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สรุปรายงานผลการศึกษา ความเป็นไปได้ในการอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็น 
ภายใต้ พระราชบัญญตัิการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

โดย  ส ำนกังำน กสทช และคณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-------------------------------------------- 

อำ้งถึงสิทธิเสรีภำพทำงกำรส่ือสำร (Communication rights) ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัร
ไทย พุทธศกัรำช 2550ท่ีใหป้ระชำชนมีสิทธิเสรีภำพในกำรส่ือสำรตำมควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของคน
ในสังคมอยำ่งเท่ำเทียมกนั ประกอบกบักำรตีควำมค ำวำ่ “ชุมชน” ท่ีมิไดห้มำยควำมเฉพำะในเชิงพื้นท่ีแต่ยงั
หมำยถึงชุมชนในแง่ควำมสนใจร่วมกนัหรือควำมตอ้งกำรร่วมกนัของคนท่ีอำศยัอยูใ่นพื้นท่ีท่ีต่ำงกนัก็ได ้
(ตำมพระรำชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกบักำรประกอบกิจกำรวทิยกุระจำยเสียง วทิยุ
โทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553) ท ำใหค้ณะกรรมกำรในฐำนะองคก์รก ำกบัดูแลและออก
ใบอนุญำตจ ำเป็นตอ้งศึกษำถึงควำมถูกตอ้งและเหมำะสมของกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตใหแ้ก่กิจกำร
วทิยกุระจำยเสียงท่ีมีลกัษณะแตกต่ำงไปจำกกำรด ำเนินกิจกำรวทิยกุระจำยเสียงในลกัษณะเดิม คือ กิจกำร
วทิยกุระจำยเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น  ซ่ึงยงัไม่เคยมีมำก่อนในประเทศไทย 

บทสรุปการศึกษา กจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็น ในต่างประเทศ 

ด้านแนวคิด พฒันาการและรูปแบบ การด าเนินกจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นใน
ต่างประเทศ พบว่า  

เร่ิมตน้มำจำกควำมตอ้งกำรของประชำชนท่ีตอ้งกำรใหกิ้จกำรวทิยกุระจำยเสียงเป็นส่ือกลำงในกำร
ถ่ำยทอดอตัลกัษณ์ ควำมคิดเห็น ข่ำวสำร ท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรและสนองตำมวตัถุประสงคห์รือ
ประเด็นท่ีมีควำมเฉพำะเจำะจงในเร่ืองต่ำงๆของประชำชน  กิจกำรวทิยกุระจำยเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น
จึงถือก ำเนิดข้ึนจำกพลงัผลกัดนัของภำคประชำชนเอง ซ่ึงเป็นไปตำมหลกักำรควำมคิดสำกลพื้นฐำนเก่ียวกบั 
“สิทธิกำรส่ือสำรของภำคประชำชน” หรือ “สิทธิมนุษยชนในดำ้นกำรส่ือสำร” และ “แนวคิดในกำรเคำรพ
ซ่ึงกนัและกนัในควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำยทำงสังคม” (ย 2 น 130)  

นอกจำกน้ียงัพบกิจกำรวทิยกุระจำยเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเพื่อส่งเสริมสิทธิในกำรนบัถือและ
แสดงออกทำงศำสนำ เพื่อกำรเผยแพร่หลกัธรรมค ำสอน และเป็นส่ือกลำงของศำสนิกชนต่ำงๆทัว่ทุกมุม
โลก  อำทิ สถำนีวทิยกุระจำยเสียงของคริสตศำสนำ  สถำนีวทิยกุระจำยเสียงศำสนำอิสลำม สถำนี
วทิยกุระจำยเสียงมุสลิม เป็นตน้ (ย1 น 131) 

ในส่วนพฒันำกำรกิจกำรวทิยกุระจำยเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น ดว้ยววิฒันำกำรทำงสังคมและ
เสียงเรียกร้องของประชำชน ผลกัดนัใหเ้กิดกำรปรับเปล่ียนระบบและรูปแบบกำรด ำเนินกิจกำร
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วทิยกุระจำยเสียง ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวฒัน์  ซ่ึงเป็นยุคที่ท าให้ค าว่า “ชุมชน” มีความหมายในมิติที่
กว้างขวางมากขึน้   นอกเหนือไปจากค าว่า “ชุมชน” ในมิติเชิงกายภาพแบบเดิม มาสู่การนิยามในมิติใหม่ซ่ึง
อธิบายถึงความสนใจร่วมกนั หรือมีประโยชน์ร่วมกันในทางใดทางหน่ึง หรือมิติใดมิติหน่ึง (Community of 
interest or Issue-based community) (ย 2 น 131) 

สรุปไดว้ำ่ แนวคิดและกำรพฒันำกำรของกิจกำรวทิยกุระจำยเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น เป็น
กจิการวทิยุทางเลอืกของกลุ่มประชาชนทีม่ีความต้องการช่องทางและเวทกีารส่ือสารระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
และส่ือสารสู่สาธารณะเพิม่มากขึน้เป็นส่วนทีช่่วยเติมเต็มความต้องการและสิทธิของพลเมือง ทีก่จิการ
วทิยุกระจายเสียงในรูปแบบหลกัในกรอบแนวคิดเดิมไม่สามารถตอบสนองได้ นิยำมเชิงกฎหมำยในประเทศ
ต่ำงๆจึงระบุและอธิบำยเน้ือหำในเชิงประเด็นวำ่เป็นเน้ือหำท่ีเนน้ในเร่ืองควำมสนใจร่วม หรือผลประโยชน์
ร่วมกนัของชุมชน (Community of interest) (ย4 น131) 

รูปแบบของกำรใหอ้นุญำตจำกภำครัฐและลกัษณะของกำรประกอบกิจกำรของวทิยกุระจำยเสียงท่ี
มุ่งเนน้เชิงประเด็นสรุปได ้3 ลกัษณะ คือ 

1. เป็นส่วนหน่ึงของกิจกำรวทิยุกระจำยเสียงชุมชน 
2. ไดรั้บอนุญำตจำกรัฐบำลหรือองคก์รก ำกบัดูแลกิจกำรกระจำยเสียงเป็นกรณีพิเศษเฉพำะเจำะจง 
3. จดัใหอ้ยูใ่นกำรบริกำรสำธำรณะ 

ในหลายประเทศได้ระบุนิยาม คุณลกัษณะในทางกฎหมายและการแบ่งประเภทของกิจการ
วทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็น ให้ป็นส่วนหน่ึงของกจิการวทิยุกระจายเสียงชุมชน อาท ิ
องักฤษ ออสเตรเลยี โดยแบ่ง ประเภทกจิการกจิการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. วทิยุกระจายเสียงชุมชนเชิงภูมิศาสตร์ (Geographically based community radio) 
2. วทิยุกระจายเสียงชุมชนของกลุ่มความสนใจร่วมหรือผลประโยชน์ร่วม (Community of 

interest based radio) (ย2 น132) 

กจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศไทย 

จากการศึกษาการมีอยู่ของวิทยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศไทย พบว่า มีความ
สอดคล้องกบัวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นในต่างประเทศ ทั้งในเร่ืองของการเกดิ ซ่ึงพบว่ามีการ
เกดิจากชุมชนทีม่ีความสนใจร่วมกนั มีความต้องการร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นลักษณะการเกดิทีม่าจาก
ผู้ทีต้่องการฟังในเร่ืองราวทีต่นต้องการเพือ่ประโยชน์สาธารณะ ทีก่ารบริหารงานเป็นการบริหารทีป่ลอดจาก
อทิธิพล หรือการถูกครอบง าจากอ านาจรัฐหรืออ านาจทางธุรกจิ (ย1 น 229) 

อยำ่งไรก็ตำมแมว้ำ่ผลกำรศึกษำจะพบวำ่ มีวทิยกุระจำยเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเกิดข้ึนแลว้จริง
ในประเทศไทยและก ำลงัมีปัญหำวำ่จะด ำเนินกำรก ำกบัดูแลวทิยกุระจำยเสียงประเภทน้ีอยำ่งไรภำยใต้
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กฎหมำยท่ีมีอยู ่คือ พรบ กิจกำรวทิยกุระจำยเสียง  กิจกำรโทรทศัน์ 2551 รวมทั้งกฎหมำยอ่ืนๆ  ซ่ึงผูว้จิยัได้
หยบิยกมำวเิครำะห์ถึงสำระวำ่มีควำมเป็นไปไดห้รือไม่ อยำ่งไร (ย2 น 229) 

จากบทวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของการพจิารณาอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นใน
เชิงประเด็นส าหรับประเทศไทย ภายใต้ พรบ กจิการวิทยุกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์ 2551 รวมทั้ง
กฎหมายอื่นๆ  ผู้วจัิยเห็นว่า ควรมีการนิยามค าว่า วทิยกุระจำยเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น เพิ่มเติมเพื่อให้
เกิดควำมเขำ้ใจตรงกนัทั้งในฝ่ำยผูใ้หแ้ละผูรั้บใบอนุญำตดงัน้ี 

“วทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็น” หมายถึง คลื่นวทิยุทีก่ระจายเสียงหรือแพร่กระจาย
ข้อมูลข่าวสารสาระต่างๆทีม่ีเนือ้หาหรือประเด็นเฉพาะซ่ึงเกดิขึน้จากความสนใจ ความต้องการร่วมของกลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึงโดยประเด็นดังกล่าวต้องเป็นประเด็นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชุมชนหรือ
ระดับชาต ิ

ส าหรับประเทศไทยหากกจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นเกดิขึน้ภายใต้ พรบ การ
ประกอบกจิการกระจายเสียง และ กจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 โดยมี คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง 
กจิการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) เป็นผู้มีอ านาจในการก ากบัดูแลน้ัน พบประเด็นที่
สรุปได้ดังนี ้(น 306-310) 

1. ควรมีกจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นการตอบสนอง
ต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในเร่ืองสิทธิในกำร
ส่ือสำร และจะเป็นกำรพฒันำจำกฐำนรำก สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำดำ้นต่ำงๆของ
สังคม ท ำใหเ้กิดกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืท่ีแทจ้ริง 

2. โดยสาระของ พรบ การประกอบกจิการกระจายเสียง และ กจิการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551สามารถ
ครอบคลุมถึงกจิการวิทยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นได้ในทุกหมวดและทุกมาตรา 

3. คณะกรรมการยงัคงเป็นผู้ทีม่ีอ านาจในการก ากบัดูแลกิจกำรวทิยกุระจำยเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิง
ประเด็น เช่นเดียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรกระจำยเสียงประเภทอ่ืนๆ 

4. ควรมีการนิยามความหมายของค าทีเ่กีย่วข้องให้ชัดเจนโดยเฉพำะ ค ำวำ่สถำนีวทิยกุระจำยเสียงท่ี
มุ่งเนน้ในเชิงประเด็นและเน้ือหำเชิงประเด็นเป็นตน้  

5. กจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นควรถูกจัดไว้ในประเภทกจิการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนเน่ืองจากมีความสอดคล้องมากทีสุ่ดตามหลกัปรัชญาของความเป็นส่ือสาธารณะทีมุ่่งเน้นการ
ให้สิทธิเสรีภาพแก่คนและใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นหลกั (Participation) 

6. การแพร่กระจายเสียงของกจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็น ควรมีการจัดการกระจาย
เสียงในลกัษณะเครือข่ายหรือไม่ พบวำ่ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศมีการแพร่กระจายเสียงใน
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ลกัษณะเครือข่ายอยู่แล้ว เน่ืองจากเทคโนโลยส่ืีอสารก้าวหน้าไปค่อนข้างมาก ท าให้เกดิ “ชุมชน” 
ความสนใจร่วมและความต้องการร่วมอย่างแท้จริงและยากต่อการปิดกั้น ดงันั้นวธีิกำรท่ีดีคือ ใหทุ้ก
คนไดท้  ำอยูภ่ำยใตก้ฎหมำย และใชเ้คร่ืองมือกำรก ำกบัดูแลท่ีมีประสิทธิภำพ กำรก ำหนดบทลงโทษ 
และกำรใชก้ฎหมำยตอ้งมีควำมรุนแรงและจริงจงั จึงจะไดผ้ล ดังน้ันในต่างประเทศจะมีการออก
ใบอนุญาตทั้งในลกัษณะพืน้ทีแ่ละเครือข่ายด้วย  

7. ปัญหาในเร่ืองเทคนิคของการทบัซ้อนหรือแทรกคลืน่ทีเ่ป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน อาจมีทางออก
หลายทาง อาท ิ 

 กำรใชร้ะบบดิจิตลัในกำรขยำยช่องสัญญำณคล่ืนควำมถ่ี 
 กำรใชว้ธีิกำร Reuse คล่ืนซ่ึงเป็นเทคนิคทำงวศิวกรรมศำตร์ใชร้ะบบกำรส่ง

กระจำยเสียงในลกัษณะรวงผึ้ง (Cellular) 
8. การก ากบัดูแลการด าเนินกจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็น อาจด าเนินการใน 3 

ลกัษณะ 

 คณะกรรมกำรใชก้ฎหมำยฉบบัต่ำงๆในกำรก ำกบัดูแล 
 ใหดู้แลกนัเอง (Self regulation control) ถึงควำมตอ้งกำรร่วมกนัร่ำงจริยธรรม 
คุณธรรม  (Code and Ethic) ในกำรปฏิบติังำนของส่ือ 

 ผูฟั้งตอ้งคอยติดตำมสอดส่องดูแลกำรด ำเนินงำนของสถำนีใหท้  ำหนำ้ท่ีตำม
วตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจ 

9. สัดส่วนเนือ้หารายการทีว่ิทยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิงประเด็นที่เหมาะสม คือต้องมีเนือ้หาที่
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในประเด็นน้ันๆไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  (ตำม พรบ กำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสียง และ กิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551)และตอ้งเป็นรำยกำรท่ีผลิตเองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 70 
เช่นกนั 

10. ประเด็น “ความมั่นคง” อาจเกีย่วข้องใน 2 มิติคือ ควำมมัน่คงของชำติในมิติกำรทหำรท่ีอำจมองวำ่ 
เน้ือหำท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในแง่ของกำรก่อให้เกิดควำมวุน่วำย
ในสังคม แต่ในอกีมิติหน่ึง คือ ความมั่นคงทีเ่กดิจากความเข้มแข็งในด้านมนุษย์และสังคม กล่าวคือ
ประเทศจะมั่นคงได้กต่็อเมื่อพลเมืองหรือคนในชาติมีความเข้มแข็งทั้งความคิด ร่างกาย และจิตใจ 
ซ่ึงวทิยกุระจำยเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น จะสามารถท าให้เกดิส่ิงเหล่านีไ้ด้ 

11. ผู้ศึกษาได้สรุปแบบจ าลองความเป็นไปได้ของวทิยกุระจำยเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น จำก
กำรศึกษำทั้งในต่ำงประเทศและในประเทศ 

12. การบริหารจัดการด้านกฎหมาย 

 ใชก้ฎหมำยเดิมโดยเพิ่มเติมค ำนิยำมและเพิ่มกำรอธิบำยสำระใหค้รอบคลุม
วทิยกุระจำยเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็น ใหค้รบถว้นมำกข้ึน 



๕ 

 

 

 ออกประกำศวทิยกุระจำยเสียงท่ีมุ่งเนน้ในเชิงประเด็นเฉพำะมำบงัคบัใช ้

ผู้ศึกษาคาดว่ามีความเป็นไปได้ในการด าเนินการก ากบัดูแลกจิการวทิยุกระจายเสียงทีมุ่่งเน้นในเชิง
ประเด็นในประเทศไทยตามบริบทของสังคมและวฒันธรรมไทย จึงนับเป็นก้าวย่างทีส่ าคัญของการพฒันา
ในด้านสิทธิทางการส่ือสาร (Communication rights) ของคนไทยในสังคม ท่ีท  ำใหทุ้กคน ทุกกลุ่ม สำมำรถ
มีช่องทำงในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำร ควำมสนใจ อนัหลำกหลำย ของกลุ่มคนในสังคม ไม่วำ่จะเป็น
เร่ืองกำรน ำเสนออตัลกัษณ์ หรือกำรแกไ้ข กำรพฒันำคุณภำพชีวติ ของคนแต่ละกลุ่มก็ตำม 

                                                            

***************************** 

ผูส้รุป : ดร.ภิฤดี ภวนำนนัท ์

 


