเน้ือหาท่ีถูกน าเสนอเพื่อ
คนทัว่ไปซ่ึงอาจมีผลกระทบกบับุคคลกบัชุมชนหรือกบัสังคม ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดงันั้นการ
จ าแนกหรือการแยกประเภทวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นนั้นอาจมีความส าคญัเพื่อให้
สามารถติดตามดูแลไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 ตามสาระเดิมของพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
พ.ศ. 2551 ได้ให้ความหมายหรือนิยามค าต่างๆ ท่ีส าคญัและถูกน ามาใช้ในการกล่าวถึงตาม
พระราชบญัญติัน้ีไวห้ลายค าดงัท่ีปรากฏอยูใ่นมาตรา 4 อาทิ นิยามค าวา่ กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ท่ีใชค้ล่ืนความถ่ี กิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทศัน์ท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ี โครงข่าย เจา้ของโครงข่ายสถานี กองทุน แผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์ คล่ืนความถ่ี คณะกรรมการ กรรมการ ส านกังาน เลขาธิการ พนกังาน
เจา้หน้าท่ี ซ่ึงเป็นการนิยาม อธิบายค าท่ีใช้อย่างกวา้งๆ และครอบคลุมลกัษณะต่างๆ ของกระจาย
เสียงเอาไว ้ดงันั้นจึงควรมีการนิยาม ค าวา่ วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเพิ่มเติม เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัทั้งในฝ่ายผูใ้หแ้ละผูรั้บใบอนุญาต ดงัน้ี 

 “วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น” หมายถึง คล่ืนวิทยุท่ีกระจายเสียงหรือ
แพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารสาระต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาหรือประเด็นเฉพาะซ่ึงเกิดข้ึนจากความสนใจ 
ความตอ้งการร่วมของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ของชุมชนใดชุมชนหน่ึง โดยประเด็นดงักล่าวตอ้งเป็น
ประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดบัชุมชนหรือระดบัชาติ 

ส่วนในหมวดท่ี 1 การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์มาตรา 7 มาตรา 8 
และมาตรา 9 ท่ีระบุว่าการจะจดัการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อน และผู ้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ น้ีต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และ
ใบอนุญาตท่ีไดรั้บเป็นสิทธิเฉพาะตวัไม่สามารถโอนให้แก่ผูอ่ื้นได ้ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งประกอบ
กิจการด้วยตนเอง ซ่ึงสาระของมาตราทั้ง 3 มาตราดงักล่าว มีสาระท่ีสามารถน ามาบงัคบัใช้กบั
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นไดอ้ยูแ่ลว้ จึงให้คงสาระเดิมตามมาตราต่างๆ ไว ้เน่ืองจาก
มีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนดีอยู่แลว้ ดงันั้นเม่ือผูใ้ดจะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นได้ ก็ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน และผูท่ี้ขอใบอนุญาตจะต้องมีสัญชาติไทย ใบอนุญาต
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีผูรั้บใบอนุญาตไดรั้บเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูข้อ จะโอน
ใหแ้ก่ผูใ้ดไม่ได ้เช่นเดียวกบัวทิยกุระจายเสียงในคล่ืนอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ส าหรับในมาตรา 10 ซ่ึงเป็นเร่ืองใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทศัน์โดยแบ่งตามลักษณะของการใช้คล่ืนความถ่ีและแบ่งใบอนุญาตการประกอบกิจการ
กระจายเสียงเป็น 3 ประเภท ท่ีครอบคลุมกิจการกระจายเสียงประเภทใหญ่ๆ และกวา้งๆ อยูแ่ลว้ คือ 
(1)ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะอนุญาตใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจการท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกั
เพือ่การบริการสาธารณะ ซ่ึงยงัแบ่งแยกยอ่ยออกไปอีกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ



 106 

ส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม 
การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ สุขภาพ อนามยั กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่วนใบอนุญาตสาธารณะประเภทท่ีสองออกให้ส าหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ท่ีมีวตัถุประสงค์หลักเพียงความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ ส่วน
ใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะประเภทท่ีสามออกให้ส าหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทศัน์ มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการกระจายขอ้มูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
รัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
สาธารณะแก่คนพิการ คนดอ้ยโอกาสหรือกลุ่มความสนใจท่ีมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ
บริการขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นสาธารณประโยชน์ 

ซ่ึงในความเห็นของผูว้จิยัเห็นวา่สาระของมาตรา 10 นั้นอาจวิเคราะห์ไดว้า่วิทยุเชิงประเด็น
อาจเขา้ข่ายตามการอธิบายถึงประเภทของวทิยกุระจายเสียงกิจการสาธารณะกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงไดก้ล่าวถึง
กลุ่มเน้ือหาท่ีมีความใกล้เคียงกับเชิงประเด็นคือ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีกีฬา สุขอนามยั คุณภาพชีวติ  
 ดงันั้น อาจเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีวทิยเุชิงประเด็นอาจถูกก าหนดไวใ้นกิจการบริการสาธารณะ
ประเภทท่ี 1 ในกรณีท่ีกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น เนน้การให้บริการประเด็น
ดงักล่าวกบัคนทัว่ไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีเน้ือหาเชิงประเด็นเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากความตอ้งการ
ของชุมชนใดชุมชนหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจไม่ไดจ้ดัอยู่ในประเด็นตามกิจการสาธารณะ กล่าวคือ
ไม่ใช่ศาสนาพุทธกวา้งๆ ทัว่ไป แต่เป็นสายพุทธเฉพาะหรือเป็นคุณภาพชีวิต แต่ไม่ใช่ชีวิตของคน
ชนบท แต่เป็นคุณภาพชีวิตของพวกเร่ร่อน พวกเกย ์ดงันั้น เชิงประเด็นส าหรับชุมชนจึงน่าจะมี
ความหมายท่ีแตกต่างไปจากประเด็นทางสาธารณะ เน่ืองจากสาระของมาตรา 10 ได้อธิบายว่า
ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสาธารณะไดร้ะบุว่าเป็นกิจการท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะท่ีเป็นสาธารณะในระดบัชาติ และแบ่งออกไปอีก 3 ประเภทซ่ึงแต่ละประเภท
ไดอ้ธิบายรายละเอียดเน้ือหาของวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ในการอธิบาย
ครอบคลุมถึงวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นได้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ
สุขภาพ กลุ่มอาชีพ กีฬา หรือผูด้้อยโอกาสก็ตาม เพียงแต่อาจเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ ท่ีส าคญั และ
เป็นเร่ืองเฉพาะประเด็นเฉพาะต่อสังคมไทยให้ครบถว้นและชดัเจนมากข้ึน เช่น วิทยุคนพิการ คน
ตาบอด วทิยกุรรมกร หรือวทิยขุองศาสนาเช่น ศาสนาคริสต ์อิสลาม หรือสถานีวิทยุพุทธศาสนาใน
สายต่างๆ เป็นตน้ 
 ส่วนใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนไดแ้ก่ ใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการ
ท่ีมีวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกบัการประกอบกิจการบริการสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นประโยชน์ตามความ
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ตอ้งการของชุมชน หรือทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บบริการนั้นเห็นว่าควรให้คงสาระเดิมไว  ้ แต่หากมีการจดั
ประเภทวทิยเุชิงประเด็นเกิดข้ึน ก็ควรใหมี้การจดัแบ่งประเภทออกไวอ้ยา่งชดัเจน 
 ส าหรับใบอนุญาตวทิยกุระจายเสียงในกิจการบริการชุมชนนั้นเป็นประเภทของใบอนุญาต
ท่ีผูว้ิจยัเห็นว่าน่าจะมีความสอดคลอ้งและใกล้เคียงกบัวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น
เช่นเดียวกนักบักิจการสาธารณะ เน่ืองจากมีการระบุวตัถุประสงค์ของกิจการว่าตอ้งเป็นไปตาม
ประโยชน์ความตอ้งการของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นตามค านิยามของค าว่าวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีวา่เป็นการใชค้ล่ืนวิทยุกระจายเสียงเพื่อสนองความตอ้งการความสนใจของ
ชุมชนท่ีมีความตอ้งการร่วม หรือความสนใจร่วม และ/หรือผลประโยชน์ร่วมเป็นหลัก และ
วตัถุประสงคข์องกิจการประเภทน้ีเนน้ท่ีประโยชน์สาธารณะในระดบัชุมชน 
 ดังนั้ น หากผูข้อรับใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในประเภทท่ี
ประกอบกิจการบริการสาธารณะ จึงควรเป็นกระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีมิใช่รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงใน
กรณีน้ีจากการศึกษาทั้ งต่างประเทศและในประเทศ พบว่ามีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นท่ีด าเนินการท าโดยกระทรวง ทบวง กรม ไดแ้ก่ สถานีวิทยุรัฐสภา เน้นเร่ืองการปกครอง 
สถานีวทิยทุหาร เนน้เร่ืองความมัน่คง (คล่ืน 95.5 MHz) เป็นตน้  
 ส่วนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อาทิ ส านักคณะกรรมการการเลือกตั้ ง (กกต.)  
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ปัจจุบนัองคก์รทั้งสอง
ยงัไม่มีคล่ืนวทิยกุระจายเสียงในการเผยแพร่ข่าวสารขององคก์รเฉพาะ แต่หากในอนาคต เม่ือมีการ
พิจารณาวา่วทิยกุระจายเสียงบริการสาธารณะเชิงประเด็นอาจอยูใ่นกิจการบริการสาธารณะได ้เช่น 
องค์กรอิสระดงักล่าวก็สามารถมีคล่ืนวิทยุขององคก์รเองในการให้ขอ้มูลข่าวสารเฉพาะพิเศษของ
ตนตามมาตราน้ีได้เช่นกนั เพราะนอกจากเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งในแง่รายละเอียด
เก่ียวกบัขอ้มูลส าคญัขององค์กรได้แล้ว ยงัท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองค์กร อนัจะน าไปสู่การ
ยอมรับและการสนบัสนุนจากคนกลุ่มต่างๆ ไดด้ว้ย 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นควรให้คงสาระตามมาตรา 11 ในพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไวโ้ดยอาจมี
ค าอธิบายวิทยุกระจายเสียงสาธารณะเชิงประเด็นน้ีไวเ้ฉพาะเพื่อง่ายต่อการตีความและการมีความ
เขา้ใจท่ีตรงกนัวา่เชิงประเด็นในกิจการสาธารณะมุ่งเนน้สนองตอบต่อความสนใจระดบัชาติท่ีอาจ
ไม่ไดเ้กิดจากความสนใจร่วมหรือความตอ้งการร่วมของชุมชนเป็นหลกั 
 ส่วนผูท่ี้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนนั้นผูว้ิจยัเห็นวา่ควรตอ้งเป็นสมาคม 
มูลนิธิ นิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่
แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ หรือกลุ่มคนในทอ้งถ่ินท่ีไม่เป็นนิติบุคคล ซ่ึงรวมตวักนัเพื่อสร้างความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน ซ่ึงจากการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศพบวา่ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ท่ีให้บริการแก่ชุมชนและมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะในระดบัชุมชนไม่ไดแ้สวงหาก าไร
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ทางธุรกิจ ซ่ึงสถานีต่างๆ ดงักล่าว บริหารโดยสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลหรือกลุ่มคน ดงัเช่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วดัป่าบา้นตาด จ.อุดรธานี บริหารโดย
มูลนิธิ ให้ความรู้และปลูกฝังธรรมะสายวดัป่า ให้แก่ชุมชน ส่วนสถานีวิทยุชุมชนเวียงแหง บริหาร
โดยกลุ่มบุคคลในท้องถ่ินท่ีมุ่งให้สาระความรู้ ให้สาระความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงสถานีดงักล่าวเป็นสถานีท่ีเสนอเน้ือหาเฉพาะ เป็นเน้ือหาท่ีมีกลุ่ม
ชดัเจนเกิดจากความสนใจและตอ้งการร่วมของชุมชนในประเด็นต่างๆ ดงันั้นสถานีท่ีมีลกัษณะ
ดงักล่าวน้ีจึงควรเป็นสถานีวิทยุชุมชนเชิงประเด็น โดยผูข้อรับใบอนุญาตจากทั้ง 2 กิจการควรมี
คุณสมบติัส าคญั คือ 
  (1) ตอ้งมีสัญชาติไทย 
  (2) ตอ้งไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 เน่ืองจากวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเป็นสถานีวิทยุท่ีมีเน้ือหาเชิงลึก ซ่ึงอาจมี
ผลหรือมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของผูฟั้งไดม้าก หากผูรั้บใบอนุญาตไม่ได้
เป็นผูท่ี้มีสัญชาติไทยอาจเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงได ้ดงันั้น หากมีใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเน้นในเชิงประเด็น ผูข้อรับใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นจ าเป็นตอ้งมี
สัญชาติไทย 
 ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรก าหนดคุณสมบติัของผูรั้บใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็นเป็นไปตามสาระในมาตรา 14 น้ี 
 ในส่วนการยื่นค าขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตนั้นให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด โดยผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งระบุสถานี ระบบ และ
วิธีการท่ีจะใช้ในการส่งกระจายเสียง รวมทั้ งต้องเสนอแผนบริการกิจการกระจายเสียงให้
คณะกรรมการพิจารณาดว้ย โดยประกาศดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทศัน์ และแผนความถ่ีวิทยุตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบั
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้การก ากบัดูแลกิจการ
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึง
ควรน าหลกัเกณฑใ์นสาระของมาตรา 16 ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาใช้ก าหนดในการเสนอขอรับใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นดว้ย 
 อยา่งไรก็ตาม การอนุญาตใหป้ระกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์โดยใชค้ล่ืน
ความถ่ีนั้น ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโดยค านึงถึงภารกิจหรือวตัถุประสงค์
ของการประกอบกิจการ และเป็นไปตามสัดส่วนการจดัสรรคล่ืนความถ่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่
ดว้ยองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ดงัน้ี 
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 ใบอนุญาตของผูท่ี้ประกอบกิจการบริการสาธารณะ มุ่งให้บริการสาธารณะ ให้ใช้คล่ืน
ความถ่ีท่ีจดัสรรไวส้ าหรับภาครัฐ 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ให้ค  านึงถึงความต้องการท่ีหลากหลายมุ่ง
ประโยชน์ชุมชน ใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีท่ีจดัสรรไวส้ าหรับภาคประชาชน 
 ส าหรับสถานีวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในต่างประเทศ ถูกจดัไวใ้นภาคส่วน
สาธารณะ หรือในบางประเทศถูกจดัไวใ้นกิจการวทิยกุระจายเสียงในกลุ่มพิเศษ แต่ส าหรับประเทศ
ไทย หากมีการพิจารณาจัดวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นไวใ้นกิจการสาธารณะ ก็
จ  าเป็นตอ้งเขา้ไปใชค้ล่ืนความถ่ีในสัดส่วนของคล่ืนความถ่ีท่ีจดัสรรไวส้ าหรับภาครัฐคือร้อยละ40 
แต่ถา้หากวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นถูกจดัอยูใ่นกิจการภาคชุมชน ก็จะตอ้งไปใชค้ล่ืน
ความถ่ีในสัดส่วนของคล่ืนท่ีจดัสรรไวใ้นภาคประชาชน ซ่ึงก าหนดไวว้า่จะตอ้งมีสัดส่วนไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 20 
 ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการพิจารณาวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นอย่างรอบคอบ
วา่ควรจะอยูใ่นกิจการประเภทใดและควรพิจารณาในเร่ืองความหลากหลายซ่ึงอาจอธิบายไดท้ั้งใน
เชิงความหลากหลายของเน้ือหารูปแบบและความหลากหลายกลุ่มต่างๆ ท่ีอยูใ่นชุมชนหรือสังคมท่ี
มีความตอ้งการร่วม มีความสนใจร่วมกนัดว้ย ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงขอ้ดีขอ้เสียของความเหมาะสมใน
การจดัแบ่งประเภทวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในกิจการกระจายเสียงประเภทต่างๆ 
ต่อไป 
 ส าหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการใช้คล่ืน
ความถ่ีและการประกอบกิจการกระจายเสียงเป็นรายปี ทั้งน้ีตอ้งไม่เป็นภาระแก่ผูป้ระกอบการ หรือ
ผูใ้ช้บริการ โดยสมเหตุผล ทั้งน้ีให้คณะกรรมการค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความคุม้ค่า ความ
ขาดแคลน และวิธีการจดัสรรทรัพยากร ทั้งน้ีคณะกรรมการอาจลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อใบอนุญาตได ้หากกิจการกระจายเสียงนั้นเสนอข่าวสาร/สาระท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ เกินกวา่สัดส่วนของรายการตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 หากวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีมีข้ึนและเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ต่อ
ชุมชน และต่อสาธารณะและหากการด าเนินกิจการดงักล่าวมีปัญหาในเร่ืองงบประมาณในการ
บริหารจดัการ ก็เห็นควรให้มีขอ้ยกเวน้ในการช าระค่าธรรมเนียมการใช้คล่ืนความถ่ีดงักล่าว ทั้งน้ี 
ให้คณะกรรมการพิจารณาถึงคุณประโยชน์เน้ือหาเชิงประเด็นท่ีเกิดข้ึนว่ามีประโยชน์มากน้อย
เพียงใดในระดบัใด ดงันั้นในกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในกิจการสาธารณะ
และในกิจการชุมชนอาจก าหนดวา่จะตอ้งมีค่าธรรมเนียมวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น 
ในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี หรือหากไดรั้บการพิสูจน์แลว้วา่เน้ือหารายการนั้นมีประโยชน์ต่อสังคม ต่อ
สาธารณะจริงและการด าเนินในกิจการนั้นประสบปัญหา ก็อาจไดรั้บขอ้ยกเวน้อตัราค่าธรรมเนียม
รายปีได ้
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 ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะและกิจการบริการชุมชนจะหารายไดจ้าก
โฆษณาไม่ได ้เวน้แต่เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบังานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สมาคม 
มูลนิธิ หรือนิติบุคคลท่ีไม่ใช่การแสวงหาก าไร หรือการเสนอภาพลกัษณ์ขององคก์ร ตอ้งไม่ใช่การ
โฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของผลิตภณัฑท์ั้งโดยตรงและโดยออ้ม  
 และเพื่อให้วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเป็นประโยชน์อย่างแทจ้ริง เราควร
พิจารณาวา่วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีจะเกิดข้ึน ควรเน้นประโยชน์สาธารณะและ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 40 ท่ีให้มีองคก์รอิสระชุดหน่ึงซ่ึงมีหนา้ท่ี
ในการจดัสรรคล่ืนความถ่ี ซ่ึงเป็นทรัพยากรสาธารณะท่ีควรให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคมได้ใช้
ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ส าหรับวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นใน
ต่างประเทศท่ีมีแนวทางเดียวกบัวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศไทย มีการ
ก าหนดวตัถุประสงคเ์พียงประการเดียวคือการพิจารณาวา่กิจการกระจายเสียงในลกัษณะท่ีเป็นความ
สนใจร่วม ความตอ้งการร่วมนั้น เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือสังคมจะได้ประโยชน์อะไรจาก
กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมีความสนใจร่วมหรือความตอ้งการร่วม (Social Gain) บา้ง ดงันั้น ใน
ต่างประเทศไดก้ าหนดให้กิจการวิทยุกระจายเสียงความสนใจร่วมหรือประโยชน์ร่วมท่ีจะตอ้งไม่
โฆษณา เพื่อไม่ใหต้กอยูภ่ายใตอ้  านาจธุรกิจ และเงินท่ีเขา้มาสนบัสนุนจะตอ้งมาจากการบริจาคหรือ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไรเท่านั้น ซ่ึงหากพิจารณาจากผลการศึกษาทั้ง
ต่างประเทศและในประเทศไทยแลว้ อาจสรุปได้ว่า วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นท่ีมี
ท่ีมาจากความตอ้งการ ความสนใจของประชาชนนั้น ควรถูกจดัอยูใ่นประเภทของวิทยุกระจายเสียง
ท่ีมุ่งประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นหลักในกรณีท่ีประเทศนั้นมีใบอนุญาต  2 ประเภท คือ คล่ืน
สาธารณะและคล่ืนเอกชน ซ่ึงตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 นั้นจะมีกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ประโยชน์สาธารณะจะปรากฏอยูใ่น 
2 ประเภท คือ กิจการวิทยุกระจายเสียงสาธารณะ และวิทยุกระจายเสียงชุมชน ซ่ึงอาจตอ้งพิจารณา
ถึงขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้จ ากดัของทางเลือกทั้งสองทางอีกคร้ังว่าจะมีความแตกต่างกนัอย่างไรและ
อยา่งไหนจึงก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัชุมชนและกบัสังคม 
 และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเร่ืองการปราศจากการครอบง า ดงันั้น ให้ผูรั้บใบอนุญาต
จดัท ารายงานสถานะทางการเงิน โดยแสดงรายรับรายจ่ายท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง หรือแสดงถึง
ความโปร่งใสในเร่ืองท่ีมาท่ีไปของรายได้รายจ่าย ซ่ึงเป็นการแสดงถึงการด าเนินงานตาม
เจตนารมณ์ของวิทยุกระจายเสียงว่าท าเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแทจ้ริง โดยไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลหรืออ านาจทางการเงินของกลุ่มใด แล้วย ัง เป็นหลักฐานส าหรับยื่นแสดงให้แก่
คณะกรรมการเพื่อขอการสนบัสนุนทางดา้นการเงินไดใ้นกรณีท่ีการด าเนินกิจการมีปัญหา หรือเป็น
ส่ิงท่ีคอยเตือนให้ผูด้  าเนินการไดม้องเห็นถึงปัญหาและการรับมือกบัปัญหาของการด าเนินกิจการ
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นดว้ย 
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 ส าหรับในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ท่ีไม่ใช่คล่ืนความถ่ีนั้น ผูข้อใบอนุญาต
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นนั้น ผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทศัน์ท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ีตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 8 มาตรา 
14 และมาตรา 15 
 การกระจายเสียงวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในต่างประเทศและในประเทศ
ในโลกปัจจุบนั มีทั้งรูปแบบท่ีใช้คล่ืนและไม่ใช้คล่ืน เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีไดก้้าวหน้าไป
มาก ดงันั้นวทิยกุระจายเสียงไดใ้ชว้ธีิทั้งสองแบบทั้งการใชค้ล่ืนความถ่ีและไม่ใชค้ล่ืนความถ่ีในการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร เช่น การส่งสัญญาณตามคล่ืนความถ่ีและส่งสัญญาณทางอินเตอร์เน็ต เป็น
ตน้ ซ่ึงตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดก้ าหนดใหก้ารด าเนินการกระจายเสียงในทั้งสองลกัษณะตอ้งมี
คุณสมบติัเช่นเดียวกนั ดงันั้นจึงเห็นว่าไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดคุณสมบติัในกรณีท่ีมีการด าเนินการ
ออกอากาศทั้งสองลกัษณะผสมกนั ซ่ึงรวมไปถึงขอ้ก าหนดในมาตรา 26 มาตรา 27 และ มาตรา 28 
ดว้ย  
 ส าหรับการบริหารสถานีซ่ึงปรากฏอยู่ในมาตรา 29 และ มาตรา 30 ได้ก าหนดให้
ผูอ้  านวยการสถานีประจ าแต่ละสถานีตอ้งมีสัญชาติไทยและต้องรับผิดชอบดูแลการจดัรายการ 
ด าเนินรายการ และการออกอากาศของสถานี ให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศต่างๆ และผูรั้บ
ใบอนุญาตตอ้งรับผิดชอบในการกระท าของผูอ้  านวยการสถานีไดก้ระท าไป ยกเวน้พิสูจน์ได้ว่า
ไม่ไดรู้้เห็นหรือยนิยอมในการกระท าผิดนั้น เป็นการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
ผูอ้  านวยการสถานีและผูรั้บใบอนุญาต ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดไวเ้พื่อให้มีความชัดเจน 
เน่ืองจากในการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงในทุกกิจการ ผูอ้  านวยการสถานีถือว่าเป็นผูท่ี้มี
ความส าคญัอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนหางเสือท่ีจะคอยก ากบัเรือ (สถานี) ให้ไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้มีการก าหนดสาระตามมาตราน้ีไวใ้นวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็นดว้ย 

ในเร่ืองเก่ียวกบัรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ตามมาตรา 33 และ 
มาตรา 34 นั้นผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีแต่
ละประเภทตอ้งจดัผงัรายการใหมี้สัดส่วนรายการ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไวก้ล่าวคือ  
 ในกิจการบริการสาธารณะตอ้งมีรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะใน
สัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

ในกิจการบริการชุมชนตอ้งมีรายการข่าวสารสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือทอ้งถ่ิน
ควรมีสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

เน่ืองจากวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นตอ้งน าเสนอเน้ือหาทั้งเชิงกวา้งและ    
เชิงลึก ดงันั้นสัดส่วนของเน้ือหาท่ีน าเสนอตอ้งสอดคล้อง/ตรงกบัความสนใจและความตอ้งการ      
และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือชุมชน ดงันั้นสัดส่วนของเน้ือหาจึงไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ 70      



 112 

และควรระบุไวใ้นสาระของขอ้ก าหนดในการเสนอเน้ือหาของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็น พร้อมกบัจดัท าผงัรายการเสนอต่อคณะกรรมการดว้ย 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนในสังคม และจ าเป็นต้อง
ออกอากาศเตือนภัยให้ประชาชนทราบ ผู ้รับใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงในทุกกิจการต้อง
ด าเนินการออกอากาศตามท่ีหน่วยงาน/รัฐบาลร้องขอเน่ืองจากความเดือดร้อนหรือความทุกขข์อง
สังคมหรือประเทศชาติ เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ดังนั้ น         
จึงเห็นสมควรให้มีการก าหนดสาระตามมาตราน้ีไวใ้นการด าเนินการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ใน
เชิงประเด็นดว้ย 
 ดงันั้น จึงให้สถานีทุกสถานีควรก าหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ เพื่อให้สิทธิแก่คน
พิการและคนดอ้ยโอกาสไดเ้ขา้ถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงได้
อย่างเสมอภาคกบับุคคลทัว่ไป โดยเปิดโอกาสให้คนกลุ่มดงักล่าวเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรการดงักล่าว ซ่ึงถือวา่เป็นมาตรการส่งเสริมมิใช่เป็นขอ้บงัคบัและเน่ืองจากวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเน้นในเชิงประเด็น เป็นกิจการท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองการค านึงถึงสิทธิของกลุ่มคนท่ีเฉพาะอยู่แล้ว     
ดงัจะเห็นไดว้่า จากทั้งต่างประเทศและในประเทศ วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเป็น
วทิยขุองผูด้อ้ยโอกาสในสังคมเป็นส่วนใหญ่ เช่น คนพิการทางสายตา กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มผูป่้วยโรค
เอดส์ กลุ่มกรรมกร หรือกลุ่มทางศาสนาต่างๆ เป็นตน้ ดงันั้นในมาตราน้ีส าหรับวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็น อาจไม่จ  าเป็นตอ้งระบุไวเ้น่ืองจากเน้ือหาเชิงประเด็นเป็นเน้ือหาของกลุ่มคน
เฉพาะตามสาระของพระราชบญัญติัอยูแ่ลว้ 
 นอกจากน้ีส่ิงท่ีส าคญัคือ หา้มผูรั้บใบอนุญาตออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีก่อให้เกิด
การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีเน้ือหาเขา้ลกัษณะลามกอนาจารมีผลต่อความเส่ือม
ทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน ในส่วนของคณะกรรมการในฐานะผูค้วบคุมดูแล
จ าเป็นตอ้งก าหนดโทษ 

ดงัท่ีไดก้ล่าววา่เน้ือหาท่ีมุ่งเนน้เชิงประเด็นมกัเป็นเน้ือหาเชิงลึกท่ีเก่ียวขอ้ง/เฉพาะประเด็น
นั้นๆ ตามความสนใจ ความตอ้งการของชุมชน ดงันั้นจึงอาจเป็นไปไดท่ี้จะมีกลุ่มคนท่ีมีความสนใจ
หรือมีความต้องการในลักษณะท่ีไม่สอดคล้องกับส่ิงท่ีดีงามของสังคม ดังนั้น เพื่อไม่ให้การ
ด าเนินการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นมีเน้ือหาสาระบิดเบ้ียวไปจากศีลธรรมจริยธรรม
อนัดีงามของประชาชนหรือของสังคม หรือก่อให้เกิดความวุน่วายเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาติจึง
เห็นสมควรใหร้ะบุเน้ือหา/สาระน้ีไวใ้นขอ้ก าหนดของวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นและ
อาจใหมี้การพิจารณาวา่ควรมีประเด็นใดบา้งท่ีจะเป็นประเด็นท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
และประเทศ หากมีการกระท าในแง่ของการเสนอเน้ือหาท่ีเป็นพิษภัยต่อสังคมก็ควรให้
คณะกรรมการด าเนินการลงโทษ หากมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมในประเด็นต่างๆ ดงักล่าว และ
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ส่ิงท่ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งท าคือตอ้งบนัทึกรายการท่ีไดอ้อกอากาศไปแลว้ ในเทปหรือวสัดุโทรทัศน์
อย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการใดๆ และเก็บรักษาบนัทึกนั้น ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด โดยระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัและตอ้งไม่เป็นภาระแก่ผูรั้บใบอนุญาตเกิน
ความจ าเป็น 

ซ่ึงการบนัทึกเน้ือหาเป็นวิธีการหน่ึงท่ีดีส าหรับการควบคุมดูแลวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้น
ในเชิงประเด็น เพราะหากเกิดข้อสงสัยในการด าเนินการผูไ้ด้รับใบอนุญาตจะต้องอนุญาตให้
คณะกรรมการหรือผูท่ี้รับสิทธิอ านาจจากคณะกรรมการสามารถพิจารณาได ้และควรบนัทึกวิดีโอน้ี
ไวฉ้ายให้คณะกรรมการดูในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยและควรให้เป็นไปตามมาตรา 39 ท่ีส่งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่มของผูรั้บใบอนุญาต ผูผ้ลิตรายการ และผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อท าหน้าท่ีจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ โดยให้มีการควบคุม
กนัเองภายใตม้าตรฐานทางจริยธรรม กรรมการท่ีมีหนา้ท่ีร่างจริยธรรม ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบอาชีพและ
วชิาชีพ นกัวชิาการ และผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

ทั้งน้ีเพื่อให้วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนสูงสุด
และเป็นไปตามเป้าหมายของการให้บริการสาธารณะทั้งในระดบัชาติและในระดบัชุมชน ดงันั้นจึง
ควรมีการรักษามาตรฐานทางวชิาชีพ เพื่อให้วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นไดพ้ฒันาให้มี
มาตรฐานท่ีดียิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต และสามารถท าบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นไดต้ามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คือการพฒันาให้สังคมและชุมชนมีความ
เขม้แข็งสร้างความรู้ความเขา้ใจในประเด็นต่างๆ ให้แก่ชุมชน ช่วยแกไ้ขปัญหาในระดบัชาติและ
ระดบัชุมชนและท าให้สังคมและชุมชนมีศกัยภาพในเร่ืองต่างๆ เป็นพลงัท่ีพร้อมจะพฒันาสังคม
ต่อไป จึงเห็นควรให้มีการก าหนดสาระตามมาตราน้ีไวใ้นกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นดว้ย 

การส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวิชาชีพและการคุม้ครองผูเ้สียหายจากการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  

ในส่วนของคณะกรรมการฯ ตอ้งมีบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการตั้งองคก์ร
เพื่อจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ีตอ้งค านึงถึงการคุม้ครอง การไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารสาธารณะ
ของประชาชน และคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียง รวมทั้งคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพของผูป้ระกอบวชิาชีพขององคก์รดว้ย 
 คณะกรรมการส่งเร่ืองพร้อมความเห็น หากมีการก่อใหเ้กิดความเสียหายจากรายการและให้
ด าเนินการเยยีวยาใหแ้ก่ผูเ้สียหายโดยเร็ว 

ดงันั้นเพื่อให้การคุม้ครองเป็นไปตามสิทธิเสรีภาพของทั้งผูรั้บใบอนุญาตและผูบ้ริโภค 
เน้ือหาจากส่ือวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น จึงเห็นสมควรให้เกิดกระบวนการสร้าง
จริยธรรมท่ีมีความเขม้ขน้และเข็มแขง้ เพื่อให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self Control) ไดอ้ยา่งแทจ้ริง
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ในสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้น
ในเชิงประเด็นตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพล หรืออ านาจทางการเมืองได ้
 และในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตมีเหตุต้องปักเสาหรือตั้งเสา เดินสาย วางท่อ หรือติดตั้ ง
อุปกรณ์ประกอบใดและจ าเป็นต้องใช้สิทธิตามมาตราน้ี ให้ผูรั้บใบอนุญาตจดัท าแผนผงัแสดง
รายละเอียดของลกัษณะทิศทาง และแนวเขตในการปักหรือตั้งเสา เดินสาย วางท่อและการติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อนนั้น 

เน่ืองจากในกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นมีการส่งสัญญาณผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต จึงยงัไม่มีการเช่ือมต่อในลกัษณะการปักเสา เดินสาย วางท่อ ฯลฯ ดงันั้นจึงเห็นว่าไม่
จ  าเป็นตอ้งก าหนดสาระในขอ้น้ีไวใ้นการด าเนินการกระจายเสียงวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็นในเร่ืองการส่งเสริมและการพฒันากิจการกระจายเสียงจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 51 และ 
มาตรา 52 ในการส่งเสริมและพฒันากิจการกระจายเสียงซ่ึงใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงัน้ี 
 (1) จดัให้มีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
 (2) จดัให้มีการประเมินคุณภาพรายการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ต่อสังคมและศีลธรรม
อนัดีของประชาชน 
 (3) จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บใบอนุญาต ผูป้ระกอบวิชาชีพและผูบ้ริโภค 
ส าหรับคณะกรรมการหากเห็นว่าเป็นรายการดีมีประโยชน์สามารถพิจารณาให้การสนับสนุน
ค่าใชจ่้ายจากกองทุนไดต้ามหลกัเกณฑ ์

ดงันั้นเพื่อการพฒันากิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นให้กา้วหนา้มากยิ่งข้ึน
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จึงเห็นสมควรระบุสาระตามมาตราน้ีไว ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการให้/
ออกใบอนุญาตของคณะกรรมการ และเป็นแนวทางในการน าผลการประเมินไปพฒันา ปรับปรุง
ของสถานีวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น 
 การก ากับดูแล ตามมาตรา 53 เม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยว่ามีการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ใหค้ณะกรรมการและพนกังาน มีอ านาจดงัน้ี 

(1) เรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาช้ีแจง/ส่งเอกสาร/พยานหลกัฐาน 
(2) มีหนงัสือเรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค า/เรียกพยานหลกัฐาน 
(3) เขา้ไปในอาคาร/สถานท่ีเพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจริง โดยมีหมายคน้ ซ่ึงออกโดย

ศาล ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควรใหแ้ก่คณะกรรมการ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี และใน
มาตรา 54 ใหพ้นกังาน/เจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัก่อนเขา้ไปด าเนินการตรวจคน้ 

ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่สมควรให้มีการระบุสาระน้ีในขอ้ก าหนดของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ใน
เชิงประเด็นดว้ยเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบติัในกรณีท่ีเกิดการกระท าผิดในการให้บริการกิจการ
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเกิดข้ึน 
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 และหากผูใ้ดท าใหเ้กิดการรบกวนต่อการรับ ส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงของผูรั้บใบอนุญาต 
ให้พนกังาน/เจา้หน้าท่ีสั่งระงบัการกระท า/แกไ้ขเปล่ียนแปลง/ให้ยา้ยส่ิงดงักล่าวออกไปให้พน้เขต
รบกวน ซ่ึงเห็นว่าควรให้มีการระบุสาระน้ีลงในขอ้ก าหนดของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นด้วย เน่ืองจากในกิจการวิทยุกระจายเสียงในกิจการชุมชน ซ่ึงมีเขตพื้นท่ีท่ีใกลชิ้ดติดกนั
ค่อนขา้งมาก ดงันั้น หากผูรั้บใบอนุญาตหรือผูใ้ช้คล่ืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะ
ก่อใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองการรบกวนคล่ืนกนัค่อนขา้งมาก ดงันั้น จึงเห็นวา่ควรมีการก าหนดโทษให้
ค่อนขา้งหนกั เม่ือพบและพิสูจน์ไดว้า่มีการออกอากาศท่ีผิดไปจากมาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายต่างๆ อาทิ โทษทางการปกครองตามมาตรา 64 คือให้
คณะกรรมการสั่งพกั ใช้/ เพิกถอนใบอนุญาตได ้หรือตอ้งไดรั้บโทษทางอาญาตามมาตรา 66 หาก
พบว่า มีการใช้คล่ืนความถ่ีหรือให้บริการนอกเหนือจากกิจการกระจายเสียง โดยไม่ไดรั้บอนุญาต
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับและปรับวนัละไม่เกิน 5 
หม่ืนบาท ตลอดระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืน และตอ้งระวางโทษตามมาตรา 67 หากฝ่าฝืนมาตรา 9 หรือ
ประกาศของคณะกรรมการท่ีออกตามมาตรา 31 หรือมาตรา 32 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 3 ลา้นบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับและปรับวนัละไม่เกิน 3 หม่ืนบาท ตลอดระยะเวลาท่ี
ยงัฝ่าฝืน ถา้มีโทษตามมาตรา 68 มาตรา 69 และ มาตรา 70 
 กรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตรายใดกระท าเพื่อให้เกิดการรบกวนต่อการรับส่ง/แพร่สัญญาณเสียง
หรือภาพของผูรั้บใบอนุญาตรายอ่ืน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 ลา้นบาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และปรับวนัละไม่เกิน 3 หม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 
 หรือกรณีท่ีผูใ้ดกระท าใหเ้กิดการรบกวนต่อการรับส่ง/แพร่สัญญาณเสียงหรือภาพของผูรั้บ
ใบอนุญาต ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และ
ปรับวนัละไม่เกิน 1 หม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 
 ผูใ้ดผลิต น าเข้า จ  าหน่ายหรือมีไวเ้พื่อจ าหน่ายหรือรับติดตั้งเคร่ืองรับ เคร่ืองมือ หรือ
อุปกรณ์เพื่อให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทศัน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ลา้นบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และหากผูใ้ดขดัขวางจะตอ้ง
ด าเนินการตามท่ีกล่าวว่าหากผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 53 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 1 พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 ซ่ึงในการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นควรระบุเน้ือหาในเร่ือง
บทลงโทษเฉพาะมาตรา 68 มาตรา 69 มาตรา 70 และ มาตรา 71 เท่านั้น เน่ืองจากเป็นการวาง
กฎระเบียบเพื่อให้เ กิดความเรียบร้อยในการด า เนินกิจการวิทยุกระจายเสียงทั่วไป และ
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น แต่เน้ือหาจากวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น
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ควรถูกจัดไว้เพื่อการบริการในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงอาจเป็นสาธารณะ
ระดบัประเทศและระดบัชุมชน ดงันั้นจึงไม่ตอ้งระบุสาระในมาตรา 72 ซ่ึงเป็นการระบุโทษในกรณี
ท่ีเป็นการกระท าผดิของนิติบุคคล ซ่ึงจะปรากฎอยูใ่นเฉพาะกิจการวทิยกุระจายเสียงธุรกิจเท่านั้น 
 ทั้ งน้ีเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงไม่เห็นความจ าเป็นท่ีต้อง
ปรับเปล่ียนสาระในตวัพระราชบญัญติัแต่ควรออกเป็นประกาศ เพื่อน ามาใช้ตามความเหมาะสม
ของแต่ละกิจการทั้งการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงสาธารณะและการประกอบกิจการกระจาย
เสียงชุมชนต่อไป 
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ภาพที่ 5.2 แสดงสรุปกระบวนการพิจารณาการขอใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ
กจิการกระจายเสียง และกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กสทช.พิจารณาใหใ้บอนุญาต 

เน้ือหา (ผงัรายการ) 
 สาระความรู้ ประโยชน์

สาธารณะไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
70 

 วทิยาศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม 
ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ 

 ตอ้งไม่ลม้ลา้งการปกครอง 
ไม่กระทบต่อความมัน่คง ไม่
ลามกอนาจาร 

 เน้ือหาเนน้ประเด็นตาม
นโยบายรัฐ 

เน้ือหา (ผงัรายการ) 
 สาระ ความรู้ ประโยชน์

สาธารณะระดบัชุมชนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 70 

 ตอ้งไม่ลม้ลา้งการปกครอง 
ไม่กระทบต่อความมัน่คง ไม่
ลามกอนาจาร 

 เน้ือหาเนน้ประเด็นตาม
วตัถุประสงคข์องชุมชน 

ใบขออนุญาต 
 ตอ้งระบุสถานี ระบบ และ

วธีิการส่ง เผยแพร่ ซ่ึงนาย
สถานีเป็นผูรั้บผดิชอบ 

 ตอ้งเสนอแผนบริการกิจการ 
ผงัรายการท่ีใหส้าระความรู้ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

 การขอใบอนุญาตตอ้งอยา่ง
นอ้ย 90 วนั ไม่เกิน 2 ปี 

 ผูอ้  านวยการสถานีตอ้งมี
สญัชาติไทย 

 วธีิการประเมิน 

ใบขออนุญาต 
 ตอ้งระบุสถานี ระบบ และ

วธีิการส่ง เผยแพร่  
 เสนอผงัรายการ

สาระประโยชน์ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 70 

 ผูอ้  านวยการสถานีตอ้งมี
สญัชาติไทยเป็นคนในชุมชน 

 แสดงแผนรายรับรายจ่าย 
 วธีิการประเมิน 

ใบอนุญาตประเภทกิจการ 
วทิยกุระจายเสียงภาคสาธารณะ 

 

ใบอนุญาตประเภทกิจการ 
วทิยกุระจายเสียงชุมชน 
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ผูข้อ 

 กระทรวง ทบวง กรม องคก์ร
อิสระ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน องคก์รมหาชน 

 สมาคม มูลนิธิ/นิติบุคคล 

 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 8 

ผูข้อ 

 สมาคม มูลนิธิ/นิติบุคคลตาม
กฎหมาย กลุ่มคนในทอ้งถ่ินท่ี
ไม่เป็นนิติบุคคล 

 ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
มาตรา 8 

กิจการกระจายเสียงสาธารณะ 

3 ประเภท คือ กิจการส่งเสริม
ความรู้ การศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กิจการเพ่ือความมัน่คง
และบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์สาธารณะ คนพิการ คน
ดอ้ยโอกาส 

 

 

กิจการกระจายเสียงชุมชน 

ผูข้อใบอนุญาต 

ใบอนุญาตประเภทกิจการ 
วทิยกุระจายเสียงภาคสาธารณะ 

 

ใบอนุญาตประเภทกิจการ 
วทิยกุระจายเสียงชุมชน 
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สรุปผลการศึกษา 
 

 

 ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็นส าหรับประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 เกิดจากขอ้เรียกร้องของกลุ่มผูด้  าเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ี
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร เน้ือหาท่ีมีลกัษณะเฉพาะหรือเป็นเน้ือหาท่ีมุ่งเน้นเชิงประเด็นซ่ึงเกิดจาก
ความตอ้งการร่วมหรือความสนใจร่วมของคนในชุมชนจ านวนมากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีอาศยัอยู่
นอกเหนือพื้ น ท่ีทางกายภาพตามกฎเกณฑ์การออกใบอนุญาตให้แ ก่ผู ้ประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสียงชุมชนตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในเร่ืองหลกัเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชัว่คราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) พ.ศ. 2552 ท่ี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้
ก าหนดไว ้
 โดยขอ้เรียกร้องได้อา้งถึงสิทธิเสรีภาพทางการส่ือสาร (Communication Rights) ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ท่ีให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร
ตามความตอ้งการท่ีหลากหลายของคนในสังคมอยา่งเท่าเทียมกนัประกอบกบัการตีความหมายของ
ค าวา่ “ชุมชน” ท่ีไม่ไดมี้ความหมายเฉพาะในเชิงพื้นท่ีแต่ยงัหมายถึงชุมชนในแง่ความสนใจร่วมกนั
หรือความตอ้งการร่วมกนัของคนท่ีอาจอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีท่ีต่างกนัก็ได ้(ตามพระราชบญัญติัองคก์ร
จดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553) ดังนั้นจึงท าให้คณะกรรมการในฐานะองค์กรก ากับดูแลและออก
ใบอนุญาตจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงความถูกตอ้งและเหมาะสมของการพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่
กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากการด าเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
ลกัษณะเดิมคือกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นซ่ึงยงัไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย 
และเพื่อให้ไดค้วามรู้และขอ้มูลรอบดา้น คณะกรรมการจึงไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษา
คร้ังน้ีไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องการพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการกระจาย 
เสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น (Issue-oriented) ส าหรับประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญติัการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เพื่อศึกษาการมีอยู ่พฒันาการ รูปแบบการด าเนินการคุณลกัษณะดา้นต่างๆ และ 
รูปแบบการก ากบัดูแลของวทิยท่ีุมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก 

3. เพื่อศึกษาการมีอยู ่พฒันาการ รูปแบบการด าเนินการ และคุณลกัษณะดา้นต่างๆ และ 
รูปแบบการก ากบัดูแลของวทิยท่ีุมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทย  
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 และเน่ืองจากเน้ือหาของการศึกษามีความกวา้งขวาง ครอบคลุมในหลายส่วน ทั้งในส่วน
ขององค์กรก ากับดูแล ส่วนกฎหมาย และส่วนปฏิบติัการ รวมทั้งสถาบนัอ่ืนๆ ในสังคม ดังนั้น
เพื่อให้ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงค์ดงักล่าว จึงก าหนดวิธีการด าเนินการศึกษาไวห้ลายวิธีอนัไดแ้ก่ 
การเก็บขอ้มูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In - depth Interview) 
ความคิดเห็นจากกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งดา้นนโยบาย ดา้นปฏิบติัการและองค์กรภาคประชาชน รวมทั้ง
การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) เพื่อหาความสอดคลอ้ง (Concensus) ทางความเห็นเก่ียวกบั
ประเด็นต่างๆของกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น นอกจากน้ียงัเก็บขอ้มูลจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อให้สามารถมองเห็น
และเขา้ใจถึงสภาพของกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทน้ีอย่างชดัเจน และทา้ยสุดไดน้ าเสนอผล
การศึกษาและจดัสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผูแ้ทนภาคส่วนต่างๆ ของประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน ภาค
ชุมชน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์รภาคประชาชน และสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 
 ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งจากต่างประเทศและในประเทศแลว้ พบผลท่ีส าคญัและ
น่าสนใจส าหรับกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น ดงัน้ี 
 กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นปรากฏและมีอยู่จริงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศโดยพบวา่ในต่างประเทศกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1950  มาจนถึงปัจจุบนัโดยมีการเติบโตพฒันา ขยายประเด็นออกไปหลากหลายกวา้งขวาง 
ส่วนในประเทศไทยพบวา่มีกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นอยูเ่ช่นกนั และปัจจุบนั
มีสถานีวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นน้ีอยูจ่  านวนมากกวา่ 100 สถานี 
 ส าหรับเหตุผลของการเกิดกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นนั้นพบว่ามี
สาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท าให้แนวคิดและอุดมการณ์
ใหม่ๆ เกิดข้ึนทั้งในระดบันานานชาติ และระดบัชาติ อาทิ สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกนั ความ
ตระหนกัและการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการส่ือสาร การพฒันาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเติบโตของเทคโนโลยี เป็นผลให้ประชาชนกลุ่ม
ต่างๆในสังคมโลกเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางการส่ือสารของตนเองมากข้ึนโดยพบว่าเม่ือแนวคิด
เหล่าน้ีแพร่ขยายออกไปในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ท าให้เกิดปรากฏการณ์ของการมีส่ือทางเลือก
เกิดข้ึนและใช้ส่ือเหล่าน้ีในการสนองตอบต่อความตอ้งการของตนเองมากข้ึนดว้ยเทคโนโลยีส่ือ
ใหม่ (New Media) ท าให้การส่ือสารลดความเป็นมวลชนลง (Demassive) มีการโตต้อบกนัระหวา่ง
ผูส่้งสารและผูรั้บสาร (Interactive) ไดง่้ายข้ึน และเป็นการส่ือสารท่ีไร้ขอบเขตพื้นท่ีและขอ้จ ากดัใน
เร่ืองของเวลา สภาพเหล่าน้ีท าให้เกิดความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เป็นกลุ่มความตอ้งการ
ร่วม ความสนใจร่วมอนัเป็นท่ีมาของการเกิดวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นดว้ย  
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กิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีมีอยูมี่อะไรบา้ง 
 
 จากการศึกษาพบวา่กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นท่ีมีอยูท่ ั้งต่างประเทศ
และในประเทศมีหลากหลาย บางประเด็นเหมือนกนัและบางประเด็นแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บับริบท
ทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและสังคม 
 ในต่างประเทศมีสถานีวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น เช่น สถานีวิทยุผูพ้ิการทาง
สายตา (RPH – Radio Print Handicapped) ในประเทศออสเตรเลีย สถานีวิทยุ ลา โคลีฟาตา (Radio 
La Colifata) บ าบดัผูป่้วย สถานีวิทยุชุมชนเพื่อผูสู้งอายุ (Angel Radio) ในสหราชอาณาจกัร สถานี
วิทยุคริสตศ์าสนา เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง 1160 AM WYLL ในชิคาโก สหรัฐอเมริกา สถานี
วทิยศุาสนาอิสลาม เช่น สถานีวทิยกุระจายเสียง QBS Radio 675 AM ในประเทศการ์ตาร์ เป็นตน้  
 ส่วนในประเทศไทยมีสถานีวิทยุชุมชนบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงมุ่งเน้นประเด็น
ส่ิงแวดลอ้ม สถานีวิทยุชุมชนเสียงกรรมกร (สิทธิแรงงาน) ซ่ึงมุ่งเน้นประเด็นแรงงาน สถานีวิทย ุ
คริสเตียนเพื่อชีวิต จ. เชียงใหม่ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน สถานีวิทยุเด็กและเยาวชน        
จ.เลย เป็นตน้ 
 
กิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นมีการบริหารจดัการอยา่งไร 
 
 ในต่างประเทศพบว่ามีลักษณะการบริหารจัดการในหลายลักษณะเช่นเดียวกันกับใน
ประเทศไทยคือมีการบริหารจดัการในรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐ สมาคม มูลนิธิ กลุ่มคน เช่น 
สมาคมชาวละตินอเมริกา ประเทศโบลิเวียตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาหรือกลุ่มคนงานเหมืองแร่   
ตั้งสถานีวทิยเุหมืองแร่ (Radio de Los Mineros) หรือกลุ่มพลเมืองทอ้งถ่ินตั้งสถานีวทิยกุระจายเสียง
เพื่อประชาธิปไตย เป็นตน้ 
 ส่วนในประเทศไทยมีการบริหารงานในหลายรูปแบบเช่นกัน อาทิ หน่วยงานภาครัฐ 
รูปแบบมูลนิธิ กลุ่มคน คณะกรรมการ เช่น สถานีวทิยกุระจายเสียงรัฐสภาตั้งโดยรัฐสภาไทย สถานี
วิทยุชุมชนเสียงธรรมเพื่อประชาชนบริหารงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิหลวงตามหาบวั ญาณสัม
ปันโน สถานีวทิยคุริสเตียนเพื่อชีวติ จ. เชียงใหม่ บริหารงานโดยคณะกรรมการในชุมชน เป็นตน้ 
 ในด้านบุคลากรและงบประมาณท่ีน ามาสนับสนุนในการบริหารงานสถานีนั้น ทั้ งใน
ต่างประเทศและในประเทศ บุคลากรท่ีมาด าเนินการมีทั้งบุคลากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐในการบริหาร
กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีรัฐเป็นเจา้ของ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาหรือกลุ่มผูมี้จิตอาสา 
อาสาสมคัรในสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มผูท่ี้ไม่ใช่มืออาชีพ และไม่มีรายไดต้อบ
แทน 
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 ในเร่ืองงบประมาณสนับสนุนพบว่า ในต่างประเทศมาจากแหล่งเงินหลายแหล่งทั้งรัฐ
สนบัสนุนในรูปแบบกองทุน งบประมาณประจ าปี การบริจาค การจดัโครงการรณรงค์หารายได้
และเงินสนบัสนุนจากสถาบนัต่างๆ เช่นกนั 
 ส่วนประเทศไทยกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีรัฐเป็นเจา้ของ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง
รัฐสภาจะไดรั้บเงินสนบัสนุนจากงบประมาณรัฐ ส่วนวิทยุกระจายเสียงชุมชนรายไดจ้ะมาจากเงิน
บริจาคเท่านั้นซ่ึงในบางชุมชนท่ียงัไม่เขม้แขง็พอท าใหมี้ปัญหาในเร่ืองความอยูร่อดเป็นอยา่งมาก 
 ส่วนในเร่ืองเน้ือหารายการนั้น ในต่างประเทศมีทั้งรายการท่ีผลิตเองและเป็นรายการท่ี
เช่ือมมาจากสถานีอ่ืนหรือเป็นรายการท่ีร่วมกนัผลิต เช่น สถานีวทิยุคนพิการทางสายตาร่วมผลิตกบั
โรงพยาบาล หรือสถานีวทิยผุูป่้วยจะรับเน้ือหาจากแพทย ์ผูบ้  าบดัหรือนกัจิตวทิยา เป็นตน้  
 ส าหรับประเทศไทยพบวา่จะมีเน้ือหารายการหลกัคือ ประเด็นต่างๆ อาทิ ประเด็นศาสนา 
ประเด็นส่ิงแวดล้อม และเน้ือหาเก่ียวกบัแรงงาน ส่วนเน้ือหาอ่ืนๆ จะมีทั้งบนัเทิง ข่าวราชการ 
ปกิณกะ ถามตอบ เป็นตน้ 
 
การก ากบัดูแลกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น 
 
การออกใบอนุญาตวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในต่างประเทศ  

ใครเ ป็นผู ้มีอ  านาจในการออกใบอนุญาตพบว่าในประเทศสหราชอาณาจักรมี
คณะกรรมการก ากบักิจการส่ือสารของสหราชอาณาจกัร (Ofcom - Office of Communication)   
ส่วนในประเทศออสเตรเลียมีองค์กรก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียงประเทศออสเตรเลีย ACMA 
หรือคณะกรรมการกิจการวิทยุ โทรทศัน์ และโทรคมนาคมแคนาดา (CTRT - Canadian Radio -
television and Telecommunication Commission) ส่วนในประเทศไทยองค์กรอิสระท่ีเกิดตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้แก่  ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และโทรคมนาคม (ส านกังาน กสทช.) เป็นผูมี้
อ านาจในการออกใบอนุญาต 
 ประเภทของใบอนุญาต 
 ในต่างประเทศพบวา่การด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นแต่เดิมมี 2 
ระบบคือ ระบบวทิยบุริการสาธารณะ (Public Radio Broadcasting Service) ท่ีด าเนินการโดยภาครัฐ 
เน้นการให้บริการข่าวสารสาธารณะจากรัฐสู่ประชาชนในภาพกวา้ง และระบบวิทยุเชิงพาณิชย ์
(Commercial Radio Broadcasting Service) ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็น
หลกั 
 ต่อมาเม่ือบริบททางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปมีผลท าให้ระบบกิจการ
กระจายเสียงแบบเดิมตอ้งปรับตวัโดยแบ่งกิจการกระจายเสียงออกเป็น . ระบบ คือ 
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1. กิจการวทิยกุระจายเสียงบริการสาธารณะ (Public Service Broadcasting) ท่ีเนน้การ 
น าเสนอข่าวสารท่ีตรงตามความตอ้งการของประชาชนในประเด็นต่างๆ กลุ่มต่างๆ 

2. กิจการวทิยกุระจายเสียงเชิงพาณิชย ์(Commercial Service Broadcasting) เสนอรายการ 
และส่งเสริมการขายท่ีเฉพาะเจาะจงกลุ่มผูฟั้งเฉพาะ 
                3.     กิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีไม่แสวงหาก าไร (Non - Profit Broadcasting) วา่ส่วนใหญ่
อยู่ในรูปแบบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนในเชิงภูมิภาค (Geographically Area - based 
Community Radio) แต่ต่อมาเม่ือเทคโนโลยีก้าวหน้าค าว่า “ชุมชน” ไดข้ยายจากความหมายเชิง
ภู มิศาสตร์ไปย ัง มิ ติแ ห่งความสนใจและผลประโยชน์ ร่วมกัน  และได้ เ รียก ช่ือกิจการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทน้ีวา่วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น (Issue - based Radio) หรือ 
วทิยกุระจายเสียงความสนใจร่วม (Community Interest - based Radio) 
 รูปแบบของการใหอ้นุญาตในกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีรัฐเป็นเจา้ของมี 4 ส่วนคือ (1) เป็น
ส่วนหน่ึงของกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน (2) เป็นกิจการกระจายเสียงพิเศษเฉพาะเจาะจง 
(Special or Specific Radio Broadcasting Services) (3) อยูใ่นการบริการสาธารณะ และ (4) อยูใ่น
การบริการธุรกิจเชิงพาณิชย์ซ่ึงหากอยู่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนจะมี 2 ประเภท คือ 
วิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงภูมิศาสตร์ (Geographically Area - based Community Radio) บริการ
ขอ้มูลข่าวสารให้แก่สมาชิกของชุมชนในเขตพื้นท่ีเดียวกนั และวิทยุกระจายเสียงชุมชนของกลุ่ม
ความสนใจร่วมหรือผลประโยชน์ร่วม (Community of Interest - based Radio) ซ่ึงให้บริการแก่ 
“ชุมชน”ท่ีมีความหมายในแง่ความสนใจร่วม/ผลประโยชน์ร่วม 
 ส่วนในประเทศไทยซ่ึงยงัไม่เคยมีกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นมาก่อน 
และตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551ไดแ้บ่ง
กิจการกระจายเสียงออกเป็น . ประเภทคือ (1) กิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ (2) กิจการ
กระจายเสียงบริการประชาชน และ (.) กิจการกระจายเสียงเชิงพาณิชย ์ดงันั้นหากพิจารณาตาม
หลกัการของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศและตามหลกั
ของการเกิดกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีปรากฏอยูใ่นประเทศไทย จะเห็นได้
วา่กิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นควรอยูไ่ดใ้นกิจการ 2 ประเภท คือ กิจการกระจาย
เสียงประเภทสาธารณะ ซ่ึงรัฐเป็นเจา้ของ และมีวตัถุประสงคเ์พื่อบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีมุ่งเนน้ใน
เชิงประเด็น อาทิ  เน้ือหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม กีฬา ศาสนา เป็นตน้ แก่คนในสังคมในระดบัท่ีกวา้งขวาง
มากและในอีกกิจการหน่ึงคือกิจการกระจายเสียงบริการประชาชนซ่ึงไดแ้ก่ วิทยุกระจายเสียงชุมชน 
ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ให้บริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการให้แก่คนในชุมชนทั้งในเชิงภูมิศาสตร์
กายภาพและชุมชนในเชิงความตอ้งการร่วม ความสนใจร่วม 
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ลกัษณะหรือรูปแบบของการด าเนินกิจการ 
 
 พบวา่ ในต่างประเทศมีรูปแบบและลกัษณะการด าเนินการและการไดรั้บอนุญาตให้ด าเนิน
กิจการกระจายเสียง 2 รูปแบบคือให้ใบอนุญาต 1 ใบ ต่อ 1 สถานี และการให้ใบอนุญาตในลกัษณะ
เครือข่าย ซ่ึงในประเทศออสเตรเลียพบวา่ออกใบอนุญาตให้แก่กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ใน
เชิงประเด็นทั้งในประเภทกิจการสาธารณะซ่ึงรัฐเป็นผูด้  าเนินการโดยให้ใชเ้ทคนิคในการกระจาย
เสียงในระบบ AM และการกระจายเสียงในลกัษณะเครือข่าย (Network) ส่วนในกิจการกระจาย
เสียงชุมชนนั้นพบว่าองค์กรก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียงประเทศออสเตรเลีย (ACMA) ออก
ใบอนุญาตท่ีมีขอ้จ ากดัในเชิงพื้นท่ีให้แพร่กระจายเสียงในระบบ FM เป็นหลกั แต่ในประเทศส
หราชอาณาจกัรคณะกรรมการก ากบักิจการส่ือสารของสหราชอาณาจกัร (Ofcom) ทั้งในลกัษณะ 1 
ใบต่อ 1 สถานี และออกใบอนุญาตในลกัษณะเครือข่ายดว้ย   
 ส่วนในประเทศไทยนั้นจากการศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิดา้น
เทคนิค ดา้นวชิาการ และดา้นประชาชน แลว้พบวา่ มีหลากหลายความคิดเห็น เช่น ให้ใชร้ะบบ AM 
หากชุมชนเป็นชุมชนความสนใจ บางความเห็นใหใ้ชไ้ดท้ั้ง AM และ FM ตามขนาดของชุมชนหรือ
บางความเห็นให้มีการพฒันาการกระจายเสียงในระบบดิจิทลัซ่งจะท าให้สามารถขยายช่องคล่ืนได้
มากข้ึนซ่ึงวิธีน้ีเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดย้าก หรือบางท่านไดเ้สนอวิธีการ Reuse คล่ืนโดยวางสถานีส่ง
เป็นเครือข่ายยอ่ยๆ แลว้ส่งต่อๆ กนัไป ซ่ึงจะท าใหไ้ม่ตอ้งใชก้ าลงัส่งสูงและลดการรบกวนสัญญาณ
ของสถานีอ่ืนท่ีใกลเ้คียงหรือรบกวนคล่ืนวทิยกุารบิน 
 นอกจากน้ียงัมีประเด็นในเร่ืองของเน้ือหารายการพบว่า ในต่างประเทศได้ช้ีว่าหากเป็น
กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นก็ควรมีเน้ือหาเชิงประเด็นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70-80 
ส่วนท่ีเหลือเป็นเน้ือหาอ่ืนๆ อาทิ ข่าวสารจากส่วนกลาง เพลง เป็นตน้ ส่วนในประเทศไทยนั้นมี
หลกัเกณฑ์ข้อก าหนดในพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์    
พ.ศ. 2551 อยู่แลว้ในเร่ืองสัดส่วนเน้ือหาของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีให้บริการสาธารณะทั้ง
ระดบัชาติและชุมชนวา่ตอ้งมีรายการเน้ือหาสาระความรู้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ดงันั้นในการก าหนด
เน้ือหาเชิงประเด็นก็ควรมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เช่นกนั โดยเน้ือหาท่ีแพร่กระจายเสียงตอ้งเป็น
เน้ือหารายการท่ีสถานีวิทยุสถานีนั้นๆ ผลิตข้ึนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ท่ีเหลืออาจเป็นการร่วม
ผลิตหรือผลิตจากกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น สถานีวิทยุคนพิการทางสายตา มีจกัษุแพทยม์าร่วมผลิต
หรือผลิตรายการมาให ้
 นอกจากน้ีในการพฒันารายการหรือในการจดัผงัรายการนั้นอาจท าไดใ้นหลายวิธีทั้งการใช้
แนวนโยบายระดบัชาติมาพิจารณาก าหนดประเด็น อาจใชก้ารวิจยัหรือการเสนอแนะความคิดเห็น
จากผูฟั้งโดยผา่นการตั้งสภาผูฟั้ง 
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การก ากบัดูแลกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นจะเป็นอยา่งไร 
 
 ในต่างประเทศการก ากบัดูแลกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นถูกก ากบัดูแล
จากทั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ดงัในประเทศส
หราชอาณาจกัรถูกก ากบัดูแลจาก Ofcom ส่วนในประเทศออสเตรเลียถูกก ากบัดูแลจาก ACMA 
ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้า่ในต่างประเทศมีการก ากบัดูแลจาก (1) กฎหมาย ระเบียบการประกอบกิจการ 
(2) สมาคมวิชาชีพซ่ึงจะมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพผูป้ระกอบกิจการ (Community Radio 
Broadcasting: Codes of Practice) และ (3) การตรวจสอบสอดส่องดูแลจากสังคม 
 ส าหรับในประเทศไทยตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ไดก้  าหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจดัท ามาตรฐานทางวิชาชีพของผู ้
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอยูแ่ลว้ ซ่ึงหากมีกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น  
ก็จะมีสมาคมวิชาชีพจดัท าจรรยาบรรณ/จริยธรรมส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็น เพื่อใชใ้นการก ากบัดูแลวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นดว้ย 
 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในประเด็นในหลายรูปแบบนับตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย การมีส่วนร่วมในการเป็นผูผ้ลิตหรือการมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นผูฟั้ง เป็นตน้ ซ่ึงตาม
หลักการของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นนั้ น ในกิจการสาธารณะท่ีรัฐ
ด าเนินการจดัการเป็นลกัษณะการเร่ิมตน้จากเบ้ืองบน (Top - Down) มีการบริหารแบบรวมศูนย ์
(Centralization) และผูส่้งสารเป็นผูก้  าหนด (Sender Oriented) ส่วนในกิจการบริการประชาชนจะ
เร่ิมจากล่างข้ึนบน (Bottom Up) มีการบริหารแบบกระจาย (Decentralization) และผูฟั้งจะเป็นผู ้
ก  าหนด (Receive Oriented) ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่ประโยชน์ของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ใน
เชิงประเด็นจะสนองตอบต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม ท าให้สร้าง
ความเขม้แข็งของชุมชนจากระดบัล่างซ่ึงท าให้ศกัยภาพในการพฒันามีความเป็นไปไดสู้งและเป็น
การพฒันาแบบยัง่ยนื 
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ความเป็นไปไดข้องกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในพระราชบญัญติัการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 
 

ตามผลการศึกษาเก่ียวกับกฎหมายของต่างประเทศท่ีใช้ในการก ากับดูแลกิจการ
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นพบวา่ ในส่วนของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็น การนิยามศพัทเ์ร่ืองกฎหมายเก่ียวกบั “กิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น” ยงั
ไม่มี แต่เม่ือพิจารณาในบริบททางดา้นเน้ือหาของกิจการกระจายเสียงแลว้พบวา่มีปรากฎอยูท่ ั้งใน
กิจการกระจายเสียงสาธารณะท่ีรัฐด าเนินการ พบในกิจการสาธารณะท่ีประชาชนด าเนินการและพบ
ในกิจการกระจายเสียงเชิงพาณิชยท่ี์เอกชนด าเนินการโดยพบวา่เน้ือหาของสถานีวทิยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเน้นในเชิงประเด็นเหล่าน้ีจะเกิดจากลกัษณะร่วม ความสนใจร่วมของชุมชน (Community of 
Interest) หรือความตอ้งการเฉพาะทางในเชิงประเด็นร่วมกนัของกลุ่มประชาชน (Specifically Need 
- based Community/Issue - based Community) ซ่ึงพบวา่ มีการนิยามไวใ้นทางกฎหมาย ดงัปรากฏ
อยูใ่นพระราชบญัญติักิจการส่ือสาร ค.ศ. 2003 (Communication Act 2003) ของสหราชอาณาจกัร 
ระเบียบการประกอบการและพระราชบญัญติัประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์   
ค.ศ. 1992 (Broadcasting Services Act 1992) ของประเทศออสเตรเลีย และพบวา่มีการจดัประเภท
ของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นไวใ้นส่วนของกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน 
ซ่ึงไดแ้ก่ 

ระเบียบการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ค.ศ. 2004 (Community Radio Order 2004)          
ในสหราชอาณาจกัร โดยแบ่งกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนเป็น 2 ประเภท คือ  

1. กิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนเชิงภูมิภาค (Geographically Area - based Community  
Radio) 

2. กิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนตามกลุ่มความสนใจร่วม/ผลประโยชน์ร่วม  
(Community Interest - based Community Radio) 

ใบอนุญาตโดยคณะกรรมการก ากบักิจการส่ือสารของสหราชอาณาจกัร (Ofcom - Office  
of Communication) โดยเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตจะใชคุ้ณสมบติัหรือคุณลกัษณะของกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีก าหนดไวต้ามระเบียบวิทยุกระจายเสียงชุมชน และการดูผลประโยชน์
ของสาธารณะและสมาชิกในสังคมท่ีจะได้รับเพิ่ม ข้ึน ตลอดจนพันธะสัญญาหลัก (Key 
Commitment) ท่ีตอ้งยืน่ประกอบการขอใบอนุญาต โดยมีการระบุขั้นตอนและระเบียบในการยื่นขอ
อนุญาต 
 ส่วนในประเทศออสเตรเลียได้จดักิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นไวใ้น
ประเภทของกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน การบริการกิจการกระจายเสียงแบบจ ากดับริเวณกลุ่ม
ความสนใจ ประเภทเน้ือหาโดยระบบสมาชิก (Subscription Narrowcasting Services) ซ่ึงเป็นกิจการ
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กระจายเสียงท่ีมีกลุ่มผูฟั้งเป้าหมายเฉพาะเจาะจง หรือตามกลุ่มความสนใจ ผูฟั้งตอ้งสมคัรเป็น
สมาชิก รายไดห้ลกัของสถานีจากสมาชิกและประเภทบริการกิจการกระจายเสียงแบบจ ากดับริเวณ/
กลุ่มความสนใจ ประเภทเน้ือหาโดยระบบเปิด (Open Narrowcasting Service) เป็นกิจการกระจาย
เสียงท่ีมีกลุ่มผูฟั้งเป้าหมายเฉพาะเจาะจงหรือตามกลุ่มความสนใจ 
 ส าหรับในกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมีความสนใจร่วมหรือประโยชน์ร่วม 
(Community of Interest - based Radio) ในประเทศออสเตรเลียนั้นเนน้การส่งเสริมคุณค่าศกัด์ิศรี
ของประชาชนในด้านความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและวฒันธรรม โดยแยก
วิทยุกระจายเสียงชุมชนออกเป็น 2 ประเภท คือวิทยุกระจายเสียงชุมนเพื่อบริการชุมชนในเชิง
ภูมิศาสตร์ (Geographically - based Community Radio) หรือ (Local Geographic Community) เนน้
การใหบ้ริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีต่างๆและวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงหรือ
มีความสนใจร่วม (Specific Community of Interest) ซ่ึงเป็นการบริการท่ีไม่เนน้พื้นท่ีแต่เนน้ในเร่ือง
ความสนใจร่วมของผูฟั้งเป็นหลกั  
 การขอใบอนุญาตตอ้งขอกบัคณะกรรมการก ากบัการกระจายเสียงของประเทศออสเตรเลีย 
ABA (Australian Broadcasting Authority) หรือ ACMA - Australian Communication Media 
Authority ในปัจจุบนัภายใต้กฎหมายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์        
ค.ศ. 1992 (The Broadcasting Services Act 1992) 
 ส าหรับในประเทศไทยหากกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเกิดข้ึนภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 โดยมี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เป็น
ผูมี้อ  านาจในการก ากบัดูแลนั้นพบประเด็นท่ีสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ควรมีกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในประเทศไทยหรือไม่ค  าตอบ 
คือควรมีเน่ืองจากเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ในเร่ืองสิทธิในการส่ือสาร (Communication Rights) และการมีกิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นจะเป็นการพฒันาจากฐานราก สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาดา้นต่างๆ ของสังคมท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีแทจ้ริง 
 2.  โดยสาระของพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  
พ.ศ. 2551 น้ีสามารถครอบคลุมถึงกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นไดใ้นทุกหมวด
และทุกมาตรา 
 3.  คณะกรรมการยงัคงเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการก ากบัดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้
ในเชิงประเด็นน้ีเช่นเดียวกนักบัการก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียงประเภทอ่ืนๆ  
 4.  การแบ่งประเภทกิจการกระจายเสียงท่ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภทอนัไดแ้ก่ กิจการกระจาย
เสียงบริการสาธารณะ กิจการกระจายเสียงบริการประชาชน และกิจการกระจายเสียงพาณิชย ์ยงัคง
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ครอบคลุมถึงกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นดว้ย แต่เพื่อให้ชดัเจนและง่ายต่อการ
ก ากบัดูแลผูว้จิยัเห็นวา่ควรมีการนิยามความหมายของค าท่ีเก่ียวขอ้งให้ชดัเจนโดยเฉพาะค าวา่สถานี
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นและเน้ือหาเชิงประเด็น เป็นตน้  
 5.  ความเป็นไปไดข้องกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นว่าสมควรอยู่ใน
ประเภทของกิจการวทิยกุระจายเสียงประเภทใดใน 3 ประเภทนั้น พบวา่ มีความเหมาะสมอยู ่2 ส่วน 
คือ ในกิจการสาธารณะในกรณีท่ีภาครัฐ/สถาบนัของรัฐ ตอ้งการพฒันาประเด็นตามนโยบายซ่ึงจะมี
ลกัษณะจากบนลงล่าง (Top - Down) และการด าเนินการทางการเผยแพร่มีลกัษณะเป็นผูส่้งสารเป็น
ผูก้  าหนด (Sender Oriented)  

ส่วนในประเภทกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนนั้นพบว่า มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุดตาม
หลกัปรัชญาของความเป็นส่ือสาธารณะท่ีมุ่งเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่คนและใช้รูปแบบการมี
ส่วนร่วม (Participation) เป็นหลกั ดงันั้นกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในลกัษณะ
ความสนใจร่วม ความตอ้งการร่วม จึงควรถูกจดัไวอ้ยูใ่นกิจการประเภทน้ี 

6.  การแพร่กระจายเสียงของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นควรมีการ
จดัการกระจายเสียงในลกัษณะเครือข่ายหรือไม่ พบว่าทั้ งในต่างประเทศและในประเทศมีการ
แพร่กระจายเสียงในลักษณะเครือข่ายอยู่แล้วเน่ืองจากเทคโนโลยีการส่ือสารก้าวหน้าไป
ค่อนขา้งมากท าให้เกิด “ชุมชน” ความสนใจร่วมและความตอ้งการร่วมอยา่งแทจ้ริงและยากต่อการ
ปิดกั้น ดงันั้นวิธีการท่ีดีคือให้ทุกคนได้ท าอยู่ภายใตก้ฎหมายและใช้เคร่ืองมือการก ากบัดูแลท่ีมี
ประสิทธิภาพ การก าหนดบทลงโทษ และการใชก้ฎหมายตอ้งมีความรุนแรงและจริงจงัจึงจะไดผ้ล 
ดงันั้นในต่างประเทศจะมีการออกใบอนุญาตทั้งในลกัษณะพื้นท่ีและเครือข่ายดว้ย 
 7.  ปัญหาในเร่ืองเทคนิคของการทบัซ้อนหรือแทรกคล่ืนท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นปัจจุบนัอาจมี
ทางออกหลายทาง อาทิ 
  -    การใชร้ะบบดิจิทลัในการขยายช่องสัญญาณคล่ืนความถ่ีซ่ึงตอ้งลงทุนสูงและ
ใชเ้วลานานในการด าเนินการ มีขอ้จ ากดัเร่ืองความพร้อมของผูฟั้ง 
  -    การใชว้ิธีการ Reuse คล่ืนซ่ึงเป็นเทคนิคทางวิศวกรรมศาสตร์ใชร้ะบบการส่ง
กระจายเสียงในลกัษณะรังผึ้ง (Cellular) ซ่ีงตอ้งมีการศึกษาพื้นท่ี การก าหนดวางต าแหน่งจุดของแต่
ละสถานีตั้งรับเครือข่าย ซ่ึงตอ้งศึกษาน าไปทีละพื้นท่ีซ่ึงตอ้งใชเ้วลาเช่นกนั 
 8.  การก ากบัดูแลการด าเนินกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นอาจด าเนินการ
ใน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  8.1  คณะกรรมการใชก้ฎหมายฉบบัต่างๆในการก ากบัดูแลซ่ึงจะมีกฎหมายร่วมใน
การด าเนินการหลายฉบบั อาทิ พระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม พ .ศ. 2498 พระราชบญัญติัการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืน
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ความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. 2553 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 กฎหมายแพง่ และกฎหมายอาญา เป็นตน้ 
  8.2  ให้ดูแลกนัเอง (Self Regulation Control) ถึงความตอ้งการร่วมกนัร่าง
จริยธรรมคุณธรรม (Code and Ethic) ในการปฏิบติังานของส่ือ 
  8.3  คนฟังต้องคอยติดตามสอดส่องดูแลการด าเนินงานของสถานี
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นใหท้ าหนา้ท่ีตามวตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจ 
 9.  สัดส่วนเน้ือหารายการท่ีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีเหมาะสมคือตอ้งมี
เน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นประเด็นนั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ตามพระราชบญัญติั
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551) และตอ้งเป็นรายการท่ีผลิตเองไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 เช่นกนั 
 10.  “ความมัน่คง” ในประเด็นเร่ืองความมัน่คงอาจเก่ียวขอ้งใน 2 มิติ คือ ความมัน่คงของ
ชาติในมิติทางการทหารท่ีอาจมองวา่เน้ือหาท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น อาจมีผลกระทบต่อความมัน่คง 
ในแง่ของการก่อใหเ้กิดความวุน่วายในสังคม แต่ความมัน่คงในอีกมิติหน่ึงคือความมัน่คงท่ีเกิดจาก
ความเขม้แขง็ในดา้นมนุษยแ์ละสังคม กล่าวคือประเทศจะมัน่คงไดก้็ต่อเม่ือพลเมืองหรือคนในชาติ
มีความเข้มแข็งทั้งความคิดร่างกาย และจิตใจ ซ่ึงวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นจะ
สามารถท าใหเ้กิดส่ิงเหล่าน้ีได ้
 11.  ดงันั้นหากสรุปแบบจ าลองความเป็นไปได้ของวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็น จากการศึกษาทั้งในต่างประเทศและในประเทศ อาจมีแบบจ าลอง ดงัน้ี 
 
ภาพที่ 5.3 แสดงแบบจ าลองความเป็นไปได้ของวิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นจาก
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
        วทิยกุระจายเสียงภาครัฐ/สาธารณะ                     ควบคุมไดอ้ยูแ่ลว้โดยรัฐไม่จ าเป็นตอ้งแบ่งหรือแยก 
                                                                                 ประเภทเป็นกิจการวทิยกุระจายเสียงสาธารณะท่ีมุ่งเนน้ในเชิง 
                                                                                 ประเด็น 

 
 

 
 
 
เชิงพ้ืนท่ี                          เชิงความสนใจร่วม 

 

วทิยกุระจายเสียง
ชุมชน 
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12.    การบริการจดัการดา้นกฎหมาย 
  12.1  ใชก้ฎหมายเดิมโดยเพิ่มเติมค านิยาม และเพิ่มการอธิบายสาระให้ครอบคลุม
วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นใหค้รบถว้นมากข้ึน 
  12.2  ออกประกาศวทิยกุระจายเสียงชุมชนท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเฉพาะมาบงัคบั
ใช ้
 
 จากขอ้สังเกตและการอภิปรายผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาคาดว่ามีความเป็นไปไดใ้นการ
ด าเนินการก ากบัดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศไทย ตามบริบท
ของสังคมและวฒันธรรมไทย 
 การมีกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในสังคมไทย จึงนับเป็นก้าวย่างท่ี
ส าคญัของการพฒันาในดา้นสิทธิทางการส่ือสาร (Communication Rights) ของคนไทยในสังคมท่ี
ท าให้ทุกคนทุกกลุ่มสามารถมีช่องทางในการตอบสนองความตอ้งการความสนใจอนัหลากหลาย
ของกลุ่มคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการน าเสนออตัลกัษณ์หรือการแกไ้ขการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของคนแต่ละกลุ่มก็ตาม 
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สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.bbc.uk/ 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.branchfm.co.uk/ 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.catholicradioassociation.org/About%20Us.htm 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.cbc.ca/ 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.cbonline.org.au 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.cope.es/paginas/emisoras.asp 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.crescentradio.net/about-us 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.crescentradio.net/ 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.crossrhythms.co.uk/plymouth/ 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.crtn.org/V2 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.csrfm.com/ourmission.php 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.ewtn.co.uk/PDFs/EWTNDetailedTimeline.pdf 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.ewtn.com/radio/amfm.htm 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.ewtn.com/radio/index.asp 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.gaydio.co.uk/ 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.garrisonfm.com/about.php 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.hang106.or.id 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.immi.gov.au/media/fact-sheets/06evolution.htm 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.immacolata.com/TRBuonconsiglio 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.insightradio.co.uk/ 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.joy.org.au/about-us 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.ksbj.org/history.php?ref=menu 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.kkla.com 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.lapurdi.net 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.lumen.sk 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.mariaradio.hu 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.mediawatchuk.org.uk/index.php?option=          
                com_content&task= view&id=209&Itemid=143 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.midnighttrucking.com/ 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.mqfm.net 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.nirs.org.au/index.php?option=com_content&view=  

http://www.awazfm.co.uk/
http://www.bbc.uk/
http://www.branchfm.co.uk/
http://www.cbc.ca/
http://www.crescentradio.net/
http://www.crossrhythms.co.uk/plymouth/
http://www.csrfm.com/ourmission.php
http://www.gaydio.co.uk/
http://www.garrisonfm.com/about.php
http://www.immi.gov.au/media/fact-sheets/06evolution.htm
http://www.insightradio.co.uk/
http://www.mediawatchuk.org.uk/index.php?option=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20com_content&task=%20view&id=209&Itemid=143
http://www.mediawatchuk.org.uk/index.php?option=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20com_content&task=%20view&id=209&Itemid=143
http://www.midnighttrucking.com/
http://www.nirs.org.au/index.php?option=com_content&view=%20article&id=6&Itemid=2
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 article&id=6&Itemid=2 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.nirs.org.au/index.php?option=com_content&view=  
               category&layout=blog&id=6&Itemid=55 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.noordubai.com 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.ofcom.org.uk/complain/ 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.ofcom.org.uk/radio/ifi/rbl/car/coverage/pp_def/ 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/  

 commitments/cr017.pdf 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/  

 commitments/cr019pdf 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/    
               commitments/cr060.pdf/ 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/ListofIssues.aspx 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.pacificanetwork.org 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.proglas.cz 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.radio1rph.org.au 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.radioikhlas.com/index.php?option=com_   
  content&view=article&id=77&Itemid=148 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.radioislam.org.za/a/index.php?option=  

 com_wrapper&Itemid=8 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.radiomaria.at 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.radiomaryja.pl 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.radiorenascenca.pt 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.radiospes.be 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.radiovaticana.org/en1/chisiamo_9.asp 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.rphadelaide.org.au 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.rph.org.au 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.rtk.org.mt 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.shmu.org.uk/radio/radofrm.shtml 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.suaraquran.com 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.sydneyislamicradio.com/Html_pages/aboutus.html 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=748 

http://www.nirs.org.au/index.php?option=com_content&view=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20category&layout=blog&id=6&Itemid=55
http://www.nirs.org.au/index.php?option=com_content&view=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20category&layout=blog&id=6&Itemid=55
http://www.ofcom.org.uk/complain/
http://www.ofcom.org.uk/radio/ifi/rbl/car/coverage/pp_def/
http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/%20commitments/cr017.pdf
http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/%20commitments/cr017.pdf
http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/%20commitments/cr019pdf
http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/%20commitments/cr019pdf
http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20commitments/cr060.pdf/
http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20commitments/cr060.pdf/
http://www.radio1rph.org.au/
http://www.radioikhlas.com/index.php?option=com_%20content&view=article&id=77&Itemid=148
http://www.radioikhlas.com/index.php?option=com_%20content&view=article&id=77&Itemid=148
http://www.radioislam.org.za/a/index.php?option
http://www.shmu.org.uk/radio/radofrm.shtml
http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=748
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สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=2071 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.wyll.com 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.2rph.org.au 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.2mfm.org/content/view/28/90 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.3tfm.org/ 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.7rph.org.au 
สืบคน้เม่ือ กุมภาพนัธ์ 2554, จาก http://www.975kemetfm.co.uk/about 
สืบคน้เม่ือ พฤษภาคม 2554, จาก http://www.radioparliament.net 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนในประเทศ 
 

จินดา บุญจนัทร์, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2554 
เดชา ค าเบา้เมือง, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2554 
เดชา สายบุญตั้ง, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2554 
ทองใหญ่ วฒันศาสตร์, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2554 
ธนา ยะโสภา, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2554 
บุญส่ง วฒิุธรรมปัญญา, สัมภาษณ์, 18 ธนัวาคม 2553 
ปัญญา โคตรเพชร, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2554 
ปาฏิหาริย ์บุญรัตน์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2554 
พระครูอรรถกิจนนัทคุณ, 2554 
มานะ แสงบุญเรือง, สัมภาษณ์, 19 ธนัวาคม 2553 
มาเรียม ชยัสันทนะ ยะโสภา, สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2554 
วรุิฬ สะแกคุม้, 15 พฤษภาคม 2554 
วรีะพล เจริญธรรม, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2554 
สการียา ปุติ, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2554 
สายบวั พลอยเกตุ, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2554 
สังเวยีน ดวงสุภา, สัมภาษณ์, 2554 
สันทนา ธรรมสาโรจน์, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2554 
สุทิต ขตัติยะ, สัมภาษณ์, 2552 
สุรเวช ดีมาก, สัมภาษณ์, 2554 
องอาจ คลา้มไพบูลย,์ สัมภาษณ์, 16 กุมภาพนัธ์ 2554 
อนนัต ์แกว้รักษ,์ สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2554 

http://www.3tfm.org/
http://www.975kemetfm.co.uk/about
http://www.radioparliament.net/
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อาซิ ดาราแม, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2554 
อูด๊ เขียวทอง, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2554 
อาภรณ์ แสงโชติ, สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2554 
เจา้ของสถานีวทิย(ุบ่อนอก), สัมภาษณ์, 11 กนัยายน 2552 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มส่วนของกฎหมาย 

รศ.ดร. อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2554) 
ผศ.ดร. กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ (สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2554) 
อ.กุลนารี เสือโรจน์ (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2554) 
ผศ.พินิตตา สุขโกศล (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2554) 
รศ. พิศิษฐ ์ชวาลาธวชั (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2554) 
อ.กิตติพงษ ์กมลธรรมวงศ ์ (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2554) 
อ.เจษฎา อนุจารี  (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2554) 
อ.ดร. ประชา คุณธรรมดี (สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2554) 
รศ. เล็ก สมบติั (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2554) 
ศ.ดร.ถวลิ พึ่งมา (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2554) 
ผศ.ดร.วทิยาธร ท่อแกว้ (สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2554) 
อ.เศรษฐพร คูศรีพิทกัษ ์(สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2554) 
คุณสุภิญญา กลางณรงค ์(สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2554) 
คุณไพบูลย ์วฒันศิริธรรม (สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2554) 
คุณองอาจ คลา้มไพบูลย ์(สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2554) 
คุณสุรเวช ดีมาก (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2554) 
คุณอ านวย  ปู่ สวสัด์ิ (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2554) 
คุณไปรเวท สถาพตัย ์(สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2554) 
คุณกุลพงษ ์ ธรรมโชติ  (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2554) 
คุณสาวติย ์แกว้หวาน (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2554) 
คุณมนัทนา ศรีเพญ็ประภา  (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2554) 
คุณยลูดั ด าริห์เลิศ (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2554) 
คุณชา้งนอ้ย กุญชร ณ อยธุยา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2554) 
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