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รายงานสรุปผลการสัมมนาและข้อคิดเห็นเพิม่เติมจากผู้เข้าร่วมในการสัมมนา 
เพือ่น าเสนอผลงานวจัิยและรับฟังความคิดเห็นเกีย่วกบั 

 
 

“การศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุญาต 
ประกอบกจิการกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเดน็ภายใต้ 

พระราชบัญญัติการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ.  2551” 

 
วนัองัคารท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ห้องป่ินเกลา้ ชั้น 3  
กรุงเทพมหานคร  

 
 
 

เสนอ 
 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 

 
 
 

โดย 
 

รศ.กติิมา สุรสนธิ 
(หวัหนา้คณะผูว้จิยั) 

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 
 

ลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2554 
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ส่วนที่ 1: ภาพรวมการสัมมนา 
 

ก าหนดการการสัมมนาและข้อคิดเห็นเพิม่เติมจากผู้เข้าร่วมในการสัมมนา 
เพือ่น าเสนอผลงานวจัิยและรับฟังความคิดเห็นเกีย่วกบั 

 “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็น
ภายใต้พระราชบัญญตัิการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551” 

 
ตามเง่ือนไขของการวิจยั คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก าหนดให้ผูว้ิจยัน าผลการวิจยัเสนอในเวทีสัมมนาและรับฟังความ
คิดเห็นจากกลุ่มต่างๆ 6 กลุ่ม ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มผูป้ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ          
ผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียงภาคเอกชน ผูป้ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ตวัแทนส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ ตวัแทนจากองคก์รภาคประชาชน และตวัแทนจากสถาบนัการศึกษาดา้น
นิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ คณะผูว้ิจยัจึงได้ด าเนินการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นข้ึน    
ในวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีก าหนดการและรายละเอียดเก่ียวกบัการสัมมนาดงัน้ี 
 

เวลา ก าหนดการ 
08:30 - 09:00 น. 

    09.00 - 10.00 น. 
- ลงทะเบียน  
- กล่าวเปิดงาน รศ. กิติมา สุรสนธิ 
- และรายงานสรุปผลการวิจยั  

          รศ. กิติมา สุรสนธิ บรรยายในหัวขอ้ท่ีมา วตัถุประสงค์ และวิธีการวิจยั 
และหัวข้อผลการศึกษากิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นเชิงประเด็นใน
ต่างประเทศ 
            ผศ . เจตน์ศัก ด์ิ  แสงสิงแก้ว บรรยายในหัวข้อผลการศึกษากิจการ
วทิยกุระจายเสียงท่ีมีเน้ือหามุ่งเนน้เชิงประเด็นในประเทศไทย 

    รศ. กิติมา สุรสนธิ บรรยายในหวัขอ้ 
                   - ผลการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องการพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นเชิงประเด็นส าหรับประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
                   - ผลการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องการขออนุญาตภายใต้
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 
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และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
       ดร. สิขเรศ ศิรากานต ์บรรยายในหวัขอ้สรุป แบบจ าลองความเป็นไปได้

ในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้เชิงประเด็นในประเทศไทย 
10.00 - 10.15 น. - พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.15 - 11:45 น.        - รับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย  6 สาขา 

              1) ผูป้ระกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงภาครัฐ - ดร. ต่อสิต กลีบบวั 
              2) ผูป้ระกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงภาคเอกชน - ดร. อจัฉรา  
                  ปัณฑรานุวงศ ์
              3) ผูป้ระกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชน - ผศ.ดร. ณัฐสุพงศ ์สุขโสต  
              4) ตวัแทนส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ - ดร. ภริดา โกเชก 
              5) ตวัแทนจากองคก์รภาคประชาชน - อ. ประไพพิศ มุทิตาเจริญ 
              6) ตวัแทนจากสถาบนัการศึกษา (นิเทศศาสตร์  
                  วารสารศาสตร์ และส่ือสารมวลชน) - ผศ. พนิดา จงสุขสมสกุล 

11:45 - 12:45 น. 
    12.45 - 13.00 น. 

- รายงานสรุปความเห็นกลุ่มยอ่ยและอภิปรายร่วมกลุ่มใหญ่ 
- กล่าวสรุป และปิดงาน 

13:00 น.        - รับประทานอาหารกลางวนั 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา 107 คน 
 

 การเชิญผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส่้งหนงัสือเชิญไปยงัหน่วยงาน สถาบนัต่างๆ และ
ให้หน่วยงาน สถาบนัส่งตวัแทนเขา้ร่วม โดยให้ส่งช่ือ และยืนยนัการเขา้ร่วมสัมมนาเขา้มายงัคณะ
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงในช่วงน้ีผูว้ิจยัพบปัญหา 2 - 3 
ประการในการเรียนเชิญผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา กล่าวคือ เวลาน้ีเป็นช่วงใกล้เลือกตั้ง วิทยุบางส่วนจะ
ติดตามข่าวเร่ืองการเลือกตั้งกนัมาก ในส่วนตวัแทนภาครัฐในช่วงน้ี จะมีสัมมนาเพื่อเตรียมการใน
โครงการต่างๆ ค่อนขา้งมาก ส่วนวิทยุภาคชุมชนจะติดปัญหาในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ฯลฯ 
ดงันั้น ผูท่ี้เขา้ร่วมสัมมนาในบางกลุ่มอาจมีขอ้จ ากดัในเร่ืองความหลากหลาย 
  

(1) ผู้ประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ (11 คน) 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล หน่วยงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

หน่ึงดาว ภิรมรศ 
ร.ท.สุรพล ผาสุข 
มนัทนา ศรีเพญ็ประภา 
ยลูดั ด าริห์เลิศ 
จิราภรณ์ ตนัสุวรรณรัตน์ 
บุศรา ณ ระนอง 
สุวรรณา สมบติัรักษาสุข 
สุรัฐ ขาวลาภ 
เกรียงไกร ววิฒัน์พนชาติ 
ศุภฤกษ ์กล่ินเกสร 
ผอ่งใส ศรีวงัพล 

สวท. FM 105 
ส.ทร.วงันนัทอุทยาน 
วทิยรัุฐสภา 
วทิยรัุฐสภา 
สถานีวทิยกุรมอุตุนิยมวทิยา 
สถานีวทิยกุรมอุตุนิยมวทิยา 
สถานีวทิยจุุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สถานีวทิยกุระจายเสียงเพื่อการเกษตร 
สวท.ชลบุรี 
สวท.ชลบุรี 
สวพ. FM 91 
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(2) ผู้ประกอบการกจิการวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน (9 คน) 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล หน่วยงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

สุนีย ์วฒันาดิลกกุล 
ชยั กิจนนทชยั 
ภาวณีิ ภู่พุม่ 
อญัชุลี อ านาจเจริญพร 
กิติมาภรณ์ จิตราช 
จกัรกริช จรวิวฒัน์เสรี 
บณัฑิต ป่ินมงคลกุล 
ศิริลกัษณ์ อมร 
นดัดา ทมมืด 
 

- 
- 
- 

LOVE MEDIA 
96.5 อสมท. 
ทรู วชิัน่ 
ทรู วชิัน่ 
ทรู วชิัน่ 
สถานีวทิย ุจส.100 
 

 
(3) ผู้ประกอบการกจิการวิทยุกระจายเสียงชุมชน (32 คน) 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล หน่วยงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

จุฑารส พรประสิทธ์ิ 
อรัญญา แซ่ล้ี 
สายบวั พลอยเกตุ 
ภสัธร ทินกร 
ทรงพร ศิรประภาพงศ ์
พระมหาบุญมา ฐิตธมัโม 
เสาวณีย ์โอสถานุเคราะห์ 
มนฤดี ยมาภยั 
 
ทิพาภรณ์ 
ประเทือง บุญชู 
บงัอร สุขเพียง 
สุภิญญา นอ้ยนารถ 
เชลศ ธ ารงฐิติกุล 

วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน (ลพบุรี) 
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน (ลพบุรี) 
วทิยชุุมชน 
วทิยชุุมชน 
วทิยชุุมชน 
วทิยเุพื่อสาธารณะ 
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
สถานีวทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน              
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษกาฬสินธ์ุ 
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 

- 
- 

วทิยชุุมชนปฐมสาคร 
วทิยชุุมชนหนองหญา้ไทร 
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14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

อ านวย ปู่ สวสัด์ิ 
สุพิเชฐ สุวรรณชาตรี 
จิรพงษ ์ศรีสุวรรณ์ 
พระอาจารย ์ทว ีกตปุญโญ 
พระอาจารย ์รัฐวร์ี ฐิตวีโร 
พระอาจารย ์สุทศัน์ สุทสสโน 
สุรศกัด์ิ ศิริพรอดุลศิลป์ 
วโิรจน์ จิระกรานนท์ 
เสกสรรค ์คะชาจุฬา 
อฑัฒ ์สุวรรณฆะนะ 
ประสงค ์ 
อธิพชัร์ สุริยะรังษี 
ไปรเวท สถานสัตย ์
ด ารงค ์สุริยะรังสี 
อรุณ วงัคะฮาค 
ธิดารัตน์ ลอยเกตุ 
พระสรรวศั ปภสัสโร 
จารุชา ชินกีรติการ 
ภณัฑิรา วงศญ์าพรหม 
พณัณกร อศัวพิริยานนท์ 

วทิยเุสียงกรรมกร 
วทิยเุสียงกรรมกร 
อิสระ 
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
สถานีวทิยวุดันายโรง 
วทิยชุุมชน 96.25 
วทิยชุุมชนสอยดาว 
วทิยเุพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารส่ือส่ิงพิมพ ์
วทิยชุุมชน FM 97.5 จนัทบุรี 
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
วทิยเุยาวชนคนรักมิตรภาพ 
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
FM 104.25 

 
 
 (4) ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ (11 คน) 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล หน่วยงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

เบญจพร ทองเหม 
สุคนธา ไทยถาวร 
กรรณิการ์ บุญรอดอยู ่
สมถวลิ การกระสัง 
วลีวรรณ สีน ้าเงิน 
ชาคริต คคนะสุวรรณ 
พรทิพย ์ตุม้เพช็ร  

เทศบาลต าบลบางม่วง จ.นนทบุรี 
เทศบาลต าบลบางม่วง จ.นนทบุรี 
เทศบาลต าบลบางม่วง จ.นนทบุรี 
เทศบาลต าบลบางม่วง จ.นนทบุรี 
เทศบาลต าบลบางม่วง จ.นนทบุรี 
เทศบาลต าบลบางม่วง จ.นนทบุรี 
เทศบาลต าบลบางศรีเมือง จ.นนทบุรี 
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8. 
9. 

10. 
11. 

สุรารักษ ์พินรอด 
สมเกียรติ ดียิง่ 
พงศธ์ร ยอดประเสริฐ 
จินดาภรณ์ ศรีสุวรรณ 

เทศบาลต าบลบางศรีเมือง จ.นนทบุรี 
เทศบาลต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี 
เทศบาลต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี 
ทอ้งถ่ินสมุทรสาคร 

 
(5) ตัวแทนจากองค์กรภาคประชาชน (2 คน) 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล หน่วยงาน 
1. 
2. 

กรรณิกา ธรรมเกษร 
กุณฑลี ศิรินกาฬณ์ 

- 
- 

 
(6) ตัวแทนสถาบันการศึกษาทีม่ีการเรียนการสอนในด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน (42 คน) 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล หน่วยงาน 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

 
14. 

ผศ.วงหทยั ตนัชีวะวงศ์ 
 
ผศ.อมรพรรณ ซุม้โชคชยักุล 
วทิยา สมโมทย ์
ประนอม สายแสงทอง 
สืบศกัด์ิ สืบภกัดี 
อนนัต ์เจียรวงศ์ 
ปภสัมนต ์จนัทวี 
อกัษิกา อมัพุชนานนท์ 
โสภณวชิญ ์พงษท์รัพย ์
กนัยารัตน์ แซ่จึง 
รศ.นิตยา ตรีนนัทวนั 
ภานินี เอ่ียมสะอาด 
พจมาลย ์พุดมี 
 
ดร.รัชดา เจียสกุล 

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- 
- 

มหาวทิยาลยักรุงเทพฯ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สถานีวทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน จ.สงขลา 

- 
- 

สถานีวทิยเุทียนแห่งธรรม 103 อุดร 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สภาผูฟั้งสถานีวทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
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15. 
 

16. 
 

17. 
18. 
19. 

 
20. 
21. 

 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

อรสิริ อ่ิมสุวรรณ์ 
 
ประไพพิศ มุทิตาเจริญ 
 
อ.ฉตัรฉว ีคงดี 
ศ.ดร.รัตนา ศิริพานิช 
อ.ดวงแกว้ เธียรสวสัด์ิกิจ 
 
วนิต มารศรี 
อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ์ 
 
อ.ธาริดา โกเชก 
รศ.ดร. ก าจร หลุยยะพงศ ์
ณฐัสุพงศ ์สุขโสต 
ต่อสิต กลีบบวั 
ดร.อนาลยา หนานสายออ 
อภิชญา อยูใ่นธรรม 

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
วทิยาลยัราชพฤกษ ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
(7) ประชาชนทัว่ไป (18 คน) 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล หน่วยงาน 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

อญักร หวงัวนิชพนัธ์ุ 
 
ทินาพร ฉนัชยัพฒันา 
 
นภสัสรณ์ รังสิพล 
 
ชุติรัตน์ เด่นประภสัสร 
 
กนกรัตน์ พรรณเจริญ 
 
ศยามล ไทยศรีวงศ ์
 

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 

17. 
 

18. 

เปรมมณี สินจงเจริญกิจ 
 
ศรินทิพย ์พชัรบ ารุง 
 
ปรางสุรางค ์โชติชชัวาลยก์ุล 
 
อภิศาสตร์ คงรุ่งเรือง 
 
พจมาลย ์พุดมี 
 
อรสิริ อ่ิมสุวรรณ์ 
 
ชนิษฎา จนัทรา 
 
กนกพร บุญแกว้ 
 
วนิดา เขมะจิตพิชิต 
 
นิติธร ษฏัเสน 
 
ณฐักานต ์หวานแกว้ 
 
อรนลิน หอบุตร 

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 
สรุปข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 
 จากการศึกษาข้อมูลในส่วนต่างๆ ทั้งเหตุผลการเกิดวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็น ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศไทย พบว่า วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงทั้ งระดับโลก ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงต่างประเทศและในประเทศไทย ซ่ึงผลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวน าไปสู่การ
เกิด การมีอยู ่ความเป็นไปไดข้องวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นดงัน้ี 
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 จากแบบจ าลองขา้งตน้ พบวา่ ในระดบัโลกมีเหตุการณ์ส าคญัอนัน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ในการกระจายเสียงท่ีมีเน้ือหามุ่งเนน้เชิงประเด็นคือ การให้ความส าคญัต่อสิทธิทางการส่ือสารของ
องคก์ารสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1948 ซ่ึงไดอ้อกประกาศการรับรองสิทธิของมนุษยต์ามปฏิญญา
สากลท่ีว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มาตรา 19 เหตุการณ์ท่ี 2 คือ ปฏิญญาซานติเอโก    
ปี ค.ศ. 1994 มาตรา 3 วา่ดว้ยการเคารพซ่ึงกนัและกนัในความแตกต่างและหลากหลายในสังคมทาง
วฒันธรรม ภาษา เพศ วิวฒันาการ และการปฏิรูปทางการส่ือสาร ทั้งในระบบ นโยบาย ธุรกิจ 
เทคโนโลยี พฤติกรรมการบริโภค/ผูรั้บส่ือสมยัใหม่ เหตุการณ์ท่ี 3 คือ 48 ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สิทธิของประชาชนในสังคมร่วมสมยั และเหตุการณ์ท่ี 4 คือ มิติเชิงซ้อนของความหลากและการ
ผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม ชาติพนัธ์ุ ภาษา อตัลกัษณ์ และการก้าวสู่ยุคโลกาภิวตัน์ เหตุการณ์
เหล่าน้ีก่อให้เกิดการปรับตวัของการกระจายเสียงในลกัษณะต่างๆ อาทิ กิจการวิทยุกระจายเสียง
บริการสาธารณะ (Public Broadcasting Services) กิจการกระจายเสียงชุมชน (Community 
Broadcasting Services) 
 การให้ใบอนุญาต การให้บริการกระจายเสียงประเภทพิเศษเฉพาะ (Special Broadcasting 
Services หรือ Special Licences) รวมทั้งมีขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลกบัองค์กร/สถาบนัต่างๆ มีการ
ออกกฎหมายพิเศษภายใตรั้ฐธรรมนูญ เพื่อให้อนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงเป็นกิจการ
เฉพาะ (Agreement/Decree) 
 ส่วนประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึง
ปัจจุบนัไดเ้กิดการใหค้วามส าคญัในเร่ืองความเท่าเทียมกนั ความแตกต่าง ความหลากหลายของคน
กลุ่มต่างๆ ในสังคม รวมถึงการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ท าใหเ้กิดวทิยุชุมชนและวิทยุกระจายเสียงท่ีมี
เน้ือหาเฉพาะท่ีสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายท าให้เกิดการเรียกช่ือสถานีของตนว่าเป็นสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงประเด็นและโดยท่ีมีประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ประกอบกิจการบริการชุมชนชัว่คราว (พ.ศ. 2552) มีการใหค้วามหมายของค าวา่ “ชุมชน” ทั้งในมิติ
ทางภูมิศาสตร์และมิติของความสนใจร่วม จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาความเป็นไปได้ของการมี
วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นภายใตพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลโดยรวมพบวา่มีทางเลือกหรือบางท่ีมีความเป็นไปไดใ้น 
4 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 ไม่จ  าเป็นต้องก าหนดอะไรเพิ่มเติม เน่ืองจากพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ครอบคลุมกิจการวิทยุกระจายเสียงเชิง
ประเด็นอยูแ่ลว้ ดงัภาพ 
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แบบจ าลองที ่1 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ความเป็นไปได้แบบที ่1 

 สามารถออกใบอนุญาตให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นในทุกกิจการ
ไดท้นัทีภายใตพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการใหมี้สิทธิในการกระจายเสียงวทิยใุนกิจการต่างๆ ตามท่ีผูรั้บใบอนุญาตยื่นขอได ้ทั้ง
ในกิจการภาคสาธารณะ และสามารถใช้คล่ืนความถ่ีออกอากาศในกิจการภาคประชาชน และใช้
พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง รวมทั้ง
การมีสิทธิในการซ้ือและน าเขา้เคร่ืองมืออุปกรณ์การกระจายเสียงตาม พระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. 2498 และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (หลกัเกณฑ์การประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว) วิทยุกระจายเสียง
ชุมชนได ้โดยมีหลกัในการอภิปรายและวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 

1. ขณะท่ี กสทช. ยงัไม่เกิด กทช. ยงัคงมีอ านาจในการท าหน้าท่ีแทน กสทช. ได้ เช่น        
ในการออกใบอนุญาตให้แก่สถานีวิทยุต่างๆ ท่ีตอ้งการขอใบอนุญาต โดยใบอนุญาตท่ี กทช. ออก
ใหจ้ะมีอายเุพียง 1 ปีเท่านั้น (เฉพาะในวทิยกุระจายเสียงชุมชน) 

2. ตามทฤษฎีวิวฒันาการ (Evolutionary Theory) ท่ีเช่ือว่าส่ิงใหม่จะพฒันาจากส่ิงเก่า และ
ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนยอ่มดีกวา่ส่ิงเก่า ดงันั้นวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นจึงเป็นมิติหน่ึงของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีพฒันาข้ึนใหม่ จากความตอ้งการความสนใจของประชาชน ซ่ึงต่อไปอาจ
เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ของสังคมไดม้ากข้ึน 

กสทช. 
 

 

กิจการวทิยกุระจายเสียง
ภาคสาธารณะ 

 

 

กิจการวทิยกุระจายเสียง
ชุมชน 
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3. หากมีการก าหนดเน้ือหาเชิงประเด็นให้มีความชดัเจนมากเท่าไหร่ ยอ่มสามารถก าหนด
แบบแผนและกติกาใหเ้หมาะสมกบักิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นท่ีเกิดข้ึนได ้ 

4. ประชาชนปัจจุบนัมีความตอ้งการท่ีเฉพาะมากข้ึน ดงันั้น วิทยุกระจายเสียงชุมชนจึงเป็น
ส่ือท่ีจะสามารถสนองตอบความตอ้งการของชุมชนได ้ 
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แบบจ าลองที ่2 
 

ความเป็นไปได้แบบที่ 2 ทางเลือกท่ี 2 ก าหนดให้วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น
อยู่ใน 2 กิจการ โดยแยกกิจการกระจายเสียงสาธารณะและกิจการกระจายเสียงชุมชนออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ การประกอบกิจการกระจายเสียงสาธารณะแบบทั่วไปและกิจการกระจายเสียง
สาธารณะท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น ส่วนในกิจการกระจายเสียงชุมชนก็จะแยกเป็น 2 แบบ คือ กิจการ
กระจายเสียงชุมชนท่ีมุ่งเนน้ในเชิงพื้นท่ีและกิจการกระจายเสียงชุมชนท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กิจการวทิยกุระจายเสียง 
ภาคสาธารณะ 

 

  กสทช. 
 

 

กิจการวทิยกุระจายเสียง 
ชุมชน 

 

วทิยกุระจายเสียง
สาธารณะทัว่ไป 

วทิยกุระจายเสียง
สาธารณะ 

ท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็น 

วทิยกุระจายเสียง
ชุมชนท่ีมุ่งเนน้ใน

เชิงพ้ืนท่ี 
 

วทิยกุระจายเสียง
ชุมชนท่ีมุ่งเนน้ใน

เชิงประเด็น 
 

เป็นสถานีท่ีสนอง
ความสนใจ ความ
ตอ้งการของคนทัว่ไป  
เนน้ท่ีความหลากของ
เน้ือหา เน้ือหาถูก
ก าหนดจากขา้งบน 
(Top - Down)  

เป็นสถานีท่ีสนอง
ความสนใจร่วม ความ
ตอ้งการร่วม เน้ือหา
เฉพาะเจาะจง บริการ
สาธารณะระดบัชาติ 
ควบคุมเน้ือหาจาก
ขา้งบน (Top - Down) 

บริการเน้ือหาต่างๆ 
โดยทัว่ไปของชุมชนท่ี
อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ี
แน่นอน เปิดโอกาสใหมี้
ส่วนร่วมสูง บริหารแบบ
ล่างข้ึนบน (Bottom up) 

สนองความสนใจร่วม 
ความตอ้งการร่วม ไม่มี
ขอบเขตท่ีแน่นอน เปิด
โอกาสใหมี้ส่วนร่วมสูง 
บริหารแบบล่างข้ึนบน 
(Bottom up) 
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แบบจ าลองที ่3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ความเป็นไปได้แบบที ่3 จากหลกัคิดในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (Communication 

Rights) และเพื่อใหส่ื้อเป็นส่ือท่ีสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาประเทศไดโ้ดยแทจ้ริง (Development 
Communication) ด้วยการด าเนินการจากตวัประชาชนหรือตวัชุมชนเอง โดยผ่านการมีส่วนร่วม 
(Participation) ในระดบัต่างๆ นบัตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การด าเนินการ และการประเมินผล 
ดงันั้น ดว้ยหลกัการส าคญัดงักล่าวจึงเห็นว่าวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นท่ีจะเกิดข้ึน
ควรอยู่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นส่ือของประชาชนอย่างแทจ้ริงตามหลกั
แนวคิดปรัชญาของค าวา่ชุมชน 
 
รูปแบบที ่4  
 วทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นไม่อาจจะเกิดได ้เน่ืองจากมีปัจจยัหลายประการซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีท าให้ไม่อาจเกิดข้ึน นับตั้ งแต่การยงัไม่มี กสทช. ท่ีแท้จริง ท าให้การจัดสรรคล่ืน
วิทยุกระจายเสียงต่างๆ ยงัไม่ลงตวั มีการถกเถียงกนัในเร่ืองสัดส่วนต่างๆ ของการประกอบกิจการ
แต่ละกิจการทั้งในเร่ืองของสัดส่วนของคล่ืน นอกจากน้ียงัมีปัจจยัในเร่ืองความผนัผวนของระบบ
การเมือง การปกครอง วฒันธรรม และเทคโนโลยี ซ่ึงท าให้รูปแบบและวิธีการกระจายเสียงมีความ
พิเศษและอาจมีลกัษณะการแพร่กระจายเสียงในรูปแบบใหม่ๆ ตามมา 

 

กสทช. 
 

กิจการวทิยกุระจายเสียง 
ชุมชน 

กิจการวทิยกุระจายเสียง
ชุมชนท่ีมุ่งเนน้ในเชิง

พ้ืนท่ี 

กิจการวทิยกุระจายเสียง
ชุมชนท่ีมุ่งเนน้ในเชิง

ประเด็น 
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ค าถามประกอบการเสวนากลุ่มย่อยตามกลุ่มสาขาวชิาชีพ 
 
(1) ในแบบจ าลอง 4 รูปแบบทางเลือกใดควรเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด   
(2) คล่ืนท่ีใชเ้ชิงประเด็น  ควรจะจดัอยูใ่นคล่ืนประเภทใด  ระหวา่ง AM กบั FM 
(3) สัดส่วนของเน้ือหาท่ีเป็นส่ือสาธารณะทั้งระดบัชาติและชุมชนตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ถา้เป็น
เน้ือหาเชิงประเด็นควรจะมากกวา่น้ีหรือไม่ 
(4) การจดัสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ความเป็นเจา้ของคล่ืน หากอยู่ในสาธารณะร้อยละ 40 ควรมีเชิง
ประเด็นสัดส่วนเท่าไหร่ และหากอยูใ่นชุมชนร้อยละ 20 ควรมีเชิงประเด็นสัดส่วนเท่าใด 
 

สรุปผลการเสวนากลุ่มย่อยตามกลุ่มสาขาวชิาชีพ 

 
กลุ่มสาขา/ 

ประเดน็ค าถาม 
1) รูปแบบที่
เหมาะสม 

2) คลืน่ความถี่ 
(AM/FM) 

3) สัดส่วนของ
เนือ้หาเชิงประเดน็ 

4) สัดส่วนร้อยละ
ในภาคสาธารณะ 

หรือชุมชน 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบั
งานวจิัยและข้อคดิเห็น

เพิม่เติม 

(1) ผู้ประกอบการ
กจิการ
วทิยุกระจายเสียง
ภาครัฐ  
 

แบบจ าลองท่ี 1 เป็นไปไดท้ั้งสอง
ระบบ ข้ึนอยูก่บั
ความจ าเป็นและ
วตัถุประสงคข์อง
กิจการ และควร
ค านึงถึงเทคโนโลยี
ท่ีก  าลงัจะ
ปรับเปล่ียนใน
อนาคตโดยเฉพาะ
เทคโนโลยดิีจิทลั 

 

(1) การไปก าหนด
สดัส่วนเน้ือหาเป็น
กรอบตายตวั
จนเกินไปอาจเป็น
ส่ิงท่ีไม่สมควร 
ควรก าหนดข้ึน
จากความตอ้งการ 
 
(2) ควรเป็นไป
ตามธรรมชาติและ
ปรัชญาของวิทยุ
ชุมชน คือมาจาก
ประชาชนเอง โดย
ไม่ไดม้าจากรัฐ
เป็นผูก้  าหนด 
 

(1) สดัส่วนร้อยละ
ในส่วนของภาค
ประชาชนควรอยู่
ในอตัราร้อยละ 20 
ในภาคส่วนของ
วิทยชุุมชนเช่นเดิม
ดีแลว้  
 
(2) ไม่ควรจะน าไป
แทรกไวใ้นกิจการ
บริการสาธารณะ
และเอกชน 

(1) ไม่มีค  านิยามทางดา้น
กฎหมาย และยงัไม่มี
ความเขา้ใจหรือองค์
ความรู้ท่ีชดัเจนเก่ียวกบั
ค  าวา่ “วิทยกุระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็น” 
และ “ชุมชนเชิงประเด็น”  
 
(2) ไม่มีระเบียบ กรอบ
ก าหนด และบทบญัญติั
เก่ียวกบั 
“วิทยกุระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็น” 
จะท าให้มีช่องโหวท่าง
กฎหมาย และมีการ
บิดเบือนเกิดข้ึน 
 
(3) กสทช. ควรจะสะสาง
ปัญหาเก่าเก่ียวกบัการ
จดัสรรคล่ืนความถ่ี และ
เปิดเผยแผนแม่บทให้
ประชาชนไดรั้บรู้ 
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(2) ผู้ประกอบการ
กจิการ
วทิยุกระจายเสียง
ภาคเอกชน 
 

แบบจ าลองท่ี 1 คือ
ควรอยูใ่น
สาธารณะและ
ชุมชน 

เป็นไปไดท้ั้งสอง
ระบบ AM และ 
FM ข้ึนอยูก่บัพ้ืนท่ี
เป้าหมาย ผูฟั้ง
เป้าหมาย ประเด็น
ท่ีวา่จะเป็นระบบ
ใดข้ึนอยูก่บัความ
จ าเป็นของสถานี
ในการออกอากาศ 
ความสามารถและ
ศกัยภาพของ
ผูป้ระกอบการวิทยุ
เอง  

เน้ือหาร้อยละ 70 
มีความเหมาะสมดี
แลว้ แต่ตอ้งนิยาม
สาระเชิงประเด็น
ให้ชดัเจน 

(1) การแบ่ง
เปอร์เซนตส์ดัส่วน
นั้น ยงัไม่สามารถ
ระบุไดช้ดัเจน
เท่าท่ีควร เพราะยงั
ไม่มีความชดัเจน
ในเร่ืองของ
จุดมุ่งหมายท่ีจะ
แบ่งเพ่ืออะไร  

(2) ในแต่ละพ้ืนท่ี
ความหนาแน่นของ
คล่ืนไม่เท่ากนั จะ
ใชเ้กณฑก์ารแบ่ง
หรือจดัสรรทั้ง
ประเทศคงจะไม่
เหมาะสม 

ถา้มีหน่วยงาน กสทช. 
เกิดข้ึนแลว้ ก็ควรจะ
จดัท า workshop ให้
ความรู้และความเขา้ใจ 
"วิทยกุระจายเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็น" ท่ี
ตรงกนั และท่ีเหมาะกบั
บริบทของสงัคมไทย  

หากมีเชิงประเด็นใน
ภาคเอกชนควรพิจารณา
กฎเกณฑเ์ก่ียวกบัรายได้
และหลกัเกณฑก์ารจดัท า
เน้ือหาให้เป็นประโยชน์
อยา่งชดัเจนเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสงัคมอยา่ง
แทจ้ริง 

(3) ผู้ประกอบการ
กจิการ
วทิยุกระจายเสียง
ชุมชน 
 

แบบจ าลองท่ี 3 
อยูใ่น
วิทยกุระจายเสียง
ชุมชนเท่านั้นทั้ง
เชิงพ้ืนท่ีและเชิง
ความสนใจร่วม 

(1) มติกลุ่มเลือก 
สนบัสนุนการส่ง
สญัญาณในระบบ 
FM  
 
(2) โดยมี
ขอ้เสนอแนะ ใน
ประเด็น ความ
คมชดั และ
ระยะทางในการ
ส่งสญัญาณท่ีดีกวา่  
เป็นท่ีนิยมในส่วน
ของผูฟั้งมากกวา่  
 
(3) นอกจากน้ี
เครือข่ายรังผ้ึงใน
การส่งสญัญาณ
ของเคร่ืองส่ง
ขนาดเล็กท่ี
กระจายคล่ืนไป
ตามจุดต่างๆ และ
การเพ่ิมช่องทาง
โดยระบบ
อินเทอร์เน็ต  
 

ไม่จ  ากดัตายตวั แต่
หากตอ้งก าหนด
เน้ือหาเชิงประเด็น
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
70  

ควรให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนร้อยละ
33 ส่วนภาควิทยุ
ชุมชนควรร้อยละ 
34 แต่ในส่วนของ
วิทยเุน้ือหาเชิง
ประเด็นนั้น ไม่
จ  าเป็นตอ้งก าหนด 
ข้ึนอยูก่บัความ
สนใจและความ
ตอ้งการของชุมชน 

(1) ตอ้งการเห็นความเท่า
เทียมกนัในการส่ง
สญัญาณ ก าลงัส่งของทุก
ภาคไม่วา่จะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือภาค
ชุมชน 
 
(2) ตอ้งการเห็นความ
ชดัเจนในเร่ืองพ้ืนท่ีการ
ส่งสญัญาณกระจายเสียง 
 
(3) ตอ้งการไดรั้บความ
คุม้ครองจากกฎหมาย มีผู ้
ก  ากบัดูแลท่ีชดัเจนโดย
เนน้วิธีการก ากบัดูแล
กนัเอง 
 
(4) ตอ้งการความเป็น
อิสระของ
วิทยกุระจายเสียงชุมชน 
หรือวิทยกุระจายเสียง
ชุมชนท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็น ปราศจากการ
ครอบง าจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน 
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(5) ตอ้งเป็นการด าเนิน
กิจการแบบมีส่วนร่วม
จากชุมชน/ประชาชน
อยา่งแทจ้ริง แบบล่างข้ึน
บน 
 
(6) ตอ้งการให้มีการ
จดัสรรคล่ืนความถ่ีใน
สดัส่วนใหม่โดย ภาครัฐ 
ร้อยละ33 ภาคเอกชนร้อย
ละ 33 ภาคชุมชนร้อยละ 
34 
 
(7) ฝากพิจารณาเร่ือง 
กองทุน เพื่อสนบัสนุน
วิทยกุระจายเสียงชุมชน 
 
(8) การก ากบัดูแล
ผูป้ระกอบการวิทย ุอยา่ง
เขม้งวดในประเด็นการ
ส่งสญัญาณ และการ
โฆษณา 
 
(9) เสนอให้มีการส ารวจ
การกระจายเสียงของวิทยุ
ในกลุ่มประเทศทางเอเชีย  
 
(10) อยากให้ช่วยดูแล
วิทยท่ีุให้บริการแก่ผู ้
พิการในดา้นต่างๆ  
 

(4) ตัวแทนส่วน
ราชการ รัฐวสิาหกจิ 
 

Model ท่ี 2 มี
ขอ้เสนอแนะวา่
อาจเพ่ิมเติมคือ 
วิทยกุระจายเสียง
สาธารณะท่ีมุ่งเนน้
ในเชิงประเด็น
อยา่งเดียว 
เน่ืองจากมี
โครงสร้างชดัเจน 
ควบคุมง่าย  

ไดท้ั้ง AM และ 
FM ไดเ้นน้ความ
ยติุธรรม เป็น
ธรรมในการใช้
คล่ืนและให้พฒันา
ไปสู่ระบบดิจิทลั
ดว้ย 

ควรมีสดัส่วนของ
เน้ือหาเชิงประเด็น 
ไม่ควรนอ้ยกวา่
กวา่ร้อยละ 20 ใน 
ร้อยละ 70 ตาม
สดัส่วนเน้ือหา
ของกิจการวิทยุ
สาธารณะ 

ควรให้แฝงความ
เป็นสากล ส่วนใน
สาธารณะทัว่ไป
และเชิงประเด็น
อยา่งละร้อยละ 20 

เนน้การตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนให้
มากท่ีสุด มีการจดั
สมัมนาวิทยกุระจายเสียง
ท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น
ในอนาคต เพ่ือให้เกิด
ความชดัเจน 
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(5) ตัวแทนจาก
องค์กรภาคประชาชน 
 
 
 
 
 

แบบจ าลองท่ี 2 
มีความชดัเจน เป็น
ระบบและเน้ือหา
ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของ
ชุมชนได ้

ระบบ FM 
เน่ืองจากผูฟั้งเป็น 
Active Audience 
ท่ีตอ้งการความ
ชดัเจนและ
คุณภาพเสียง 

เน้ือหาเชิงประเด็น
ในเชิงอุดมการณ์
ตอ้งการร้อยละ 
100 แต่ในทาง
ปฏิบติัจริง คงเป็น 
ร้อยละ 80 ทัว่ไป 
ร้อยละ 20 

ไม่ควรก าหนด
ตายตวั ควรดูท่ี
ความตั้งใจและการ
ปฏิบติัตามส่ิงท่ี
สญัญาหรือไม่ 

ให้ตั้งอนุกรรมการร่วม
เพื่อ Monitor ตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ท างาน ประเด็นท่ีส าคญั
ควรเนน้ประเด็นเน้ือหา
การพฒันาจิตใจให้มาก 

(6) ตัวแทน
สถาบันการศึกษาที่มี
การเรียนการสอนใน
ด้านนิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน 
 

แบบจ าลองท่ี 3 แต่
ขอ้สงัเกตคือให้
เพ่ิมกิจการบริการ
สาธารณะไวใ้น
แบบจ าลองดว้ย 
(เพื่อบริการ
สาธารณะใน
ภาพมหภาค) 

เป็นไปไดท้ั้งสอง
ระบบ 

เน้ือหาเชิงประเด็น 
ร้อยละ 80 ทัว่ไป 
ร้อยละ 20 
เน่ืองจากเป็น 
Community of 
Interest และเนน้
ในเร่ืองการมีส่วน
ร่วม อาจมี
หลากหลายกลุ่ม
เขา้มาจดัในเร่ือง
เดียวกนั 

ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัคือ 
ให้อยูใ่นร้อยละ 20 
วิทยกุระจายเสียง
ชุมชน 

1.เนน้ย  ้าปรัชญาของเชิง
ประเด็น  คืออะไร ให้
เนน้ S และ R ดว้ย 
 
2.การท าเครือข่ายสร้าง
องคค์วามรู้ร่วมกนั
ระหวา่ง (Networking) 
ชุมชนและ
สถาบนัการศึกษา   
 
3. กสทช. ควรไดรั้บการ
สนบัสนุนการวิจยั และ
ควรสร้าง เครือข่ายความ
ร่วมมือในดา้นวิชาการ
(สถาบนัการศึกษา) เพื่อ
ผลิตและถ่ายทอด องค์
ความรู้ในเร่ืองน้ีให้
เกิดข้ึน  ปัจจุบนัไม่มีหลกั
ปฏิบติั  จึงดูเป็นการเดิน
ไปแบบคนละทิศคนละ
ทาง 
 
4. ตอ้งมีหลกัการ 3 
ประการในการด าเนิน
กิจการคือ 
   4.1 Accountability 
   4.2 Transparency 
   4.3 Sustainability 
 
5. ควรมีการให้ค  าจ  ากดั
ความของชุมชนเชิง
ประเด็น  เชิงพ้ืนท่ี  ตาม
ขอบเขตทางกฎหมายท่ี
ชดัเจน 
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สรุปผลการสัมมนาเพือ่รับฟังความคดิเห็น 
 
 เก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น
ภายใตพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 
  
 การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นภายใตพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 จดัท าข้ึนเพื่อหาขอ้สรุปถึงแนวทางทางเลือกในการศึกษา โดยผูว้ิจยัได้
ก าหนดการวิจัยเสนอในเวทีสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มผูป้ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน สถาบนัการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ และ
ประชาชนทัว่ไป โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาคร้ังน้ีจ  านวน 107 คน โดยแบ่งกิจกรรมในการสัมมนา
ออกเป็น 3 กิจกรรมหลกัๆ คือ การน าเสนอผลรายงานการวิจยั การแยกกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มยอ่ย 6 กลุ่ม และการน าเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อยและสรุปหาแนวทางความเป็นไปได้
ในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้รุปแนวทางความ
เป็นไปไดใ้หท่ี้ประชุมสัมมนาไดน้ าไปถกเถียงหาขอ้สรุปความเป็นไปไดท้ั้งหมด 3 แนวทางดงัน้ี 
 ความเป็นไปได้ในแนวทางที ่1 

ใชพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 บงัคบั
ใชก้บัวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นโดยไม่มีการแกไ้ขส่วนใดๆ เลย เน่ืองจากท่ีผา่นมา
โดยธรรมชาติกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นได้เกิดข้ึนและมีอยู่แล้ว และ
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีก็สามารถก ากบัดูแลให้มีการด าเนินการไดท้ั้งในกิจการกระจายเสียงภาครัฐ/
สาธารณะ กิจการกระจายเสียงภาคเอกชน และกิจการกระจายเสียงชุมชน 
 ดังนั้ นในกรณีน้ี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สามารถพิจารณาใหใ้บอนุญาตแก่สถานีวทิยกุระจายเสียงท่ีมีเน้ือหา
มุ่งเนน้เชิงประเด็นท่ีอยู่ภายใตร่้มของกิจการวิทยุกระจายเสียงแต่ละประเภทตามพระราชบญัญติัท่ี
ก าหนด กล่าวคือ ภาครัฐหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีรัฐเป็นเจา้ของ สามารถจดัท ารายการท่ีมี
เน้ือหามุ่งเนน้ในเชิงประเด็นไดร้วมทั้งกิจการวทิยกุระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมดว้ย  
 ความเป็นไปได้แนวทางที ่2 
 ด้วย เหตุผลท่ีว่าในความจริงมี เ น้ือหาท่ี มุ่ ง เน้นในเชิงประเด็นอยู่แล้วในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทสาธารณะ 2 ประเภท คือกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคสาธารณะและ
กิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชน และเน่ืองจากในต่างประเทศกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็นถูกจดัประเภทออกมาต่างหากจากกิจการวทิยกุระจายเสียงทัว่ไป ดงันั้นหากจะให้มีลกัษณะ
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ความเป็นสากล ดงันั้นอาจมีการแบ่งประเภทกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นในทั้ง 
2 กิจการคือ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคสาธารณะอาจแบ่งออกเป็นกิจการวิทยุกระจายเสียง
สาธารณะทัว่ไปและกิจการวิทยุกระจายเสียงสาธารณะท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น ส่วนในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน  ก็จะแบ่งออกเป็นกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงพื้นท่ีและกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น โดยอาจมีการจดัการดา้นกฎหมายโดยการออก
ประกาศต่างๆ เพื่อใชใ้นการควบคุมเน้ือหากิจการวิทยุกระจายเสียงภาคสาธารณะท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นและกิจการกระจายเสียงชุมชนท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น 
 ความเป็นไปได้แนวทางที ่3 
 เน่ืองจากโดยปรัชญาของการเป็นวิทยุกระจายเสียงท่ีมีเน้ือหามุ่งเน้นในเชิงประเด็น ใน
ต่างประเทศส่วนใหญ่เกิดจากความตอ้งการร่วมความสนใจร่วมของชุมชน ทั้งจุดเร่ิมตน้ในการ
เกิดข้ึนของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นท่ีคนในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมนบัตั้งแต่
การก่อตั้งสถานีไปจนถึงการสนบัสนุนเพื่อให้สถานีอยูไ่ด ้ดงันั้น ในแนวทางน้ีวิทยุกระจายเสียงท่ี
มุ่งเน้นในเชิงประเด็นควรอยู่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ดงันั้นในกิจการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนจึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงพื้นท่ีและกิจการ
วทิยกุระจายเสียงชุมชนท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น 
 โดยในการรับฟังความคิดเห็นจากการสัมมนา ผูว้ิจยัได้ก าหนดประเด็นในการอภิปราย 
ถกเถียง และหาขอ้สรุปในประเด็นต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดจาก 3 แนวทาง
ของความเป็นไปได้ของการจดัประเภทกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นภายใต้
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 แลว้ยงัหาขอ้สรุป
เก่ียวกบัเร่ืองของขอ้ก าหนดในดา้นเทคโนโลยีการใช้คล่ืนวา่ควรมีทางออกในการใชค้ล่ืนอย่างไร 
และสัดส่วนของเน้ือหาควรมีสัดส่วนเท่าใด รวมทั้งประเด็นอ่ืนๆ อาทิ ในเร่ืองการควบคุมดูแล
เก่ียวกบัการด าเนินการของกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นดว้ย ซ่ึงจากการสัมมนา
รับฟังความคิดเห็นดงักล่าวไดข้อ้สรุปดงัน้ี 
 ความเหมาะสมของกิจการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นควรถูกก าหนดอยูพ่บวา่
มีค าตอบในสัดส่วนท่ีพอๆ กนัของค าตอบถึงความเป็นไปไดใ้นทั้งแนวทางท่ี 2 และแนวทางท่ี 3 คือ 
อยู่ในทั้ ง กิจการ 2 ประเภทคือ ทั้ ง กิจการวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ /สาธารณะและกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน โดยมีขอ้สรุปในเชิงเหตุผลว่ากิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นเกิดจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ท่ีมุ่งเนน้ใน
เร่ืองให้เกิดส่ือสาธารณะท่ีให้บริการแก่คนท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงเขา้ข่ายวตัถุประสงค์ของการ
ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงสาธารณะประเภทท่ี 1 และกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการสาธารณะระดบัทอ้งถ่ิน 
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 ส่วนในกลุ่มค าตอบท่ีมีสัดส่วนจ านวนค าตอบท่ีเท่ากนัคือความเป็นไปไดแ้นวทางท่ี 3 คือ
ควรจดักิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็นให้อยู่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน    
โดยมีเหตุผลท่ีว่ากิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมีเน้ือหามุ่งเน้นในเชิงประเด็นท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ
และตามหลกัปรัชญาของส่ือสาธารณะในระดบัชุมชน พบวา่ กิจการวทิยกุระจายเสียงชุมชนเกิดจาก
ความตอ้งการร่วมความสนใจร่วมของชุมชนไม่ไดมี้ความหมายเฉพาะเชิงกายภาพอย่างเดียว แต่มี
ความหมายในเ ชิงความต้องการความสนใจร่วม ซ่ึ งสอดคล้องกับปรัชญาของกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน ในกลุ่มจึงเห็นวา่ควรแบ่งประเภทกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนออกเป็น  
2 ประเภท คือกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงพื้นท่ีและกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนท่ีมุ่งเน้น
ในเชิงประเด็น 
 ส่วนในเร่ืองคล่ืนวิทยุกระจายเสียงท่ีเหมาะสมในกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิง
ประเด็นนั้นพบวา่ผลจากการสัมมนากลุ่มต่างๆ ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ควรมีทั้ง 2 ระบบ โดยระบบ
ท่ีตอ้งการให้บริการสาธารณะทัว่ไปควรใช้คล่ืนในระบบ AM ส่วนในการให้บริการสาธารณะท่ี
ให้บริการเฉพาะกลุ่มชุมชนความสนใจร่วมความตอ้งการร่วมการใชค้ล่ืนในระบบ FM โดยอาจใช้
การส่งสัญญาณโดยใชร้ะบบเครือข่ายรังผึ้งกระจายคล่ืนไปตามจุดต่างๆ และการเพิ่มช่องทางโดยใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
 ในเร่ืองสัดส่วนของเน้ือหานั้นพบวา่โดยส่วนใหญ่เห็นวา่สัดส่วนเน้ือหาเชิงประเด็นไม่ควร
นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 มากท่ีสุดและมีขอ้เสนอใหมี้เน้ือหาท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นถึงร้อยละร้อย 
 ส าหรับขั้นตอนในการด าเนินการเก่ียวกบักิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น
ในเร่ืองอ่ืนๆ นั้นมีขอ้เสนอวา่ควรมีการนิยามความหมายของค าวา่กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้
ในเชิงประเด็นในเชิงกฎหมายใหช้ดัเจน ควรมีการก าหนดไวใ้นขอ้กฎหมาย เพื่อใหเ้กิดการบงัคบัใช้
และป้องกนัไม่ให้เกิดช่องโหว่ได้ คณะกรรมการควรด าเนินการในการจดัท าแผนแม่บทหรือ ท า
สัมมนาเชิงปฏิบติัการ หรือสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ีให้แก่สังคม ควรมีการศึกษาเร่ือง
ระบบคล่ืนให้รอบคอบโดยผู ้เ ช่ียวชาญและควรพิ จารณาในการสนับสนุนให้เ กิดกิจการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทน้ีให้เป็นไปตามหลกัปรัชญาอย่างแทจ้ริงจากการให้ร่วมสนบัสนุนจาก
กองทุน การท าให้ปลอดจากการครอบง าและการก าหนดกรอบจริยธรรมจรรยาบรรณของกิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ีมุ่งเน้นในเชิงประเด็น โดยเน้นในเร่ืองความถูกต้อง ความโปร่งใสและการ
พฒันาแบบยัง่ยนื เพื่อท าใหกิ้จการวทิยกุระจายเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเป็นวิทยุท่ีเกิดประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติอยา่งแทจ้ริง 
  
 

 

 
 


