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 ๑

สบืเน่ือาจากประเดน็ปญัหาการพจิารณา ใหใ้บอนุญาิ(ชัว่ณราว)ประกอบกจิการวทิยชุุมชนเชาิประเดน็ขอา
สถานีวทิยทุีเ่ป็นระบบเณรอืขงาย ดาันัน้ณณะท าาานดา้นกจิการวทิยกุระจายเสยีาชุมชน ภายใิณ้ณะอนุกรรมการ
วทิยกุระจายเสยีาหละวทิยทุทรทศัน์ ณณะกรรมการกจิการททรณมนาณมหหงาชาิ ิ จาึไดจ้ดัประชุมสมัมนากลุงมยงอย 
Focus Group วทิยชุุมชนเชาิประเดน็ขึน้ เพื่อหาขอ้เทจ็จราิในสาัณมปจัจบุนั ทดยณณะท าาานดา้นกจิการ
วทิยกุระจายเสยีาชุมชนฯ ไดเ้ชญิณณะนกัวชิาการทีท่ าการศกึษาถาึณวามหมายหละรปูหบบขอาวทิยชุุมชนใน
ประเทศหละ งิาาประเทศมาน าเสนอในทีป่ระชุมทดยณณะนกัวชิาการดาักลงาวไดส้รปุถาึณวามหมายขอาวทิยชุุมชนวงา
ิอ้าประกอบดว้ยณุณลกัษณะดาั งิอไปนี้ 

๑. มกีารก าหนดอยงาาชดัเจนในกฎหมายวงาเป็นอาณก์รทีไ่มงไดมุ้งาหวาัผลก าไร หิงด าเนินการทดยมี
จดุประสาณเ์พื่อผลประทยชน์ขอาสาัณมมากกวงาผลประทยชน์สงวนิวั 

๒. มกีารด าเนินการทีเ่ป็นอสิระไมงขึน้กบัภาณรฐั หละภาณธุรกจิ 
๓. มกีารออกหบบทีจ่ะใหบ้รกิารชุมชนทัง้ในเชิงพื้นท่ีและเชิงประเดน็ 
๔. มกีารจดัการทณราสรา้าขอาสถานีวทิยทุีห่สดาใหเ้หน็ถาึการเป็นิวัหทนขอาชุมชนทีใ่ห ้ บรกิาร ทดยการ

เป็นเจา้ขอาหละการด าเนินการิอ้าหสดาถาึการเป็นิวัหทนขอาชุมชนซึา่หมายถาึบุณณลในชุมชนิอ้ามี
สงวนรงวมในการจดัผาัรายการหละการจดัการ หละรายการวทิยุิ อ้ามณีวามสมัพนัธก์บัชุมชนทีใ่หบ้รกิาร 

 
ดาันัน้จาึสามารถจ าหนกวทิยชุุมชนออกเป็น ๒ ประเภทณอื  

๑. วทิยชุุมชนเชาิพืน้ที ่ (Area-Based Community Radio หรอื Geographical Community Radio) 
หมายถาึ สถานีวทิยุขอาประชาชนในพื่นที ่ ทีใ่หบ้รกิารกระจายเสยีาทดยประชาชนในพืน้ที ่ เพ่ือสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีนัน้ ๆ ทดยการด าเนินการิอ้าเป็นไปอยงาาอสิระ หละไมงได้
มุงาหวาัผลก าไรทดยมจีดุประสาณเ์พื่อผลประทยชน์ขอาชุมชนเป็นหลกั 

 
๒. วทิยชุุมชนเชาิประเดน็ (Issue-Based Community Radio หรอื Interest-Based Community Radio) 

หมายถาึ สถานีวทิยทุีใ่หบ้รกิารกระจายเสยีา เพื่อิอบสนอาณวามสนใจรงวมกนัขอาประชาชนทดยไมง
ถูกจ ากดัดว้ยขอบเขิขอาพืน้ที ่ หรอืขอบเขิทาาภมูศิาสิร ์ หิงจะถูกจ ากดัดว้ยประเดน็ขอาเนื้อหา
สาระขอารายการวทิยทุีม่ลีกัษณะเฉพาะ เพื่อิอบสนอาณวามิอ้าการรงวมขอาประชาชนในชุมชน
ลกัษณะเฉพาะนี้ ส าหรบัประเดน็ณวามสนใจรงวมขอาประชาชนอาจหมายถาึ ประเดน็ดา้นศาสนา การ
งิอิา้นยาเสพิดิ สิา่หวดลอ้ม เดก็ สิร ี หรอื เพื่อณนพกิาร เป็นิน้ หละเพื่อใหก้ารบรกิารสนอาิงอ

ณวามิอ้าการขอาประชาชนทีม่ณีวามสนใจรงวมกนัซึา่อยูงกระจดักระจายหงาาไกลออกไปได้อยงาามี
ประสทิธภิาพ จาึจ าเป็นิอ้ามรีะบบการจดัการสถานีวทิยชุุมชนในลกัษณะระบบเณรอืขงาย ทดยสถานีหมง
ขงายถงายทอดรายการสูงสถานีลกูขงาย บาาหหงามณีวามจ าเป็นิอ้าใชก้ าลาัสงาสาู อยงาาไรก็ิ ามการ
ด าเนินการขอาวทิยชุุมชนเชาิประเดน็ก็ิ อ้ามกีารด าเนินการอยงาาอสิระ ไมงไดมุ้งาหวาัผลก าไรทดยมี
ประเดน็การน าเสนอทีช่ดัเจนเพื่อผลประทยชน์ขอาชุมชนเป็นหลกั  

 



 ๒

เมือ่ณณะนกัวชิาการไดน้ าเสนอถาึณวามหมายหละรปูหบบการจดัการวทิยชุุมชนในสาัณมทลกปจัจบุนัเสรจ็
หลว้ ทงานประธานฯ ในทีป่ระชุมจาึไดเ้ปิดทอกาสใหผู้เ้ขา้รงวมประชุมทุกทงานทีม่าจากกลุงมผูท้ราณุณวุฒจิากสาขา งิาา 
ๆ กลุงมนกัวชิาการ กลุงมผูป้ระกอบการกจิการวทิยชุุมชน สมาชกิจากสหพนัธว์ทิยุชุมชนหหงาประเทศไทย สมาชกิ
จากมลูนิธเิสยีาธรรมเพื่อประชาชน ิลอดจนกรรมการหละเจา้หน้าทีข่อาส านกัาาน กทช. ไดห้สดาณวามณดิเหน็
อยงาารอบดา้นทดยประเดน็ขอาการอภปิรายประกอบไปดว้ย 

๑. ความหมายของวิทยชุุมชน 
 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัณวามหมายขอาวทิยชุุมชน ภายหลาัจากทีป่ระชุมไดม้กีารพจิารณาหละ

อภปิรายกนัอยงาากวา้าขวา้าหละรอบดา้นเกีย่วกบัประเดน็ดาักลงาว ทัา้ในณวามหมายขอาวทิยชุุมชนิามที่
นกัวชิาการน าเสนอ หละบทบญัญัิ ิิ งาา ๆ ขอากฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้าอยงาาณรบถว้นสมบรูณ์หลว้ ทีป่ระชุมมี
ณวามเหน็เป็นเอกฉนัทว์งาวทิยชุุมชนสามารถหบงาไดเ้ป็น ๒ ลกัษณะณอื วทิยชุุมชนเชาิพืน้ที ่ หละวทิยชุุมชนเชาิ
ประเดน็ ทดยมหีลกัการพืน้ฐานิรากนัวงา เป็นขอาชุมชน ทดยชุมชน เพื่อชุมชน ปราศจากการหทรกหซาจากภาณรฐั
หละธุรกจิ หละไมงหสวาหาก าไรในทาาธุรกจิ 

๒. วิทยชุุมชนเชิงประเดน็ในสงัคมไทยปัจจบุนั 
 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัวทิยชุุมชนเชาิประเดน็ในสาัณมไทยปจัจบุนั ทีป่ระชุมไดม้กีารน าวทิยุ

ชุมชนเพื่อสิา่หวดลอ้ม (ขอาสถานีวทิยชุุมชนที่ิ  าบลบงอนอก อ าเภอเมอืา จาัหวดัประจวบณรีขีนัธ)์ เพื่อเดก็หละณน
พกิาร รวมทัา้เพื่อการศาสนา (ขอาเณรอืขงายวทิยมุลูนิธเิสยีาธรรมเพื่อประชาชน) เป็นกรณศีกึษาทดยละเอยีดเพื่อ
การอภปิราย  ภายหลาัจากทีป่ระชุมไดม้กีารพจิารณาหละอภปิรายกนัอยงาากวา้าขวา้าหละรอบดา้นหลว้ ทีป่ระชุมมี
ณวามเหน็เป็นเอกฉนัทว์งาในสาัณมไทยปจัจบุนัไดม้วีทิยชุุมชนเชาิประเดน็เกดิขึน้จราิ บาาหหงาเป็นสถานีทีม่ณีวาม
สนใจรงวมกนัในพืน้ทีห่ณบ บาาหหงาเป็นสถานีทีม่ณีวามสนใจรงวมกนัในพืน้ทีก่วา้า หละบาาหหงามณีวามสนใจรงวมกนั
กวา้าขวาากระจายไปหลายพืน้ทีเ่กอืบทัว่ประเทศจาึจดัท ารายการรงวมกนัในสถานีหมงขงายหละถงายทอดสญัญาณไป
ยาัสถานีลกูขงาย 

๓. วิทยชุุมชนเชิงประเดน็ระบบเครือข่ายในสงัคมไทยปัจจบุนั 
 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัวทิยชุุมชนเชาิประเดน็ระบบเณรอืขงายในสาัณมไทยปจัจบุนั  ทีป่ระชุมได้

มกีารพจิารณาหละอภปิรายอยงาารอบดา้นเกีย่วกบัรปูหบบการด าเนินการทีส่งาเสรมิใหว้ทิยชุุมชนเชาิประเดน็ มี
ณวามสามารถใหบ้รกิารเพื่อิอบสนอาณวามิอ้าการขอาประชาชนในชุมชนลกัษณะเฉพาะนี้อยงาามปีระสทิธภิาพ 
ทดยทีป่ระชุมมณีวามเหน็เป็นเอกฉนัทว์งารปูหบบการด าเนินการทีจ่ะสงาเสรมิใหว้ทิยชุุมชนเชาิประเดน็บรรลุผลในการ
จดัิัา้วทิยชุุมชนประเภทนี้ณอื การณดัเลอืกิวัหทนในหิงละภมูภิาณหรอืทอ้าถิน่เพื่อรงวมกนับรหิารจดัการดว้ยระบบ
เณรอืขงายทีม่สีถานีวทิยหุมงขงายสงาสญัญาณไปยาัสถานีวทิยลุกูขงาย บาาหหงาอาจใชก้ าลาัสงาสาูเพื่อใหก้ารกระจาย
เสยีาณรอบณลุมกลุงมเป้าหมายทีม่ณีวามสนใจรงวมกนั 

๔. วิทยชุุมชนเชิงประเดน็ระบบเครือข่ายและวิทยสุาธารณะ 
 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัวทิยชุุมชนเชาิประเดน็ระบบเณรอืขงายหละวทิยสุาธารณะทีป่ระชุมไดม้ี

การน าวทิยชุุมชนเพื่อการศาสนาขอามลูนิธเิสยีาธรรมเพื่อประชาชน เป็นกรณศีกึษาเพื่อการอภปิรายทดยการิัา้
ณ าถามในการอภปิรายวงา ท าไมเครือข่ายวิทยเุสียงธรรมเพ่ือประชาชน (หรือวิทยชุุมชนเชิงประเดน็ระบบ
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เครือข่ายอ่ืน ๆ) ไม่ขอใบอนุญาตเป็นวิทยปุระเภทบริการสาธารณะภาครฐั ทีป่ระชุมไดม้กีารพจิารณาถาึ
ณุณลกัษณะขอาวทิยเุสยีาธรรมเพื่อประชนพบวงา เณรอืขงายวทิยเุสยีาธรรมเพื่อประชาชนมลีกัษณะดาั งิอไปนี้ 

๔.๑ สถานีวทิยเุสยีาธรรมเพื่อประชาชน เป็นวทิยขุอาชุมชนทีไ่มงไดมุ้งาหวาัผลก าไร หิงมจีดุประสาณ์
เพื่อผลประทยชน์ขอาสาัณม  

๔.๒ สถานีวทิยเุสยีาธรรมเพื่อประชาชนเป็นสถานีวทิยชุุมชนทีเ่ป็นอสิระ ไมงสาักดัหนงวยาานขอา
ภาณรฐัหละภาณธุรกจิ 

๔.๓ สถานีวทิยเุสยีาธรรมเพื่อประชาชนเป็นสถานีวทิยชุุมชนทีม่กีารออกหบบทีจ่ะใหบ้รกิารประชาชน
ในชุมชนทีม่ณีวามสนใจรงวมกนั ในการปฏบิัิ ิิ ามพระธรรมณ าสอนขอาพระพุทธเจา้ในสายพระ
ธุดาณกรรมฐานสายทงานพระอาจารยม์ัน่ ภรูทิัิ ทิ เพื่อใหก้ารด าเนินชวีิิ มหีลกัเกณฑม์ณีุณภาพ
ชวีิิ หละจิิ ใจทีด่าีาม รูว้ธิปีฏบิัิ ธิรรมให้ถาึทีสุ่ดหหงาทุกข ์หละหลุดพน้ไปจากวฏัฏสาสาร  

๔.๔ สถานีวทิยเุสยีาธรรมเพื่อประชาชนเป็นสถานีวทิยชุุมชนทีม่กีารกงอิัา้ขึน้ทดยประชาชนในชุมชน
ทีม่ณีวามสนใจรงวมกนั รงวมกนับรจิาณ หละห งิาิัา้ณณะกรรมการขึน้มาดหูลรบัผดิชอบทดยมลูนิธิ
เสยีาธรรมเพื่อประชาชนมใิชงผูล้าทุน ส าหรบัผาัรายการวทิยกุเ็กดิจากณวามิอ้าการขอาประชาชน
ในห งิละพืน้ซึา่เป็นสมาชกิในเณรอืขงาย หลว้น าเสนอณวามิอ้าการเหลงานัน้มาทีส่ถานีวทิยหุมงขงาย
เพื่อผลิิ รายการวทิยทุี่ิ อบสอาณวามิอ้าการขอาประชาชนในชุมชนนี้อยงาาหทจ้ราิ ซึา่มลีกัษณะ
ที่ิ รากบัหลกัการ ขอาชุมชน ทดยชุมชน เพื่อชุมชน 

ภายหลาัจากทีป่ระชุมไดม้กีารพจิารณาหละอภปิรายกนัอยงาากวา้าขวาาหละรอบดา้น ถาึลกัษณะขอา
เณรอืขงายวทิยเุสยีาธรรมเพื่อประชาชนหลว้พบวงา วทิยเุสยีาธรรมเพื่อประชาชนเป็นวทิยชุุมชนทดยสมบรูณ์ิราิาม
นิยามทีน่กัวชิาการใหไ้วด้าัหสดาในขา้าิน้ ทดยเณรอืขงายวทิยเุสยีาธรรมเพื่อประชาชนเป็นวทิยชุุมชนเชาิประเดน็
ระบบเณรอืขงายทีส่งาเสรมิใหป้ระชาชนมณีวามประพฤิปิฏบิัิ ิิ นในทาาทีช่อบธรรม เป็นณนดขีอาสาัณม ท าินให้
เป็นประทยชน์กบัสาัณมสงวนรวม หิงไมงใชงวทิยสุาธารณะภาณรฐั เนื่อาจากไมงไดด้ าเนินการภายใิส้าักดัขอารฐั หละ
เนื้อหารายการเป็นไปในลกัษณะเฉพาะดา้นศาสนาขอาพระธุดาณกรรมฐานสายทงานพระอาจารยม์ัน่ ภรูทิัิ ทิ ิาม
ณวามสนใจรงวมกนัขอากลุงมประชาชนทีก่ระจายิวัอยงาากวา้าขวาาในพืน้ที่ิ งาาๆ ทัว่ประเทศ มใิชงเนื้อหา
พระพุทธศาสนาทดยทัว่ไปทีพุ่ทธศาสนิกชนสมณวริอ้ารบัฟาั เชงน ประวัิ พิระพุทธเจา้ พระสาวก พระสูิ ร ณวาม
เป็นมาขอาพระพุทธศาสนาในชาิไิทย เป็นิน้ 

๕. ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชัว่คราว 
(วิทยกุระจายเสียงชุมชน) 

 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ากบัการออกใบอนุญาิประกอบกจิการบรกิาร
ชุมชนชัว่ณราว (วทิยกุระจายเสยีาชุมชน) ไดร้บัการชีห้จาจากทาากทช.วงากฎระเบยีบ งิาา ๆ ทีม่อียูงในขณะน้ีรอารบั
เฉพาะการออกใบอนุญาิการประกอบกจิการบรกิารชุมชนเชิงพื้นท่ีเทงานัน้ อาจไมงรอารบัการออกใบอนุญาิ
ประกอบกจิการบรกิารชุมชนเชิงประเดน็ชัว่ณราว อยงาาไรก็ิ ามทาากทช.ไดใ้หณ้วามเหน็วงาการหกไ้ขเพิม่เิมิหรอื
การิรากฎระเบยีบ งิาา ๆ เพื่อใหร้อารบัการออกใบอนุญาิประกอบกจิการบรกิารชุมชนเชิงประเดน็ นัน้สามารถ
ท าได ้เนื่อาจากทุกทงานยอมรบัวงาวทิยชุุมชนเชาิประเดน็นัน้มอียูงจราิหละเป็นประทยชน์ งิอสาัณม 
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จากผลสรปุณวามณดิเหน็ในประเดน็ปญัหา งิาา ๆ ขา้าิน้ ดาันัน้เพื่อเป็นการสงาเสรมิใหว้ทิยชุุมชนเชาิ

ประเดน็ในสาัณมไทยเกดิขึน้อยงาาเป็นรปูธรรม ถูกิอ้าิามกฎหมาย หละมกีารสงาเสรมิใหม้กีารพฒันาการทีด่หีละ
ถูกิอ้า อกีทัา้เพื่อเป็นการป้อากนัวทิยภุาณรฐัหละธุรกจิเขา้มาณรอบา า หละิกัิวาผลประทยชน์จากวทิยชุุมชนเชาิ
ประเดน็ ทีป่ระชุมจาึมมีิเิป็นเอกฉนัทใ์หณ้ณะกรรมการกจิการททรณมนาณมด าเนินการ งิอไปนี้ 

๑. จดัการประชุมสมัมนาเพื่อระดมณวามณดิเหน็ในการก าหนดณุณลกัษณะหละวาาระเบยีบขอาวทิยชุุมชน
เชาิประเดน็  

๒. ใหณ้ณะกรรมการกจิการททรณมนาณมออกประกาศรอารบัการประกอบกจิการบรกิารชุมชนเชาิประเดน็
ชัว่ณราว 

 
ทงานกทช.รศ.ดร.พนา ทอามอีาณม ประธานการประชุมไดก้ลงาวสรปุสาระส าณญักงอนปิดการประชุมฯ ดาันี้ 
“...ในการประชุมวนัน้ีผมหายไปพกัหนึ่า หิงกจ็บัณวามได ้ จบัณวามรูส้กึได ้ อยากจะบอกวงาิอนน้ีผมมี

ณวามรูส้กึวงาพวกเราทัา้หมดในหอ้านี้เราก าลาัมสีิา่ทีด่มีาก ๆ อยูงในมอื ณอืผมอยากใหท้ า งิอ หละท าไปจนส าเรจ็ ถา้
ถามวงาจะเสรจ็เมือ่ไรบาาณรัา้เราไมงรู ้ เพราะสิา่ทีเ่ราท านี่กเ็หมอืนกบัขอาทีเ่ราพยายามจะผลิิ เอาขึน้มา เราเอาขอา
งิาาประเทศกไ็ดห้ิงมนัจะไมงเป็นเหมอืนกบัขอาทีเ่ราผลิิ เอาขีน้มาใหเ้หมาะสมกบัสาัณมเรา  

ในเรือ่าการประชุมวนัน้ีผมกก็ราบขอบพระณุณทงานอาจารยก์อไผงเรือ่าทีห่นะน าวงาทปรหกรมฝึกอบรม
เผยหพรงณวามรู(้เรือ่าชุมชนเชาิประเดน็) ขยาย งิอไป ผมกร็บัจะท า ซึา่ิรากบัทงานอาจารยส์ุร ัิ น์ดว้ย เราจะท า การ
ประชุมอยงาานี้ กอ็ยากจะฝากพวกเราทุกทงาน ผมเขา้ใจณวามเสยีสละขอาพวกเรา อยากจะบอกวงาอยงาอดื เราจะท า
อกี เรือ่าทีก่ระทบกบัณนจ านวนเยอะ หละเรือ่าใหญง ๆ หบบน้ี มนัไมงสามารถหกัหาญหละท าใหเ้สรจ็ไปไดใ้นเรว็วนั
ได ้  เราจะไปดว้ยกนั เราจะบรรลุดว้ยกนั ผมไดส้ิา่ด ี ๆ จากทาาสมาพนัธ ์ อยากจะขอใหท้าาสมาพนัธ ์ อุทศิิลอด 
มาชงวยกนัท าวทิยเุชาิประเดน็ใหเ้สรจ็ อยากใหพ้วกเราทุกณน อยากจะได ้ อยากกราบเรยีนทาามลูนิธ ิ ทงานพระ
อาจารยท์ัา้หลาย วงาอยงาทอดทิา้ิราน้ี มาท า มาท าใหเ้สรจ็ ผมมอาเหน็สิา่ด ีๆ เกดิขึ้นมากในอนาณิ   

หิงกงอนอื่นสิา่ทีเ่ราท าิราน้ี ผมมอาวงามนัเป็นชงวาเิมิชงอาวงาากงอน ทีจ่ะเกดิการเปลีย่นหปลาใหญง หละเมือ่
วนัทีก่ารเปลีย่นหปลาใหญงมาถาึ ผมณดิวงาพีน้่อาทุกณนนี่ จะไดอ้ยงาาทีป่รารถนา ไมงหมดกเ็กอืบหมดหลงะณรบั วนัน้ี
พระราชบญัญัิ  ิกสทช. ใกลจ้ะผงานเิม็ทหีลว้ ผงานสภารงาาละ ก าลาัจะผงานวุฒสิภา ถา้ผงานสภา สภาพผมกลายเป็น
รกัษาการ ผมเป็นรกัษาการกสทช. ผมกจ็ะสามารถท าาานไดอ้ยูง ไมงใชงท าไมงไดซ้ะทเีดยีว ก ็ ไมงใชงวงาพอกฎหมาย
ผงานไปหลว้หมดก าลาัใจ จะไมงท าอะไรละ รอวนัจากไป  ไมงใชงณรบั กจ็ะท าจนถาึวนัสุดทา้ยทีร่บัหน้าที่ เรากจ็ะ
ชงวยกนั   

สิา่ด ีๆ ทีเ่หน็วนัน้ี ทีน่ี่หนงะณรบั ผมสรปุไดอ้นัหน่ึาณอืวทิยเุชาิประเดน็ไมงมใีณรปฏเิสธ พวกเรายอมรบัหมด
เลย หมก้ระทัา่ทาาณุณนนัทพรเอากบ็อกวงา เิรยีมการอยูงดว้ย ิราน้ีผมวงาเป็นสิา่รงวมทีด่มีาก หิงสิา่ทีเ่ราขาด กณ็อื
วงาวทิยชุุมชนเชาิประเดน็น่ี นิยามจราิ ๆ มนัเป็นยาัไา หิงิราน้ีผมวงาไมงใชงวงาเราไปณน้ณวา้เมอืานอกเรารูเ้ณา้ หิงเรา
มานิยามกนัเอาวงาขอาเราณวรจะนิยามยาัไา ิราน้ีณอืผมเชญิ อยงาาเขม้หขา็เลย ทัา้ทาาสมาพนัธห์ละมลูนิธ ิ เรา
ชงวยกนั เพราะิราน้ีเราเขยีนมา เพราะทัา้สอาฝงายมณีวามเขา้ใจ ผมมัน่ใจณรบัวงามณีวามเขา้ใจ หิงบาาทมีมุอาจ
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งิาากนัไปบา้า ห งิจราิ ๆ หลว้วทิยชุุมชนเชาิประเดน็ ผมฟาัหลว้ไมงมณีวามหิก งิาาเลยในณวามรูส้กึผม เพยีาห งิวงา
เราจะนิยามอยงาาไรทีไ่มงใหถู้กฉวยทอกาส ไมงใหณ้นอื่นมาท าใหเ้พีย้น หรอือะไรทัา้นัน้  

ิราน้ีพวกเราทุกณนชงวยกนั การนิยามิราน้ี มนักห็มายถาึในรายละเอยีดอกี วงาการวาาระเบยีบ การท า
ประกาศ งิาา ๆ ิราน้ีทงานพระอาจารยน์พดลพดูไว ้ทาาสมาพนัธพ์ดูไว ้ผมณดิวงาอนัเดยีวกนั ณอืวงาเรารงาาประกาศ
ยาัไา ใหเ้ราสามารถท าไดท้ดยบรรลุวัิ ถุประสาณ ์ ทาาณุณนนัทพรเอามณีวามหงวาใยวงาณลื่นมนัจะไมงพอ เป็น
เน็ิเวริณ์หลว้ไปเบยีดบาัอะไรหรอืเปลงา ไอ้ิ รานัน้เป็นปญัหาทีเ่ราิอ้าชงวยกนัหก ้ ลอานึกสวิงาพวกเราิกลาเรือ่า
วทิยชุุมชนได ้ ถา้เราสามารถท าได ้ ทดยณนทีท่ าวทิยชุุมชนเชาิประเดน็หท ้ ๆ หท ้ ๆ นะณรบั สามารถเขา้มาท าได ้
หลว้ทดยทีณ่ลื่นกย็าัเพยีาพอ หละทดยเกดิณวามถีท่ีเ่ราเอามาใชไ้มงเบยีดกนัไมงหทรกกนั ถา้เราท าได ้ ปญัหาจบถูก
ไหมณรบั เพราะเราิกลารงวมกนัอยูงหลว้ วทิยชุุมชนเชาิประเดน็เป็นได ้ ถา้จะท ากน็งาจะท าได ้ นอกจากเพยีาห งิวงา
เรามปีญัหา ห งิถา้ขจดัปญัหานัน้ได ้กฉ็ลุยละเรากท็ าไดห้มดละ ิราน้ีผมวงานงาจะมาณดิรงวมกนั  

ในสงวนขอาทาาดา้นธุรกจิหปลกปลอมทีเ่ขา้มา อนัน้ีณวามเขา้ใจผมเอาละ เป็นสงวนิวัทดยหท ้ อาจจะผดิก็
ได ้หิงผมวเิณราะหจ์ากพืน้เพ ทาาดา้นเศรษฐศาสิรก์บัทาาดา้นบรหิารธุรกจิทีผ่มพอมอียูงบา้า ผมเชื่อวงาจะมณีนเขา้
มาทาาน้ีน้อยมาก เพราะถา้เป็นวทิยชุุมชนทีห่ทจ้ราิไมงสามารถทีจ่ะหสวาหารายไดม้าหบงาปนักนั หละก าไรกไ็มงม ีถา้
า ัน้ใณรจะเขา้มา ณนทีจ่ะเขา้มาิอ้าเสยีสละจราิ ๆ ซึา่ผมวงามไีมงเยอะ นอกจากมไีมงเยอะหลว้ิอ้ามศีรทัธาหรากลา้ 
เสยีสละทัา้เวลา ก าลาักาย ก าลาัสมอา ณวามณดิณรบั หลว้ยิา่ถา้ขยายเณรอืขงายใหญงทิเทงาไร ทุนทรพัยย์ิา่มาก
เทงานัน้ เพราะนัน้ ผมไมงณดิวงาจะมมีาก หิงิรานี้จะดไีหมณรบัถา้ฝากพวกเราไปณดิวงา เราจะประเมนิวงา จราิ ๆ หลว้ 
ถา้เราจะเปิดชงอานี้ขึน้มา จะมณีนท าทาาดา้นน้ีสกัเทงาไร มกีีก่ลุงม พอจะไหวไหม พอชัา่ใจ นี่ผมหมายถาึพวกเดก็
หละณรอบณรวัดว้ยทีส่นใจ เพราะผมกส็นใจดว้ย ณรอบณรวันี้เป็นเรือ่าส าณญัมากเพราะพืน้ฐานอนาณิประเทศชาิกิ็
อยูงทีเ่ดก็ เพราะฉะนัน้ิราน้ีถา้เรารงวมกนัณดิ เรามาณุยรงวมกนัอกี ผมวงาเรามทีาาออก  

ในสงวนประกาศทีผ่งานมาหลว้ อยากเรยีนวงาประกาศทีผ่งานมาหลว้มนัเป็นประกาศชัว่ณราว มนัหกเ้มือ่ไรกไ็ด ้
หละสิา่ทีเ่ราเขยีนมามนัไมงไดศ้กัดิส์ทิธิน์ะณรบั เรากส็ามารถเขยีนมนัใหมงได ้ จราิ ๆ อนัเกงาผมกว็งามนักด็พีอสมณวร 
หิงผมไมงไดณ้ดิวงามนัสมบรูณ์ หลว้อนัเกงาพดูไปจราิ ๆ หลว้ มอาไปทีว่ทิยชุุมชนเชาิพืน้ทีม่าก ทดยที่ิ อนนัน้เราไมง
ณดิวงาเราจะไปหิะเรือ่าวทิยชุุมชนเชาิประเดน็ ณอืไมงไดณ้ดิวงาจะมณีวามิอ้าการ หละไมงไดณ้ดิวงามนัเป็นสิา่ทีเ่ราณวร
จะท าิอนน้ี ทดยเฉพาะอยงาายิา่ลกึ ๆ เบือ้าหลาั ผมเอากก็ลวั ผมกลวัวงาถา้เปิดมาหลว้นี่เราไมงสามารถจดัสรรหรอื
ท าไดห้รอือะไรไดเ้พยีาพอณวามิอ้าการเป็นทีพ่อใจได ้ิรานัน้มนัอาจจะมปีญัหา ห งิถา้วนัน้ีมานัา่ณุยกนัวนัน้ี ผมมี
ณวามรูส้กึวงามณีวามหวาั อยากจะขอวงาเสยีสละมาอกี กทช.จะจดัให ้ มาทีน่ี่ ใชท้ีน่ี่เป็นทีห่ลวา ณงาอาหารกน็ิดเดยีว 
ซึา่ สิา่ทีไ่ดม้ามณีุณณงามากกวงาณงาใชจ้งายทีเ่ราจงายไปเยอะมากๆทเีดยีว  ิราน้ีผมกม็ณีวามรูส้กึผมิืน้ินัหละดใีจ ผม
วงาพวกเราก าลาัท าสิา่ด ีๆ อยากจะขอวงามาอกีนะณรบั หากมกีารจดัอะไรอยงาานี้ ใหม้าอกีนะณรบั...” 
 
นักวิชาการ(ถาม) : “...ไดย้นิห งิกลุงมนกัวชิาการกลุงมทีท่งานพนาไดพ้ดูถาึนะณะกลุงมขอาณุณนนัทพร เพื่อป้อากนั
การณรอบา าณวามณดิทาาดา้นน้ี ณอืไมงทราบวงาเกดิขึน้อยงาาไร  หิงวงามเีสยีาสะทอ้นกอ็ยากจะสะทอ้นจากกลุงม
นกัวชิาการอกีกลุงมหนึ่าไปใหถ้าึกทช. ซึา่ขอสะทอ้นใหก้ทช.ฟาันะณะวงา กทช.ไมงมณีวามจราิใจ งิอภาณประชาชน ไมง
มนีทยบายทีจ่ะท าเพื่อประชาชนจราิ ๆ ท าใหไ้มงอยากรงวมเสวนาดว้ยในการทีจ่ะก าหนดนทยบาย  
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ิราน้ีเพื่อป้อากนัไมงใหเ้ป็นิามน้ี เปิดทอกาสใหน้กัวชิาการกลุงมอื่นไดเ้ขา้มา เหมอืนวงาเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้น
การสื่อสารมวลชนทีห่ทจ้ราิไดม้ทีอกาสเขา้มารงวมในการก าหนดนทยบายิราน้ีดว้ย กทช.ใหส้ทิธกิบัประชาชนจราิ ๆ 
เพยีาเลก็น้อยเทงานัน้ มนัเป็นธรรมหรอืยาั อาจารยท์งานน้ีเณยไดร้บัเชญิไปเป็นวทิยากร หิงวงาณวามณดิเหน็ไมง
สอดณลอ้านกัหละสวนทาากบักทช. อกีเรือ่าณอืเรือ่าการระดมณวามณดิเหน็กไ็มงสามารถทีจ่ะเป็นไป สรปุหลว้เณา้
ณงอนขา้าจะผดิหวาักบัการท าาานขอากทช. เพราะฉะนัน้อนัน้ืณอืณวามเหน็ขอานกัวชิาการอกีกลุงมหนึ่า เพราะฉะนัน้
เพื่อป้อากนัมใิหณ้วามณดิถูกจ ากดัอยูงกบัณนกลุงมใดกลุงมหน่ึา หละมอี านาจในการทีจ่ะมาก าหนดิราน้ี อยากจะฝาก
สะทอ้นใหท้งานไดย้นิ 
 
ดร.พนา (ตอบ) :  “…จราิ ๆ อยูงกนัหบบนี้ผมกอ็ยากจะบอกวงาผมเอากไ็มงณงอยพอใจิวัผมเอาเทงาไร มนัมหีลาย
อยงาาทีอ่ยากท าบาาทที าไมงได ้เพราะณนเรานี่มขีอ้จ ากดั ผมกม็ขีอ้จ ากดั หิงวงาทดยเจินาหท ้ๆ เวลาพดูถาึ  
กทช.มนัเป็นอาณก์ร อาณก์รกป็ระกอบดว้ยณน ณนในอาณก์รไมงไดเ้หมอืนกนัหมด นี่ถา้พดูถาึิวัผมเอา รากฐานชวีิิ
ผมกม็าจากวชิาการ นกัวชิาการไมงกลวัหรอกณรบัณวามหิกิงาาทาาณวามณดิหละกน็กัวชิาการทีด่กีย็งอมไมงปิดกัน้
นกัวชิาการทงานอื่น ผมเอากถ็อืวงาเป็นชาวพุทธณนหน่ึา พระพุทธเจา้ไดท้ราิรสัไวท้ีใ่ดมกีารถกเถยีาทีน่ัน่ไมงรูจ้ราิ 
เรากย็าัถกเถยีากนัอยูงผมถาึชวนกนัมาเจอกนัใหมงบงอย ๆ มาถกเถยีากนั  เมือ่ถกเถยีากนัน้อยลากจ็ะรูจ้ราิ  

เวลาณุยกจ็ะรูส้กึวงาหิกิงาากบัซกีขอาสมาพนัธห์ละมลูนิธ ิ หิงดจูราิ ๆ หลว้ไมงหิกิงาา หิงอาจมขีอ้กาัวลที่
งิาากนับา้า นี่ผมถาึไดเ้ชญิ เพราะน่ีถอืวงาเป็นขุมก าลาัส าณญัทีจ่ะท าใหว้ทิยชุุมชนเชาิประเดน็เกดิได ้ หละเกดิได้

อยงาาถูกิอ้าดว้ย ถา้ปลงอยผมท าิามล าพาั ผมกเ็หมอืนเดก็ ถา้ผมท าไปกท็ าไปผดิ ๆ ถูก ๆ หิงถา้มาชงวยกนัหลาย 
ๆ ณน ณอยิ ิณอยเิอืน ณอยสอนกนั ณอยบอกกนัเรากจ็ะไดส้ิา่ทีด่ ีิราน้ีผมิัา้ใจอยงาานัน้ นกัวชิาการทัา้หลายผม
เชญิเลยนะณรบั ถา้เผื่อยาัไาอยากใหผ้มเชญิทงานไหนบอกมาได ้ ผมจะเชญิ บาาณรัา้อาจจะไมงทัว่ถาึไปบา้า หรอื
อะไรบา้ากเ็ป็นธรรมดาขอาการท าาาน หิงทดยเจินาไมงมเีลยทีจ่ะปิดกัน้ใณร มาชงวยกนัหลาย ๆ ณน ...” 

 
………………………. 
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 สรุปขอ้มูลพื้ นฐานเครือข่ายวิทยุชุมชนเชิงประเด็น  

วิทยุภาคประชาชน / วิทยุชุมชน คืออะไร 

           วิทยภุาคประชาชน/วิทยชุมุชน (Community Radio) ด าเนินการภายใต้หลกัการ “วิทยชุมุชนเป็นของชมุชน 
โดยชมุชน เพือ่ชมุชน” ใช้รูปแบบอาสาสมคัรในการด าเนินการ ไมแ่สวงหาก าไรในทางธุรกิจ และด าเนินการโดย
ปราศจากการแทรกแซง/ครอบง าจากรัฐ ทนุ และนกัการเมืองในทกุระดบั โดยวิทยชุมุชนเกิดขึน้เพ่ือสนองความ
ต้องการของประชาชนในพืน้ท่ี (Geographical Group) หรือประชาชนท่ีมีความสนใจร่วมกนั (Community of 
Interest) ด้วยเหตนีุท้ าให้วิทยชุมุชนแบง่เป็น ๒ ประเภทคือ 
- วิทยชุมุชนเชิงพืน้ท่ี (Area-Based Community Radio หรือ Geographical Community Radio) หมายถึง 
สถานีวิทยท่ีุให้บริการกระจายเสียงเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในขอบเขตพืน้ท่ีจ ากดั 
- วิทยชุมุชนเชิงประเดน็ (Issue-Based Community Radio หรือ Interest-Based Community Radio) 
หมายถึง สถานีวิทยท่ีุให้บริการกระจายเสียงเพื่อสนองความต้องการของประชาชนโดยไมถ่กูจ ากดัด้วยขอบเขตของ
พืน้ท่ีหรือขอบเขตทางภมูิศาสตร์ ขนาดของสถานีจงึมีได้หลายระดบัตัง้แตข่นาดเล็ก กลาง ใหญ่ ขึน้อยูก่บัความ
สนใจร่วมกนัของประชาชนหรือขึน้อยูก่บับริบทของชมุชนเป็นส าคญั  รายการของสถานีจงึมีเนือ้หาท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ เน่ืองจากต้องการสง่เสริมความรู้แก่ประชาชนในประเดน็ใดประเดน็หนึง่เป็นพิเศษ เชน่ เผยแผ่
ศาสนา, รณรงค์ตอ่ต้านยาเสพตดิ, รักษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือ เพ่ือคนพิการ เป็นต้น 

หลักการออกใบอนุญาตตามพรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯพ.ศ.๒๕๔๓ พรบ.ประกอบกิจการวิทยุ ๒๕๕๑ และ
ประกาศกทช. 
ภาครัฐ ให้ค านงึถึงหน้าท่ีตามกฎหมายหรือความจ าเป็นเพ่ือการบริการสาธารณะ โดยใช้คล่ืนความถ่ีท่ีจดัสรรไว้
ส าหรับภาครัฐ สามารถมีพืน้ท่ีกระจายครอบคลมุทัง้ภายในจงัหวดั กลุม่จงัหวดัและทัว่ประเทศ 

ภาคธุรกิจ ให้ค านงึถึงการสง่เสริมการแขง่ขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม และสนบัสนนุให้มีการประกอบกิจการ
ประเภทท่ีให้บริการขา่วสารและสาระในสดัสว่นท่ีเหมาะสม โดยใช้คล่ืนความถ่ีท่ีจดัสรรไว้ส าหรับภาคเอกชน 
สามารถมีพืน้ท่ีกระจายครอบคลมุทัง้ภายในจงัหวดั กลุม่จงัหวดัและทัว่ประเทศ 

ภาคประชาชน ให้ค านงึถึงความต้องการท่ีหลากหลายความพร้อม และประโยชน์สาธารณะของชมุชน โดยใช้คล่ืน
ความถ่ีท่ีจดัสรรไว้ส าหรับภาคประชาชน แตมี่พืน้ท่ีกระจายเสียง ดงันี ้ 
       - ชมุชนเมืองใหญ่  (ภายใน ๓ กิโลเมตร) 
 -  ชมุชนเมือง  (ภายใน ๕ กิโลเมตร) 
 -  ชมุชนนอกเขตเมือง  (ภายใน ๑๕ กิโลเมตร) 
 -  ชมุชนลกัษณะเฉพาะ  (ตามท่ี กทช.ก าหนด) 

 (ทางกทช.ยอมรับวา่การออกประกาศกทช.วา่ด้วยเร่ืองวิทยชุมุชนนัน้ ลืมพิจารณาถึงวิทยชุมุชนเชิงประเดน็ซึง่มีอยู่
จริงในภมูิภาคตา่งๆ ทัว่โลกและมีอยูจ่ริงในสงัคมไทย กทช.จงึรับปากวา่จะด าเนินการตอ่เพ่ือให้วิทยชุมุชนเชิง
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ประเดน็ได้รับสถานภาพทางกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนกสทช.ตวัจริงจะได้รับการแตง่ตัง้) 

ตัวอย่างเครือข่ายวิทยุชุมชนเชิงประเดน็ในต่างประเทศ 
สถานีวิทยกุระจายเสียงชมุชนท่ีสนองประโยชน์ตามความต้องการของชมุชนในเชิงประเดน็พบได้ในหลาย

ประเทศ เชน่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อิตาลี โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียได้มีการพฒันารูปแบบสถานีวิทยท่ีุ
เรียกวา่ Special Interest Community Station ตัง้แตปี่ ค.ศ. ๑๙๘๕ ซึง่เป็นสถานีวิทยท่ีุสนองประโยชน์ตามความ
ต้องของชมุชนุในเชิงประเดน็หรือสิ่งท่ีกลุม่ประชาชนในหลายๆ พืน้ท่ีให้ความสนใจร่วมกนั จนกระทัง่ปัจจบุนัมี
สถานีวิทยชุมุชนในเชิงประเดน็ดงักลา่วหลายสถานีได้พฒันาขึน้เป็นสถานีวิทยชุมุชนระดบัชาตอิาทิเชน่ (๑) 
National Ethnic and Multicultural Broadcasters Association (NEMBC), (๒) National Indigenous Media 
Association of Australia (NIMAA), (๓) Radio for the Print Handicapped Australia (RPHA) และ (๔) 
Australian Christian Broadcasters (ACB)  

การพฒันาของสถานีวิทยชุมุชนในเชิงประเดน็เหลา่นีส้ามารถพฒันาเป็นสถานีวิทยชุมุชนระดบัชาต ิ
เน่ืองจากวา่ กฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ของประเทศออสเตรเลีย (Broadcasting 
Services Act 1992) ไมไ่ด้ปิดกัน้แตส่ง่เสริมการพฒันาสถานีวิทยชุมุชนในเชิงประเดน็ ดงัจะเห็นได้จากการ
ก าหนดลกัษณะพิเศษเฉพาะของชมุชนในเชิงประเดน็ชดัเจนใน Part 2 (Categories of Broadcasting Services) 
ในมาตรา ๑๗ และ ๑๘ (Section 17--Subscription Narrowcasting Services; Section18--Open 
Narrowcasting Services) (จากหนงัสือ Broadcasting Services Act 1992 ประเทศออสเตรเลีย) นอกจากนี ้
กฎหมายฉบบันีย้งัได้ออกแบบเพ่ือป้องกนัการรุกรานของสถานีวิทยทุางธุรกิจตอ่สถานีวิทยชุมุชน  

ส าหรับ Australian Christian Broadcasters (ACB) ก็เป็นตวัอยา่งหนึง่ของวิทยชุมุชนเชิงประเดน็ด้าน
ศาสนา เน่ืองจากเป็นกลุม่สถานีวิทยชุมุชนของประชาชนชาวคริสเตียนซึง่ประกอบไปด้วยสถานีวิทยชุมุชน ๒ 
ประเภทคือ สถานีวิทยชุมุชนอิสระ (Independent Community Stations) ท่ีมีระบบการท างานเป็นเอกเทศเฉพาะ
ตนเอง และสถานีวิทยชุมุชนระบบเครือขา่ย (Network Community Stations) ตวัอยา่งของวิทยชุมุชนระบบ
เครือขา่ยคือ Vision Radio Network ซึง่เป็นสถานีวิทยชุมุชนระดบัชาตโิดยมีสถานีแมข่า่ยท่ี Brisbane เพ่ือท่ีจะสง่
สญัญาณให้กบัสถานีวิทยชุมุชนลกูขา่ยท่ีอยูใ่นเครือขา่ยทัง้หมดมากกวา่ ๔๓๐ สถานี กระจายครอบคมุพืน้ท่ีทัง้
ประเทศออสเตรเลีย Vision Radio Network ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงจ านวน ๔๓๕ 
ใบอนญุาต ประกอบด้วยใบอนญุาตท่ีก าหนดความแรงของสญัญาณของเคร่ืองสง่สญัญาณท่ีมีก าลงัคล่ืนพาห์สงู
ถึง ๕๐,๐๐๐ วตัต์ จ านวน ๓๕ ใบ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความจ าเป็นในการสง่สญัญาณ (จากข้อมลูของ Christian Media 
Australia http://christianmedia.org.au/ และ Vision Radio Network (http://www.vision.org.au/aboutus.htm) 

ปัญหาและอุปสรรคเดมิ 
กฎหมาย  
- คณะท างานฯกทช.มีการตีความความหมายของค าวา่ชมุชนขดักบัหลกัวิชา “ส่ือสารมวลชน” และหลกัวิชา 

“สงัคมวิทยา”  ท่ีทัว่โลกยอมรับ นัน่คือ เลือกปฏิบตัท่ีิจะยอมรับในวิทยชุมุชนลกัษณะท่ีเล็กและแคบโดยมุง่ไปท่ี
ชมุชนในเชิงพืน้ท่ีเทา่นัน้ ไมส่นใจชมุชนท่ีมีความสนใจร่วมกนัซึง่ประชาชนสามารถอยูอ่าศยัคนละพืน้ท่ีก็ได้ 
แม้แตก่ารกรณีศกึษายงัเป็นการเลือกปฏิบตัิ 

- มีการตีความแบบลิดรอนสิทธิวา่วิทยภุาคประชาชนไมส่ามารถมีก าลงัสง่สงูได้ 

http://christianmedia.org.au/
http://www.vision.org.au/aboutus.htm
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- วิทยภุาครัฐและภาคธุรกิจสามารถกระจายเสียงแบบเครือขา่ยทัว่ประเทศแตก่ลบักีดกนัไมใ่ห้ภาคประชาชนมี
ลกัษณะเป็นเครือขา่ย 

- กฎหมายระบชุดัเจนในบทเฉพาะกาลให้ กทช.ออกใบอนญุาตชัว่คราวแก่วิทยภุาคประชาชนแตก่ลบัมีความ
เกรงกลวัวา่ไมมี่อ านาจและใช้วิธีถ่วงเวลาพิจารณาเครือขา่ยมลูนิธิเสียงธรรมฯ เพ่ือรอ กสทช. 

- ประกาศกทช.มีความชดัเจนเน่ืองจากมีการก าหนดค านิยาม “ชมุชน” วา่มีทัง้ในเชิงพืน้ท่ี  (Geographical 
Community) และในเชิงประเดน็ (Interest-based Community) และยงัระบถุึงวิทยท่ีุมีลกัษณะเฉพาะ แตใ่น
เร่ืองมาตรฐานเทคนิคกลบัไมมี่การก าหนดรูปแบบท่ีชดัเจน 

- กทช.มีความพยายามจะออกประกาศฉบบัใหมท่ี่มีบทเฉพาะกาลท่ีไมเ่ป็นธรรม เชน่ กรณีคล่ืนกวนกนัแล้วตก
ลงกนัไมไ่ด้ ให้ปิดทัง้สองสถานีโดยไมมี่หลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการปิด และหากสถานีใดได้รับใบอนญุาตก่อน
แล้วอีกสถานีหนึง่มีคล่ืนรบกวน ให้ปิดสถานีท่ียงัไมไ่ด้รับใบอนญุาตโดยไมมี่การไตส่วนหรือเปรียบเทียบ
ระยะเวลาด าเนินการ 

วิชาการ 
- กทช.พยายามท่ีจะเข้าแทรกแซงการก าหนดผงัรายการ เนือ้หารายการ และสดัสว่นรายการท่ีเป็นประโยชน์ของ

ประชาชนโดยไมส่นใจประเดน็ท่ีประชาชนสนใจร่วมกนั การบงัคบัเชน่นีเ้ทา่กบัท าลายหลกัการวิทยภุาคประชาชน
ให้กลายเป็นวิทยภุาครัฐท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุของรัฐอยา่งเข้มงวดเชน่เดมิทัง้ท่ีเห็นชดัเจนวา่ เนือ้หารายการ
มลูนิธิเสียงธรรมเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนอยา่งแท้จริง 

- มีการตีความค าวา่”เนือ้หาหลากหลาย” โดยมองจากมมุของสถานีเดียว ไมไ่ด้มองของความหลากหลายของสถานี
ในภาพรวม 

ปัญหาและอุปสรรคขณะนี ้
       ขณะนี ้ ทางกทช.ยอมรับแล้ววา่ “วิทยชุมุชนเชิงประเดน็” มีอยูจ่ริงทางวิชาการและทางสงัคมไทย แตใ่นทาง
กฎหมายยงัไมช่ดัเจน ทา่น ดร.พนาในนามตวัแทนกทช.เสนอให้ร่วมกนัก าหนดหลกัเกณฑ์วิทยชุมุชนเชิงประเดน็
ขึน้ และให้มีผลบงัคบัใช้เป็นประกาศกทช.วา่ด้วยเร่ืองวิทยชุมุชนเชิงประเดน็โดยเฉพาะโดยไมต้่องไปแก้ไขเพิ่มเตมิ
ใดๆ ในประกาศกทช.ฉบบัเดมิท่ีมีผลบงัคบัใช้แล้ว พร้อมนีใ้ห้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในภมูิภาคตา่งๆ ทัว่
ประเทศไทยไปพร้อมๆ กนั 
อยา่งไรก็ตาม การท างานของของกทช.ในเร่ืองนีย้งัมีความลา่ช้าอยูม่าก ในขณะท่ีเร่ืองอ่ืนๆ กระท ารุดหน้าไปอยา่ง
เร่งดว่น เชน่ การยกร่างแผนแมบ่ทการกระจายเสียงฯ เป็นต้น 
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