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สืบเนื่องจากประเด็นปญั หาการพิจารณา ให้ใบอนุ ญาต(ชัวคราว)ประกอบกิ
่
จการวิทยุชุมชนเชิงประเด็นของ
สถานีวทิ ยุทเ่ี ป็นระบบเครือข่าย ดังนัน้ คณะทางานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ภายใต้คณะอนุกรรมการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้จดั ประชุมสัมมนากลุ่มย่อย
Focus Group วิทยุชุมชนเชิงประเด็นขึน้ เพื่อหาข้อเท็จจริงในสังคมปจั จุบนั โดยคณะทางานด้านกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนฯ
ได้เชิญคณะนักวิชาการทีท่ าการศึกษาถึงความหมายและรูปแบบของวิทยุชุมชนใน
ประเทศและต่างประเทศมานาเสนอในทีป่ ระชุมโดยคณะนักวิชาการดังกล่าวได้สรุปถึงความหมายของวิทยุชุมชนว่า
ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้
๑. มีการกาหนดอย่างชัดเจนในกฎหมายว่าเป็นองค์กรทีไ่ ม่ได้มงุ่ หวังผลกาไร
แต่ดาเนินการโดยมี
จุดประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของสังคมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
๒. มีการดาเนินการทีเ่ ป็นอิสระไม่ขน้ึ กับภาครัฐ และภาคธุรกิจ
๓. มีการออกแบบทีจ่ ะให้บริการชุมชนทัง้ ในเชิ งพื้นที่และเชิ งประเด็น
๔. มีการจัดการโครงสร้างของสถานีวทิ ยุทแ่ี สดงให้เห็นถึงการเป็นตัวแทนของชุมชนทีใ่ ห้ บริการ โดยการ
เป็นเจ้าของและการดาเนินการต้องแสดงถึงการเป็นตัวแทนของชุมชนซึง่ หมายถึงบุคคลในชุมชนต้องมี
ส่วนร่วมในการจัดผังรายการและการจัดการ และรายการวิทยุตอ้ งมีความสัมพันธ์กบั ชุมชนทีใ่ ห้บริการ
ดังนัน้ จึงสามารถจาแนกวิทยุชุมชนออกเป็น ๒ ประเภทคือ
๑. วิทยุชุมชนเชิงพืน้ ที่ (Area-Based Community Radio หรือ Geographical Community Radio)
หมายถึง สถานีวทิ ยุของประชาชนในพื่นที่ ทีใ่ ห้บริการกระจายเสียงโดยประชาชนในพืน้ ที่ เพื่อสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่นัน้ ๆ โดยการดาเนินการต้องเป็นไปอย่างอิสระ และไม่ได้
มุง่ หวังผลกาไรโดยมีจดุ ประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก
๒. วิทยุชุมชนเชิงประเด็น (Issue-Based Community Radio หรือ Interest-Based Community Radio)
หมายถึง สถานีวทิ ยุทใ่ี ห้บริการกระจายเสียง เพื่อตอบสนองความสนใจร่วมกันของประชาชนโดยไม่
ถูกจากัดด้วยขอบเขตของพืน้ ที่ หรือขอบเขตทางภูมศิ าสตร์ แต่จะถูกจากัดด้วยประเด็นของเนื้อหา
สาระของรายการวิทยุทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะ
เพื่อตอบสนองความต้องการร่วมของประชาชนในชุมชน
ลักษณะเฉพาะนี้ สาหรับประเด็นความสนใจร่วมของประชาชนอาจหมายถึง ประเด็นด้านศาสนา การ
ต่อต้านยาเสพติด สิง่ แวดล้อม เด็ก สตรี หรือ เพื่อคนพิการ เป็นต้น และเพื่อให้การบริการสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนทีม่ คี วามสนใจร่วมกันซึง่ อยูก่ ระจัดกระจายห่างไกลออกไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องมีระบบการจัดการสถานีวทิ ยุชุมชนในลักษณะระบบเครือข่าย โดยสถานีแม่
ข่ายถ่ายทอดรายการสู่สถานีลกู ข่าย บางแห่งมีความจาเป็นต้องใช้กาลังส่งสูง อย่างไรก็ตามการ
ดาเนินการของวิทยุชุมชนเชิงประเด็นก็ตอ้ งมีการดาเนินการอย่างอิสระ
ไม่ได้มงุ่ หวังผลกาไรโดยมี
ประเด็นการนาเสนอทีช่ ดั เจนเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก
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เมือ่ คณะนักวิชาการได้นาเสนอถึงความหมายและรูปแบบการจัดการวิทยุชุมชนในสังคมโลกปจั จุบนั เสร็จ
แล้ว ท่านประธานฯ ในทีป่ ระชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านทีม่ าจากกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสาขาต่าง
ๆ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผูป้ ระกอบการกิจการวิทยุชุมชน สมาชิกจากสหพันธ์วทิ ยุชุมชนแห่งประเทศไทย สมาชิก
จากมูลนิธเิ สียงธรรมเพื่อประชาชน ตลอดจนกรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องสานักงาน กทช. ได้แสดงความคิดเห็น
อย่างรอบด้านโดยประเด็นของการอภิปรายประกอบไปด้วย
๑. ความหมายของวิ ทยุชุมชน
สาหรับประเด็นปญั หาเกีย่ วกับความหมายของวิทยุชุมชน ภายหลังจากทีป่ ระชุมได้มกี ารพิจารณาและ
อภิปรายกันอย่างกว้างขว้างและรอบด้านเกีย่ วกับประเด็นดังกล่าว
ทัง้ ในความหมายของวิทยุชุมชนตามที่
นักวิชาการนาเสนอ และบทบัญญัตติ ่าง ๆ ของกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทีป่ ระชุมมี
ความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าวิทยุชุมชนสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะคือ วิทยุชุมชนเชิงพืน้ ที่ และวิทยุชุมชนเชิง
ประเด็น โดยมีหลักการพืน้ ฐานตรงกันว่า เป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ
และธุรกิจ และไม่แสวงหากาไรในทางธุรกิจ
๒. วิ ทยุชุมชนเชิ งประเด็นในสังคมไทยปัจจุบนั
สาหรับประเด็นปญั หาเกีย่ วกับวิทยุชุมชนเชิงประเด็นในสังคมไทยปจั จุบนั
ทีป่ ระชุมได้มกี ารนาวิทยุ
ชุมชนเพื่อสิง่ แวดล้อม (ของสถานีวทิ ยุชุมชนทีต่ าบลบ่อนอก อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์) เพื่อเด็กและคน
พิการ รวมทัง้ เพื่อการศาสนา (ของเครือข่ายวิทยุมลู นิธเิ สียงธรรมเพื่อประชาชน) เป็นกรณีศกึ ษาโดยละเอียดเพื่อ
การอภิปราย ภายหลังจากทีป่ ระชุมได้มกี ารพิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขว้างและรอบด้านแล้ว ทีป่ ระชุมมี
ความเห็นเป็ นเอกฉันท์ว่าในสังคมไทยปจั จุบนั ได้มวี ทิ ยุชุมชนเชิงประเด็นเกิดขึน้ จริง บางแห่งเป็ นสถานีทม่ี คี วาม
สนใจร่วมกันในพืน้ ทีแ่ คบ บางแห่งเป็นสถานีทม่ี คี วามสนใจร่วมกันในพืน้ ทีก่ ว้าง และบางแห่งมีความสนใจร่วมกัน
กว้างขวางกระจายไปหลายพืน้ ทีเ่ กือบทัวประเทศจึ
่
งจัดทารายการร่วมกันในสถานีแม่ขา่ ยและถ่ายทอดสัญญาณไป
ยังสถานีลกู ข่าย
๓. วิ ทยุชุมชนเชิ งประเด็นระบบเครือข่ายในสังคมไทยปัจจุบนั
สาหรับประเด็นปญั หาเกีย่ วกับวิทยุชุมชนเชิงประเด็นระบบเครือข่ายในสังคมไทยปจั จุบนั ทีป่ ระชุมได้
มีการพิจารณาและอภิปรายอย่างรอบด้านเกีย่ วกับรูปแบบการดาเนินการทีส่ ่งเสริมให้วทิ ยุชุมชนเชิงประเด็น
มี
ความสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนลักษณะเฉพาะนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยทีป่ ระชุมมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่ารูปแบบการดาเนินการทีจ่ ะส่งเสริมให้วทิ ยุชุมชนเชิงประเด็นบรรลุผลในการ
จัดตัง้ วิทยุชุมชนประเภทนี้คอื การคัดเลือกตัวแทนในแต่ละภูมภิ าคหรือท้องถิน่ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการด้วยระบบ
เครือข่ายทีม่ สี ถานีวทิ ยุแม่ขา่ ยส่งสัญญาณไปยังสถานีวทิ ยุลกู ข่าย บางแห่งอาจใช้กาลังส่งสูงเพื่อให้การกระจาย
เสียงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทีม่ คี วามสนใจร่วมกัน
๔. วิ ทยุชุมชนเชิ งประเด็นระบบเครือข่ายและวิ ทยุสาธารณะ
สาหรับประเด็นปญั หาเกีย่ วกับวิทยุชุมชนเชิงประเด็นระบบเครือข่ายและวิทยุสาธารณะทีป่ ระชุมได้ม ี
การนาวิทยุชุมชนเพื่อการศาสนาของมูลนิธเิ สียงธรรมเพื่อประชาชน เป็นกรณีศกึ ษาเพื่อการอภิปรายโดยการตัง้
คาถามในการอภิปรายว่า ทาไมเครือข่ายวิ ทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน (หรือวิ ทยุชุมชนเชิ งประเด็นระบบ
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เครือข่ายอื่น ๆ) ไม่ขอใบอนุญาตเป็ นวิ ทยุประเภทบริ การสาธารณะภาครัฐ ทีป่ ระชุมได้มกี ารพิจารณาถึง
คุณลักษณะของวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชนพบว่า เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
๔.๑ สถานีวทิ ยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน เป็นวิทยุของชุมชนทีไ่ ม่ได้มงุ่ หวังผลกาไร แต่มจี ดุ ประสงค์
เพื่อผลประโยชน์ของสังคม
๔.๒ สถานีวทิ ยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเป็นสถานีวทิ ยุชุมชนทีเ่ ป็นอิสระ
ภาครัฐและภาคธุรกิจ

ไม่สงั กัดหน่วยงานของ

๔.๓ สถานีวทิ ยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเป็นสถานีวทิ ยุชุมชนทีม่ กี ารออกแบบทีจ่ ะให้บริการประชาชน
ในชุมชนทีม่ คี วามสนใจร่วมกัน ในการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในสายพระ
ธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มนั ่ ภูรทิ ตั โต เพื่อให้การดาเนินชีวติ มีหลักเกณฑ์มคี ุณภาพ
ชีวติ และจิตใจทีด่ งี าม รูว้ ธิ ปี ฏิบตั ธิ รรมให้ถงึ ทีส่ ุดแห่งทุกข์ และหลุดพ้นไปจากวัฏฏสงสาร
๔.๔ สถานีวทิ ยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเป็นสถานีวทิ ยุชุมชนทีม่ กี ารก่อตัง้ ขึน้ โดยประชาชนในชุมชน
ทีม่ คี วามสนใจร่วมกัน ร่วมกันบริจาค และแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาดูแลรับผิดชอบโดยมูลนิธิ
เสียงธรรมเพื่อประชาชนมิใช่ผลู้ งทุน สาหรับผังรายการวิทยุกเ็ กิดจากความต้องการของประชาชน
ในแต่ละพืน้ ซึง่ เป็นสมาชิกในเครือข่าย แล้วนาเสนอความต้องการเหล่านัน้ มาทีส่ ถานีวทิ ยุแม่ขา่ ย
เพื่อผลิตรายการวิทยุทต่ี อบสองความต้องการของประชาชนในชุมชนนี้อย่างแท้จริง ซึง่ มีลกั ษณะ
ทีต่ รงกับหลักการ ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
ภายหลังจากทีป่ ระชุมได้มกี ารพิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและรอบด้าน
ถึงลักษณะของ
เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วพบว่า วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเป็นวิทยุชุมชนโดยสมบูรณ์ตรงตาม
นิยามทีน่ กั วิชาการให้ไว้ดงั แสดงในข้างต้น โดยเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเป็นวิทยุชุมชนเชิงประเด็น
ระบบเครือข่ายทีส่ ่งเสริมให้ประชาชนมีความประพฤติปฏิบตั ติ นในทางทีช่ อบธรรม เป็นคนดีของสังคม ทาตนให้
เป็นประโยชน์กบั สังคมส่วนรวม แต่ไม่ใช่วทิ ยุสาธารณะภาครัฐ เนื่องจากไม่ได้ดาเนินการภายใต้สงั กัดของรัฐ และ
เนื้อหารายการเป็นไปในลักษณะเฉพาะด้านศาสนาของพระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มนั ่ ภูรทิ ตั โต ตาม
ความสนใจร่วมกันของกลุ่มประชาชนทีก่ ระจายตัวอย่างกว้างขวางในพืน้ ทีต่ ่างๆ
ทัวประเทศ
่
มิใช่เนื้อหา
พระพุทธศาสนาโดยทัวไปที
่ พ่ ุทธศาสนิกชนสมควรต้องรับฟงั เช่น ประวัตพิ ระพุทธเจ้า พระสาวก พระสูตร ความ
เป็นมาของพระพุทธศาสนาในชาติไทย เป็นต้น
๕. ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบกิ จการบริ การชุมชนชัวคราว
่
(วิ ทยุกระจายเสียงชุมชน)

สาหรับประเด็นปญั หาเกีย่ วกับข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ
ชุมชนชัวคราว
่
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ได้รบั การชีแ้ จงจากทางกทช.ว่ากฎระเบียบต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นขณะนี้รองรับ
เฉพาะการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการบริการชุมชนเชิ งพื้นที่เท่านัน้
อาจไม่รองรับการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการบริการชุมชนเชิ งประเด็นชัวคราว
่
อย่างไรก็ตามทางกทช.ได้ให้ความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมหรือ
การตรากฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้รองรับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนเชิ งประเด็น นัน้ สามารถ
ทาได้ เนื่องจากทุกท่านยอมรับว่าวิทยุชุมชนเชิงประเด็นนัน้ มีอยูจ่ ริงและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
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จากผลสรุปความคิดเห็นในประเด็นปญั หาต่าง ๆ ข้างต้น ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้วทิ ยุชุมชนเชิง
ประเด็นในสังคมไทยเกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาการทีด่ แี ละ
ถูกต้อง อีกทัง้ เพื่อเป็ นการป้องกันวิทยุภาครัฐและธุรกิจเข้ามาครอบงา และตักตวงผลประโยชน์จากวิทยุชุมชนเชิง
ประเด็น ทีป่ ระชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมดาเนินการต่อไปนี้
๑. จัดการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการกาหนดคุณลักษณะและวางระเบียบของวิทยุชุมชน
เชิงประเด็น
๒. ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมออกประกาศรองรับการประกอบกิจการบริการชุมชนเชิงประเด็น
ชัวคราว
่
ท่านกทช.รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม ประธานการประชุมได้กล่าวสรุปสาระสาคัญก่อนปิดการประชุมฯ ดังนี้
“...ในการประชุมวันนี้ผมหายไปพักหนึ่ง แต่กจ็ บั ความได้ จับความรูส้ กึ ได้ อยากจะบอกว่าตอนนี้ผมมี
ความรูส้ กึ ว่าพวกเราทัง้ หมดในห้องนี้เรากาลังมีสงิ่ ทีด่ มี าก ๆ อยูใ่ นมือ คือผมอยากให้ทาต่อ และทาไปจนสาเร็จ ถ้า
ถามว่าจะเสร็จเมือ่ ไรบางครัง้ เราไม่รู้ เพราะสิง่ ทีเ่ ราทานี่กเ็ หมือนกับของทีเ่ ราพยายามจะผลิต เองขึน้ มา เราเอาของ
ต่างประเทศก็ได้แต่มนั จะไม่เป็นเหมือนกับของทีเ่ ราผลิตเองขีน้ มาให้เหมาะสมกับสังคมเรา
ในเรือ่ งการประชุมวันนี้ผมก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์กอไผ่เรือ่ งทีแ่ นะนาว่าโปรแกรมฝึกอบรม
เผยแพร่ความรู(้ เรือ่ งชุมชนเชิงประเด็น) ขยายต่อไป ผมก็รบั จะทา ซึง่ ตรงกับท่านอาจารย์สุรตั น์ดว้ ย เราจะทา การ
ประชุมอย่างนี้ ก็อยากจะฝากพวกเราทุกท่าน ผมเข้าใจความเสียสละของพวกเรา อยากจะบอกว่าอย่าอืด เราจะทา
อีก เรือ่ งทีก่ ระทบกับคนจานวนเยอะ และเรือ่ งใหญ่ ๆ แบบนี้ มันไม่สามารถหักหาญและทาให้เสร็จไปได้ในเร็ววัน
ได้ เราจะไปด้วยกัน เราจะบรรลุดว้ ยกัน ผมได้สงิ่ ดี ๆ จากทางสมาพันธ์ อยากจะขอให้ทางสมาพันธ์ อุทศิ ตลอด
มาช่วยกันทาวิทยุเชิงประเด็นให้เสร็จ อยากให้พวกเราทุกคน อยากจะได้ อยากกราบเรียนทางมูลนิธ ิ ท่านพระ
อาจารย์ทงั ้ หลาย ว่าอย่าทอดทิง้ ตรงนี้ มาทา มาทาให้เสร็จ ผมมองเห็นสิง่ ดี ๆ เกิดขึ้นมากในอนาคต
แต่ก่อนอื่นสิง่ ทีเ่ ราทาตรงนี้ ผมมองว่ามันเป็นช่วงเติมช่องว่างก่อน ทีจ่ ะเกิดการเปลีย่ นแปลงใหญ่ และเมือ่
วันทีก่ ารเปลีย่ นแปลงใหญ่มาถึง ผมคิดว่าพีน่ ้องทุกคนนี่ จะได้อย่างทีป่ รารถนา ไม่หมดก็เกือบหมดหล่ะครับ วันนี้
พระราชบัญญัติ กสทช. ใกล้จะผ่านเต็มทีแล้ว ผ่านสภาร่างละ กาลังจะผ่านวุฒสิ ภา ถ้าผ่านสภา สภาพผมกลายเป็น
รักษาการ ผมเป็นรักษาการกสทช. ผมก็จะสามารถทางานได้อยู่ ไม่ใช่ทาไม่ได้ซะทีเดียว ก็ ไม่ใช่ว่าพอกฎหมาย
ผ่านไปแล้วหมดกาลังใจ จะไม่ทาอะไรละ รอวันจากไป ไม่ใช่ครับ ก็จะทาจนถึงวันสุดท้ายทีร่ บั หน้าที่ เราก็จะ
ช่วยกัน
สิง่ ดี ๆ ทีเ่ ห็นวันนี้ ทีน่ ่หี น่ะครับ ผมสรุปได้อนั หนึ่งคือวิทยุเชิงประเด็นไม่มใี ครปฏิเสธ พวกเรายอมรับหมด
เลย แม้กระทังทางคุ
่
ณนันทพรเองก็บอกว่า เตรียมการอยูด่ ว้ ย ตรงนี้ผมว่าเป็นสิง่ ร่วมทีด่ มี าก แต่สงิ่ ทีเ่ ราขาด ก็คอื
ว่าวิทยุชุมชนเชิงประเด็นนี่ นิยามจริง ๆ มันเป็นยังไง แต่ตรงนี้ผมว่าไม่ใช่ว่าเราไปค้นคว้าเมืองนอกเรารูเ้ ค้า แต่เรา
มานิยามกันเองว่าของเราควรจะนิยามยังไง ตรงนี้คอื ผมเชิญ อย่างเข้มแข็งเลย ทัง้ ทางสมาพันธ์และมูลนิธ ิ เรา
ช่วยกัน เพราะตรงนี้เราเขียนมา เพราะทัง้ สองฝา่ ยมีความเข้าใจ ผมมันใจครั
่
บว่ามีความเข้าใจ แต่บางทีมมุ อาจ



๕

ต่างกันไปบ้าง แต่จริง ๆ แล้ววิทยุชุมชนเชิงประเด็น ผมฟงั แล้วไม่มคี วามแตกต่างเลยในความรูส้ กึ ผม เพียงแต่ว่า
เราจะนิยามอย่างไรทีไ่ ม่ให้ถูกฉวยโอกาส ไม่ให้คนอื่นมาทาให้เพีย้ น หรืออะไรทัง้ นัน้
ตรงนี้พวกเราทุกคนช่วยกัน การนิยามตรงนี้ มันก็หมายถึงในรายละเอียดอีก ว่าการวางระเบียบ การทา
ประกาศต่าง ๆ ตรงนี้ท่านพระอาจารย์นพดลพูดไว้ ทางสมาพันธ์พดู ไว้ ผมคิดว่าอันเดียวกัน คือว่าเราร่างประกาศ
ยังไง ให้เราสามารถทาได้โดยบรรลุวตั ถุประสงค์ ทางคุณนันทพรเองมีความห่วงใยว่าคลื่นมันจะไม่พอ เป็น
เน็ตเวิรค์ แล้วไปเบียดบังอะไรหรือเปล่า ไอ้ตรงนัน้ เป็ นปญั หาทีเ่ ราต้องช่วยกันแก้ ลองนึกสิว่าพวกเราตกลงเรือ่ ง
วิทยุชุมชนได้ ถ้าเราสามารถทาได้ โดยคนทีท่ าวิทยุชุมชนเชิงประเด็นแท้ ๆ แท้ ๆ นะครับ สามารถเข้ามาทาได้
แล้วโดยทีค่ ลื่นก็ยงั เพียงพอ และโดยเกิดความถีท่ เ่ี ราเอามาใช้ไม่เบียดกันไม่แทรกกัน ถ้าเราทาได้ ปญั หาจบถูก
ไหมครับ เพราะเราตกลงร่วมกันอยูแ่ ล้ว วิทยุชุมชนเชิงประเด็นเป็นได้ ถ้าจะทาก็น่าจะทาได้ นอกจากเพียงแต่ว่า
เรามีปญั หา แต่ถา้ ขจัดปญั หานัน้ ได้ ก็ฉลุยละเราก็ทาได้หมดละ ตรงนี้ผมว่าน่ าจะมาคิดร่วมกัน
ในส่วนของทางด้านธุรกิจแปลกปลอมทีเ่ ข้ามา อันนี้ความเข้าใจผมเองละ เป็นส่วนตัวโดยแท้ อาจจะผิดก็
ได้ แต่ผมวิเคราะห์จากพืน้ เพ ทางด้านเศรษฐศาสตร์กบั ทางด้านบริหารธุรกิจทีผ่ มพอมีอยูบ่ า้ ง ผมเชื่อว่าจะมีคนเข้า
มาทางนี้น้อยมาก เพราะถ้าเป็ นวิทยุชุมชนทีแ่ ท้จริงไม่สามารถทีจ่ ะแสวงหารายได้มาแบ่งปนั กัน และกาไรก็ไม่ม ี ถ้า
งัน้ ใครจะเข้ามา คนทีจ่ ะเข้ามาต้องเสียสละจริง ๆ ซึง่ ผมว่ามีไม่เยอะ นอกจากมีไม่เยอะแล้วต้องมีศรัทธาแรงกล้า
เสียสละทัง้ เวลา กาลังกาย กาลังสมอง ความคิดครับ แล้วยิง่ ถ้าขยายเครือข่ายใหญ่โตเท่าไร ทุนทรัพย์ยงิ่ มาก
เท่านัน้ เพราะนัน้ ผมไม่คดิ ว่าจะมีมาก แต่ตรงนี้จะดีไหมครับถ้าฝากพวกเราไปคิดว่า เราจะประเมินว่า จริง ๆ แล้ว
ถ้าเราจะเปิดช่องนี้ขน้ึ มา จะมีคนทาทางด้านนี้สกั เท่าไร มีกก่ี ลุ่ม พอจะไหวไหม พอชังใจ
่ นี่ผมหมายถึงพวกเด็ก
และครอบครัวด้วยทีส่ นใจ เพราะผมก็สนใจด้วย ครอบครัวนี้เป็นเรือ่ งสาคัญมากเพราะพืน้ ฐานอนาคตประเทศชาติก็
อยูท่ เ่ี ด็ก เพราะฉะนัน้ ตรงนี้ถา้ เราร่วมกันคิด เรามาคุยร่วมกันอีก ผมว่าเรามีทางออก
ในส่วนประกาศทีผ่ ่านมาแล้ว อยากเรียนว่าประกาศทีผ่ ่านมาแล้วมันเป็นประกาศชัวคราว
่
มันแก้เมือ่ ไรก็ได้
และสิง่ ทีเ่ ราเขียนมามันไม่ได้ศกั ดิ ์สิทธิ ์นะครับ เราก็สามารถเขียนมันใหม่ได้ จริง ๆ อันเก่าผมก็ว่ามันก็ดพี อสมควร
แต่ผมไม่ได้คดิ ว่ามันสมบูรณ์ แล้วอันเก่าพูดไปจริง ๆ แล้ว มองไปทีว่ ทิ ยุชุมชนเชิงพืน้ ทีม่ าก โดยทีต่ อนนัน้ เราไม่
คิดว่าเราจะไปแตะเรือ่ งวิทยุชุมชนเชิงประเด็น คือไม่ได้คดิ ว่าจะมีความต้องการ และไม่ได้คดิ ว่ามันเป็นสิง่ ทีเ่ ราควร
จะทาตอนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลึก ๆ เบือ้ งหลัง ผมเองก็กลัว ผมกลัวว่าถ้าเปิดมาแล้วนี่เราไม่สามารถจัดสรรหรือ
ทาได้หรืออะไรได้เพียงพอความต้องการเป็ นทีพ่ อใจได้ ตรงนัน้ มันอาจจะมีปญั หา แต่ถา้ วันนี้มานังคุ
่ ยกันวันนี้ ผมมี
ความรูส้ กึ ว่ามีความหวัง อยากจะขอว่าเสียสละมาอีก กทช.จะจัดให้ มาทีน่ ่ี ใช้ทน่ี ่เี ป็นทีห่ ลวง ค่าอาหารก็นิดเดียว
ซึง่ สิง่ ทีไ่ ด้มามีคุณค่ามากกว่าค่าใช้จา่ ยทีเ่ ราจ่ายไปเยอะมากๆทีเดียว ตรงนี้ผมก็มคี วามรูส้ กึ ผมตืน้ ตันและดีใจ ผม
ว่าพวกเรากาลังทาสิง่ ดี ๆ อยากจะขอว่ามาอีกนะครับ หากมีการจัดอะไรอย่างนี้ ให้มาอีกนะครับ...”
นักวิ ชาการ(ถาม) : “...ได้ยนิ แต่กลุ่มนักวิชาการกลุ่มทีท่ ่านพนาได้พดู ถึงนะคะกลุ่มของคุณนันทพร เพื่อป้องกัน
การครอบงาความคิดทางด้านนี้ คือไม่ทราบว่าเกิดขึน้ อย่างไร
แต่ว่ามีเสียงสะท้อนก็อยากจะสะท้อนจากกลุ่ม
นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งไปให้ถงึ กทช. ซึง่ ขอสะท้อนให้กทช.ฟงั นะคะว่า กทช.ไม่มคี วามจริงใจต่อภาคประชาชน ไม่
มีนโยบายทีจ่ ะทาเพื่อประชาชนจริง ๆ ทาให้ไม่อยากร่วมเสวนาด้วยในการทีจ่ ะกาหนดนโยบาย
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ตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็ นตามนี้ เปิดโอกาสให้นกั วิชาการกลุ่มอื่นได้เข้ามา เหมือนว่าเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การสื่อสารมวลชนทีแ่ ท้จริงได้มโี อกาสเข้ามาร่วมในการกาหนดนโยบายตรงนี้ดว้ ย กทช.ให้สทิ ธิกบั ประชาชนจริง ๆ
เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ มันเป็นธรรมหรือยัง อาจารย์ท่านนี้เคยได้รบั เชิญไปเป็นวิทยากร แต่ว่าความคิดเห็นไม่
สอดคล้องนักและสวนทางกับกทช. อีกเรือ่ งคือเรือ่ งการระดมความคิดเห็นก็ไม่สามารถทีจ่ ะเป็นไป สรุปแล้วเค้า
ค่อนข้างจะผิดหวังกับการทางานของกทช. เพราะฉะนัน้ อันนื้คอื ความเห็นของนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะฉะนัน้
เพื่อป้องกันมิให้ความคิดถูกจากัดอยูก่ บั คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และมีอานาจในการทีจ่ ะมากาหนดตรงนี้ อยากจะฝาก
สะท้อนให้ท่านได้ยนิ
ดร.พนา (ตอบ) : “…จริง ๆ อยูก่ นั แบบนี้ผมก็อยากจะบอกว่าผมเองก็ไม่ค่อยพอใจตัวผมเองเท่าไร มันมีหลาย
อย่างทีอ่ ยากทาบางทีทาไม่ได้ เพราะคนเรานี่มขี อ้ จากัด ผมก็มขี อ้ จากัด แต่ว่าโดยเจตนาแท้ ๆ เวลาพูดถึง
กทช.มันเป็นองค์กร องค์กรก็ประกอบด้วยคน คนในองค์กรไม่ได้เหมือนกันหมด นี่ถา้ พูดถึงตัวผมเอง รากฐานชีวติ
ผมก็มาจากวิชาการ นักวิชาการไม่กลัวหรอกครับความแตกต่างทางความคิดและก็นกั วิชาการทีด่ กี ย็ อ่ มไม่ปิดกัน้
นักวิชาการท่านอื่น ผมเองก็ถอื ว่าเป็นชาวพุทธคนหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ทใ่ี ดมีการถกเถียงทีน่ นไม่
ั ่ รจู้ ริง
เราก็ยงั ถกเถียงกันอยูผ่ มถึงชวนกันมาเจอกันใหม่บ่อย ๆ มาถกเถียงกัน เมือ่ ถกเถียงกันน้อยลงก็จะรูจ้ ริง
เวลาคุยก็จะรูส้ กึ ว่าแตกต่างกับซีกของสมาพันธ์และมูลนิธ ิ แต่ดจู ริง ๆ แล้วไม่แตกต่าง แต่อาจมีขอ้ กังวลที่
ต่างกันบ้าง นี่ผมถึงได้เชิญ เพราะนี่ถอื ว่าเป็นขุมกาลังสาคัญทีจ่ ะทาให้วทิ ยุชุมชนเชิงประเด็นเกิดได้ และเกิดได้
อย่างถูกต้องด้วย ถ้าปล่อยผมทาตามลาพัง ผมก็เหมือนเด็ก ถ้าผมทาไปก็ทาไปผิด ๆ ถูก ๆ แต่ถา้ มาช่วยกันหลาย
ๆ คน คอยติ คอยเตือน คอยสอนกัน คอยบอกกันเราก็จะได้สงิ่ ทีด่ ี ตรงนี้ผมตัง้ ใจอย่างนัน้ นักวิชาการทัง้ หลายผม
เชิญเลยนะครับ ถ้าเผื่อยังไงอยากให้ผมเชิญท่านไหนบอกมาได้ ผมจะเชิญ บางครัง้ อาจจะไม่ทวถึ
ั ่ งไปบ้าง หรือ
อะไรบ้างก็เป็นธรรมดาของการทางาน แต่โดยเจตนาไม่มเี ลยทีจ่ ะปิดกัน้ ใคร มาช่วยกันหลาย ๆ คน ...”
……………………….













สรุปข้อมูลพื้ นฐานเครือข่ายวิทยุชุมชนเชิงประเด็น
วิทยุภาคประชาชน / วิทยุชุมชน คืออะไร
วิทยุภาคประชาชน/วิทยุชมุ ชน (Community Radio) ดาเนินการภายใต้ หลักการ “วิ ทยุชมุ ชนเป็ นของชุมชน
โดยชุมชน เพือ่ ชุมชน” ใช้ รูปแบบอาสาสมัครในการดาเนินการ ไม่แสวงหากาไรในทางธุรกิจ และดาเนินการโดย
ปราศจากการแทรกแซง/ครอบงาจากรัฐ ทุน และนักการเมืองในทุกระดับ โดยวิทยุชมุ ชนเกิดขึ ้นเพื่อสนองความ
ต้ องการของประชาชนในพื ้นที่ (Geographical Group) หรื อประชาชนที่มีความสนใจร่วมกัน (Community of
Interest) ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ วิทยุชมุ ชนแบ่งเป็ น ๒ ประเภทคือ
- วิทยุชมุ ชนเชิงพื ้นที่ (Area-Based Community Radio หรือ Geographical Community Radio) หมายถึง
สถานีวิทยุที่ให้ บริการกระจายเสียงเพื่อสนองความต้ องการของประชาชนในขอบเขตพื ้นที่จากัด
- วิทยุชมุ ชนเชิงประเด็น (Issue-Based Community Radio หรือ Interest-Based Community Radio)
หมายถึง สถานีวิทยุที่ให้ บริการกระจายเสียงเพื่อสนองความต้ องการของประชาชนโดยไม่ถกู จากัดด้ วยขอบเขตของ
พื ้นที่หรื อขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ขนาดของสถานีจงึ มีได้ หลายระดับตังแต่
้ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ขึ ้นอยูก่ บั ความ
สนใจร่วมกันของประชาชนหรื อขึ ้นอยูก่ บั บริบทของชุมชนเป็ นสาคัญ
รายการของสถานีจงึ มีเนื ้อหาที่มี
ลักษณะเฉพาะ เนื่องจากต้ องการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในประเด็นใดประเด็นหนึง่ เป็ นพิเศษ เช่น เผยแผ่
ศาสนา, รณรงค์ตอ่ ต้ านยาเสพติด, รักษาด้ านสิ่งแวดล้ อม หรื อ เพื่อคนพิการ เป็ นต้ น
หลักการออกใบอนุญาตตามพรบ.องค์ กรจัดสรรคลื่นฯพ.ศ.๒๕๔๓ พรบ.ประกอบกิจการวิทยุ ๒๕๕๑ และ
ประกาศกทช.
ภาครัฐ ให้ คานึงถึงหน้ าที่ตามกฎหมายหรื อความจาเป็ นเพื่อการบริการสาธารณะ โดยใช้ คลื่นความถี่ที่จดั สรรไว้
สาหรับภาครัฐ สามารถมีพื ้นที่กระจายครอบคลุมทังภายในจั
้
งหวัด กลุม่ จังหวัดและทัว่ ประเทศ
ภาคธุรกิจ ให้ คานึงถึงการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม และสนับสนุนให้ มีการประกอบกิจการ
ประเภทที่ให้ บริการข่าวสารและสาระในสัดส่วนที่เหมาะสม
โดยใช้ คลื่นความถี่ที่จดั สรรไว้ สาหรับภาคเอกชน
สามารถมีพื ้นที่กระจายครอบคลุมทังภายในจั
้
งหวัด กลุม่ จังหวัดและทัว่ ประเทศ
ภาคประชาชน ให้ คานึงถึงความต้ องการที่หลากหลายความพร้ อม และประโยชน์สาธารณะของชุมชน โดยใช้ คลื่น
ความถี่ที่จดั สรรไว้ สาหรับภาคประชาชน แต่มีพื ้นที่กระจายเสียง ดังนี ้
- ชุมชนเมืองใหญ่ (ภายใน ๓ กิโลเมตร)
- ชุมชนเมือง (ภายใน ๕ กิโลเมตร)
- ชุมชนนอกเขตเมือง (ภายใน ๑๕ กิโลเมตร)
- ชุมชนลักษณะเฉพาะ (ตามที่ กทช.กาหนด)
(ทางกทช.ยอมรับว่าการออกประกาศกทช.ว่าด้ วยเรื่ องวิทยุชมุ ชนนัน้ ลืมพิจารณาถึงวิทยุชมุ ชนเชิงประเด็นซึง่ มีอยู่
จริงในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ โลกและมีอยูจ่ ริงในสังคมไทย กทช.จึงรับปากว่าจะดาเนินการต่อเพื่อให้ วิทยุชมุ ชนเชิง

๗


ประเด็นได้ รับสถานภาพทางกฎหมายให้ แล้ วเสร็จก่อนกสทช.ตัวจริงจะได้ รับการแต่งตัง)้
ตัวอย่ างเครือข่ ายวิทยุชุมชนเชิงประเด็นในต่ างประเทศ
สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่สนองประโยชน์ตามความต้ องการของชุมชนในเชิงประเด็นพบได้ ในหลาย
ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อิตาลี โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียได้ มีการพัฒนารูปแบบสถานีวิทยุที่
เรี ยกว่า Special Interest Community Station ตังแต่
้ ปี ค.ศ. ๑๙๘๕ ซึง่ เป็ นสถานีวิทยุที่สนองประโยชน์ตามความ
ต้ องของชุมชุนในเชิงประเด็นหรื อสิ่งที่กลุม่ ประชาชนในหลายๆ พื ้นที่ให้ ความสนใจร่วมกัน จนกระทัง่ ปั จจุบนั มี
สถานีวิทยุชมุ ชนในเชิงประเด็นดังกล่าวหลายสถานีได้ พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นสถานีวิทยุชมุ ชนระดับชาติอาทิเช่น
(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)
การพัฒนาของสถานีวิทยุชมุ ชนในเชิงประเด็นเหล่านี ้สามารถพัฒนาเป็ นสถานีวิทยุชมุ ชนระดับชาติ
เนื่องจากว่า กฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศออสเตรเลีย (Broadcasting
Services Act 1992) ไม่ได้ ปิดกันแต่
้ สง่ เสริมการพัฒนาสถานีวิทยุชมุ ชนในเชิงประเด็น ดังจะเห็นได้ จากการ
กาหนดลักษณะพิเศษเฉพาะของชุมชนในเชิงประเด็นชัดเจนใน Part 2 (Categories of Broadcasting Services)
ในมาตรา ๑๗ และ ๑๘ (Section 17--Subscription Narrowcasting Services; Section18--Open
Narrowcasting Services) (จากหนังสือ Broadcasting Services Act 1992 ประเทศออสเตรเลีย) นอกจากนี ้
กฎหมายฉบับนี ้ยังได้ ออกแบบเพื่อป้องกันการรุกรานของสถานีวิทยุทางธุรกิจต่อสถานีวิทยุชมุ ชน
สาหรับ Australian Christian Broadcasters (ACB) ก็เป็ นตัวอย่างหนึง่ ของวิทยุชมุ ชนเชิงประเด็นด้ าน
ศาสนา เนื่องจากเป็ นกลุม่ สถานีวิทยุชมุ ชนของประชาชนชาวคริสเตียนซึง่ ประกอบไปด้ วยสถานีวิทยุชมุ ชน ๒
ประเภทคือ สถานีวิทยุชมุ ชนอิสระ (Independent Community Stations) ที่มีระบบการทางานเป็ นเอกเทศเฉพาะ
ตนเอง และสถานีวิทยุชมุ ชนระบบเครื อข่าย (Network Community Stations) ตัวอย่างของวิทยุชมุ ชนระบบ
เครื อข่ายคือ Vision Radio Network ซึง่ เป็ นสถานีวิทยุชมุ ชนระดับชาติโดยมีสถานีแม่ขา่ ยที่ Brisbane เพื่อที่จะส่ง
สัญญาณให้ กบั สถานีวิทยุชมุ ชนลูกข่ายที่อยูใ่ นเครื อข่ายทังหมดมากกว่
้
า ๔๓๐ สถานี กระจายครอบคุมพื ้นที่ทงั ้
ประเทศออสเตรเลีย Vision Radio Network ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงจานวน ๔๓๕
ใบอนุญาต ประกอบด้ วยใบอนุญาตที่กาหนดความแรงของสัญญาณของเครื่ องส่งสัญญาณที่มีกาลังคลื่นพาห์สงู
ถึง ๕๐,๐๐๐ วัตต์ จานวน ๓๕ ใบ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นในการส่งสัญญาณ (จากข้ อมูลของ Christian Media
Australia http://christianmedia.org.au/ และ Vision Radio Network (http://www.vision.org.au/aboutus.htm)
ปั ญหาและอุปสรรคเดิม
กฎหมาย
- คณะทางานฯกทช.มีการตีความความหมายของคาว่าชุมชนขัดกับหลักวิชา “สื่อสารมวลชน” และหลักวิชา
“สังคมวิทยา” ที่ทวั่ โลกยอมรับ นัน่ คือ เลือกปฏิบตั ทิ ี่จะยอมรับในวิทยุชมุ ชนลักษณะที่เล็กและแคบโดยมุง่ ไปที่
ชุมชนในเชิงพื ้นที่เท่านัน้ ไม่สนใจชุมชนที่มีความสนใจร่วมกันซึง่ ประชาชนสามารถอยูอ่ าศัยคนละพื ้นที่ก็ได้
แม้ แต่การกรณีศกึ ษายังเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
- มีการตีความแบบลิดรอนสิทธิวา่ วิทยุภาคประชาชนไม่สามารถมีกาลังส่งสูงได้

๒


-

วิทยุภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถกระจายเสียงแบบเครื อข่ายทัว่ ประเทศแต่กลับกีดกันไม่ให้ ภาคประชาชนมี
ลักษณะเป็ นเครื อข่าย
- กฎหมายระบุชดั เจนในบทเฉพาะกาลให้ กทช.ออกใบอนุญาตชัว่ คราวแก่วิทยุภาคประชาชนแต่กลับมีความ
เกรงกลัวว่าไม่มีอานาจและใช้ วิธีถ่วงเวลาพิจารณาเครื อข่ายมูลนิธิเสียงธรรมฯ เพื่อรอ กสทช.
- ประกาศกทช.มีความชัดเจนเนื่องจากมีการกาหนดคานิยาม “ชุมชน” ว่ามีทงในเชิ
ั ้ งพื ้นที่ (Geographical
Community) และในเชิงประเด็น (Interest-based Community) และยังระบุถึงวิทยุที่มีลกั ษณะเฉพาะ แต่ใน
เรื่ องมาตรฐานเทคนิคกลับไม่มีการกาหนดรูปแบบที่ชดั เจน
- กทช.มีความพยายามจะออกประกาศฉบับใหม่ที่มีบทเฉพาะกาลที่ไม่เป็ นธรรม เช่น กรณีคลื่นกวนกันแล้ วตก
ลงกันไม่ได้ ให้ ปิดทังสองสถานี
้
โดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนในการปิ ด และหากสถานีใดได้ รับใบอนุญาตก่อน
แล้ วอีกสถานีหนึง่ มีคลื่นรบกวน
ให้ ปิดสถานีที่ยงั ไม่ได้ รับใบอนุญาตโดยไม่มีการไต่สวนหรื อเปรี ยบเทียบ
ระยะเวลาดาเนินการ
วิชาการ
- กทช.พยายามที่จะเข้ าแทรกแซงการกาหนดผังรายการ เนื ้อหารายการ และสัดส่วนรายการที่เป็ นประโยชน์ของ
ประชาชนโดยไม่สนใจประเด็นที่ประชาชนสนใจร่วมกัน การบังคับเช่นนี ้เท่ากับทาลายหลักการวิทยุภาคประชาชน
ให้ กลายเป็ นวิทยุภาครัฐที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของรัฐอย่างเข้ มงวดเช่นเดิมทังที
้ ่เห็นชัดเจนว่า เนื ้อหารายการ
มูลนิธิเสียงธรรมเป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชนอย่างแท้ จริง
- มีการตีความคาว่า”เนื ้อหาหลากหลาย” โดยมองจากมุมของสถานีเดียว ไม่ได้ มองของความหลากหลายของสถานี
ในภาพรวม
ปั ญหาและอุปสรรคขณะนี ้
ขณะนี ้ ทางกทช.ยอมรับแล้ วว่า “วิทยุชมุ ชนเชิงประเด็น” มีอยูจ่ ริงทางวิชาการและทางสังคมไทย แต่ในทาง
กฎหมายยังไม่ชดั เจน ท่าน ดร.พนาในนามตัวแทนกทช.เสนอให้ ร่วมกันกาหนดหลักเกณฑ์วิทยุชมุ ชนเชิงประเด็น
ขึ ้น และให้ มีผลบังคับใช้ เป็ นประกาศกทช.ว่าด้ วยเรื่ องวิทยุชมุ ชนเชิงประเด็นโดยเฉพาะโดยไม่ต้องไปแก้ ไขเพิ่มเติม
ใดๆ ในประกาศกทช.ฉบับเดิมที่มีผลบังคับใช้ แล้ ว พร้ อมนี ้ให้ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในภูมิภาคต่างๆ ทัว่
ประเทศไทยไปพร้ อมๆ กัน
อย่างไรก็ตาม การทางานของของกทช.ในเรื่ องนี ้ยังมีความล่าช้ าอยูม่ าก ในขณะที่เรื่ องอื่นๆ กระทารุดหน้ าไปอย่าง
เร่งด่วน เช่น การยกร่างแผนแม่บทการกระจายเสียงฯ เป็ นต้ น
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