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สบืเน่ืองจากประเดน็ปญัหาการพจิารณา ใหใ้บอนุญาต(ชัว่คราว)ประกอบกจิการวทิยชุุมชนเชงิประเดน็ของ
สถานีวทิยทุีเ่ป็นระบบเครอืขา่ย ดงันัน้คณะท างานดา้นกจิการวทิยกุระจายเสยีงชุมชน ภายใตค้ณะอนุกรรมการ
วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ จงึไดจ้ดัประชุมสมัมนากลุ่มยอ่ย 
Focus Group วทิยชุุมชนเชงิประเดน็ขึน้ เพื่อหาขอ้เทจ็จรงิในสงัคมปจัจบุนั โดยคณะท างานดา้นกจิการ
วทิยกุระจายเสยีงชุมชนฯ ไดเ้ชญิคณะนกัวชิาการทีท่ าการศกึษาถงึความหมายและรปูแบบของวทิยชุุมชนใน
ประเทศและต่างประเทศมาน าเสนอในทีป่ระชุมโดยคณะนกัวชิาการดงักล่าวไดส้รปุถงึความหมายของวทิยชุุมชนว่า
ตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

๑. มกีารก าหนดอยา่งชดัเจนในกฎหมายว่าเป็นองคก์รทีไ่มไ่ดมุ้ง่หวงัผลก าไร แต่ด าเนินการโดยมี
จดุประสงคเ์พื่อผลประโยชน์ของสงัคมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตวั 

๒. มกีารด าเนินการทีเ่ป็นอสิระไมข่ึน้กบัภาครฐั และภาคธุรกจิ 
๓. มกีารออกแบบทีจ่ะใหบ้รกิารชุมชนทัง้ในเชิงพื้นท่ีและเชิงประเดน็ 
๔. มกีารจดัการโครงสรา้งของสถานีวทิยทุีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการเป็นตวัแทนของชุมชนทีใ่ห ้ บรกิาร โดยการ

เป็นเจา้ของและการด าเนินการตอ้งแสดงถงึการเป็นตวัแทนของชุมชนซึง่หมายถงึบุคคลในชุมชนตอ้งมี
ส่วนรว่มในการจดัผงัรายการและการจดัการ และรายการวทิยตุอ้งมคีวามสมัพนัธก์บัชุมชนทีใ่หบ้รกิาร 

 
ดงันัน้จงึสามารถจ าแนกวทิยุชุมชนออกเป็น ๒ ประเภทคอื  

๑. วทิยชุุมชนเชงิพืน้ที ่ (Area-Based Community Radio หรอื Geographical Community Radio) 
หมายถงึ สถานีวทิยุของประชาชนในพื่นที ่ ทีใ่หบ้รกิารกระจายเสยีงโดยประชาชนในพืน้ที ่ เพ่ือสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีนัน้ ๆ โดยการด าเนินการตอ้งเป็นไปอยา่งอสิระ และไมไ่ด้
มุง่หวงัผลก าไรโดยมจีดุประสงคเ์พื่อผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลกั 

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

หมายถงึ สถานีวทิยทุีใ่หบ้รกิารกระจายเสยีง เพื่อตอบสนองความสนใจรว่มกนัของประชาชนโดยไม่
ถูกจ ากดัดว้ยขอบเขตของพืน้ที ่ หรอืขอบเขตทางภมูศิาสตร ์ แต่จะถูกจ ากดัดว้ยประเดน็ของเนื้อหา
สาระของรายการวทิยทุีม่ลีกัษณะเฉพาะ เพื่อตอบสนองความตอ้งการรว่มของประชาชนในชุมชน
ลกัษณะเฉพาะนี้ ส าหรบัประเดน็ความสนใจรว่มของประชาชนอาจหมายถงึ ประเดน็ดา้นศาสนา การ
ต่อตา้นยาเสพตดิ สิง่แวดลอ้ม เดก็ สตร ี หรอื เพื่อคนพกิาร เป็นตน้ และเพื่อใหก้ารบรกิารสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชนทีม่คีวามสนใจรว่มกนัซึง่อยูก่ระจดักระจายห่างไกลออกไปได้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ จงึจ าเป็นตอ้งมรีะบบการจดัการสถานีวทิยชุุมชนในลกัษณะระบบเครอืขา่ย โดยสถานีแม่
ขา่ยถ่ายทอดรายการสู่สถานีลกูขา่ย บางแห่งมคีวามจ าเป็นตอ้งใชก้ าลงัส่งสงู อยา่งไรกต็ามการ
ด าเนินการของวทิยชุุมชนเชงิประเดน็กต็อ้งมกีารด าเนินการอยา่งอสิระ ไมไ่ดมุ้ง่หวงัผลก าไรโดยมี
ประเดน็การน าเสนอทีช่ดัเจนเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลกั  

 



 ๒

เมือ่คณะนกัวชิาการไดน้ าเสนอถงึความหมายและรปูแบบการจดัการวทิยชุุมชนในสงัคมโลกปจัจบุนัเสรจ็
แลว้ ท่านประธานฯ ในทีป่ระชุมจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทุกท่านทีม่าจากกลุ่มผูท้รงคุณวุฒจิากสาขาต่าง 
ๆ กลุ่มนกัวชิาการ กลุ่มผูป้ระกอบการกจิการวทิยชุุมชน สมาชกิจากสหพนัธว์ทิยชุุมชนแห่งประเทศไทย สมาชกิ
จากมลูนิธเิสยีงธรรมเพื่อประชาชน ตลอดจนกรรมการและเจา้หน้าทีข่องส านกังาน กทช. ไดแ้สดงความคดิเหน็
อยา่งรอบดา้นโดยประเดน็ของการอภปิรายประกอบไปดว้ย 

๑. ความหมายของวิทยชุุมชน 
 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัความหมายของวทิยชุุมชน ภายหลงัจากทีป่ระชุมไดม้กีารพจิารณาและ

อภปิรายกนัอยา่งกวา้งขวา้งและรอบดา้นเกีย่วกบัประเดน็ดงักล่าว ทัง้ในความหมายของวทิยชุุมชนตามที่
นกัวชิาการน าเสนอ และบทบญัญตัต่ิาง ๆ ของกฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้นสมบรูณ์แลว้ ทีป่ระชุมมี
ความเหน็เป็นเอกฉนัทว์่าวทิยชุุมชนสามารถแบ่งไดเ้ป็น ๒ ลกัษณะคอื วทิยชุุมชนเชงิพืน้ที ่ และวทิยชุุมชนเชงิ
ประเดน็ โดยมหีลกัการพืน้ฐานตรงกนัว่า เป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ปราศจากการแทรกแซงจากภาครฐั
และธุรกจิ และไมแ่สวงหาก าไรในทางธุรกจิ 

๒. วิทยชุุมชนเชิงประเดน็ในสงัคมไทยปัจจบุนั 
 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัวทิยชุุมชนเชงิประเดน็ในสงัคมไทยปจัจบุนั ทีป่ระชุมไดม้กีารน าวทิยุ

ชุมชนเพื่อสิง่แวดลอ้ม (ของสถานีวทิยชุุมชนทีต่ าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ)์ เพื่อเดก็และคน
พกิาร รวมทัง้เพื่อการศาสนา (ของเครอืขา่ยวทิยมุลูนิธเิสยีงธรรมเพื่อประชาชน) เป็นกรณศีกึษาโดยละเอยีดเพื่อ
การอภปิราย  ภายหลงัจากทีป่ระชุมไดม้กีารพจิารณาและอภปิรายกนัอยา่งกวา้งขวา้งและรอบดา้นแลว้ ทีป่ระชุมมี
ความเหน็เป็นเอกฉนัทว์่าในสงัคมไทยปจัจบุนัไดม้วีทิยชุุมชนเชงิประเดน็เกดิขึน้จรงิ บางแห่งเป็นสถานีทีม่คีวาม
สนใจรว่มกนัในพืน้ทีแ่คบ บางแห่งเป็นสถานีทีม่คีวามสนใจรว่มกนัในพืน้ทีก่วา้ง และบางแห่งมคีวามสนใจรว่มกนั
กวา้งขวางกระจายไปหลายพืน้ทีเ่กอืบทัว่ประเทศจงึจดัท ารายการรว่มกนัในสถานีแมข่า่ยและถ่ายทอดสญัญาณไป
ยงัสถานีลกูขา่ย 

๓. วิทยชุุมชนเชิงประเดน็ระบบเครือข่ายในสงัคมไทยปัจจบุนั 
 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัวทิยชุุมชนเชงิประเดน็ระบบเครอืขา่ยในสงัคมไทยปจัจบุนั  ทีป่ระชุมได้

มกีารพจิารณาและอภปิรายอยา่งรอบดา้นเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนินการทีส่่งเสรมิใหว้ทิยชุุมชนเชงิประเดน็ มี
ความสามารถใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในชุมชนลกัษณะเฉพาะนี้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โดยทีป่ระชุมมคีวามเหน็เป็นเอกฉนัทว์่ารปูแบบการด าเนินการทีจ่ะส่งเสรมิใหว้ทิยชุุมชนเชงิประเดน็บรรลุผลในการ
จดัตัง้วทิยชุุมชนประเภทนี้คอื การคดัเลอืกตวัแทนในแต่ละภมูภิาคหรอืทอ้งถิน่เพื่อรว่มกนับรหิารจดัการดว้ยระบบ
เครอืขา่ยทีม่สีถานีวทิยแุมข่า่ยส่งสญัญาณไปยงัสถานีวทิยลุกูขา่ย บางแห่งอาจใชก้ าลงัส่งสงูเพื่อใหก้ารกระจาย
เสยีงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามสนใจรว่มกนั 

๔. วิทยชุุมชนเชิงประเดน็ระบบเครือข่ายและวิทยสุาธารณะ 
 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัวทิยชุุมชนเชงิประเดน็ระบบเครอืขา่ยและวทิยสุาธารณะทีป่ระชุมไดม้ี

การน าวทิยชุุมชนเพื่อการศาสนาของมลูนิธเิสยีงธรรมเพื่อประชาชน เป็นกรณศีกึษาเพื่อการอภปิรายโดยการตัง้
ค าถามในการอภปิรายว่า ท าไมเครือข่ายวิทยเุสียงธรรมเพ่ือประชาชน (หรือวิทยชุุมชนเชิงประเดน็ระบบ
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เครือข่ายอ่ืน ๆ) ไม่ขอใบอนุญาตเป็นวิทยปุระเภทบริการสาธารณะภาครฐั ทีป่ระชุมไดม้กีารพจิารณาถงึ
คุณลกัษณะของวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชนพบว่า เครอืขา่ยวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชนมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

๔.๑ สถานีวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชน เป็นวทิยขุองชุมชนทีไ่มไ่ดมุ้ง่หวงัผลก าไร แต่มจีดุประสงค์
เพื่อผลประโยชน์ของสงัคม  

๔.๒ สถานีวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชนเป็นสถานีวทิยชุุมชนทีเ่ป็นอสิระ ไมส่งักดัหน่วยงานของ
ภาครฐัและภาคธุรกจิ 

๔.๓ สถานีวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชนเป็นสถานีวทิยชุุมชนทีม่กีารออกแบบทีจ่ะใหบ้รกิารประชาชน
ในชุมชนทีม่คีวามสนใจรว่มกนั ในการปฏบิตัติามพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ในสายพระ
ธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารยม์ัน่ ภรูทิตัโต เพื่อใหก้ารด าเนินชวีติมหีลกัเกณฑม์คีุณภาพ
ชวีติและจติใจทีด่งีาม รูว้ธิปีฏบิตัธิรรมให้ถงึทีสุ่ดแห่งทุกข ์และหลุดพน้ไปจากวฏัฏสงสาร  

๔.๔ สถานีวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชนเป็นสถานีวทิยชุุมชนทีม่กีารก่อตัง้ขึน้โดยประชาชนในชุมชน
ทีม่คีวามสนใจรว่มกนั รว่มกนับรจิาค และแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาดแูลรบัผดิชอบโดยมลูนิธิ
เสยีงธรรมเพื่อประชาชนมใิช่ผูล้งทุน ส าหรบัผงัรายการวทิยกุเ็กดิจากความตอ้งการของประชาชน
ในแต่ละพืน้ซึง่เป็นสมาชกิในเครอืขา่ย แลว้น าเสนอความตอ้งการเหล่านัน้มาทีส่ถานีวทิยแุมข่า่ย
เพื่อผลติรายการวทิยทุีต่อบสองความตอ้งการของประชาชนในชุมชนนี้อยา่งแทจ้รงิ ซึง่มลีกัษณะ
ทีต่รงกบัหลกัการ ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

ภายหลงัจากทีป่ระชุมไดม้กีารพจิารณาและอภปิรายกนัอยา่งกวา้งขวางและรอบดา้น ถงึลกัษณะของ
เครอืขา่ยวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชนแลว้พบว่า วทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชนเป็นวทิยชุุมชนโดยสมบรูณ์ตรงตาม
นิยามทีน่กัวชิาการใหไ้วด้งัแสดงในขา้งตน้ โดยเครอืขา่ยวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชนเป็นวทิยชุุมชนเชงิประเดน็
ระบบเครอืขา่ยทีส่่งเสรมิใหป้ระชาชนมคีวามประพฤตปิฏบิตัตินในทางทีช่อบธรรม เป็นคนดขีองสงัคม ท าตนให้
เป็นประโยชน์กบัสงัคมส่วนรวม แต่ไมใ่ช่วทิยสุาธารณะภาครฐั เนื่องจากไมไ่ดด้ าเนินการภายใตส้งักดัของรฐั และ
เนื้อหารายการเป็นไปในลกัษณะเฉพาะดา้นศาสนาของพระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารยม์ัน่ ภรูทิตัโต ตาม
ความสนใจรว่มกนัของกลุ่มประชาชนทีก่ระจายตวัอย่างกวา้งขวางในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ มใิช่เนื้อหา
พระพุทธศาสนาโดยทัว่ไปทีพุ่ทธศาสนิกชนสมควรตอ้งรบัฟงั เช่น ประวตัพิระพุทธเจา้ พระสาวก พระสตูร ความ
เป็นมาของพระพุทธศาสนาในชาตไิทย เป็นตน้ 

๕. ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชัว่คราว 
(วิทยกุระจายเสียงชุมชน) 

 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบอนุญาตประกอบกจิการบรกิาร
ชุมชนชัว่คราว (วทิยกุระจายเสยีงชุมชน) ไดร้บัการชีแ้จงจากทางกทช.ว่ากฎระเบยีบต่าง ๆ ทีม่อียูใ่นขณะน้ีรองรบั
เฉพาะการออกใบอนุญาตการประกอบกจิการบรกิารชุมชนเชิงพื้นท่ีเท่านัน้ อาจไมร่องรบัการออกใบอนุญาต
ประกอบกจิการบรกิารชุมชนเชิงประเดน็ชัว่คราว อยา่งไรกต็ามทางกทช.ไดใ้หค้วามเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิหรอื
การตรากฎระเบยีบต่าง ๆ เพื่อใหร้องรบัการออกใบอนุญาตประกอบกจิการบรกิารชุมชนเชิงประเดน็ นัน้สามารถ
ท าได ้เนื่องจากทุกท่านยอมรบัว่าวทิยชุุมชนเชงิประเดน็นัน้มอียูจ่รงิและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
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จากผลสรปุความคดิเหน็ในประเดน็ปญัหาต่าง ๆ ขา้งตน้ ดงันัน้เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหว้ทิยชุุมชนเชงิ

ประเดน็ในสงัคมไทยเกดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมกีารส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาการทีด่แีละ
ถูกตอ้ง อกีทัง้เพื่อเป็นการป้องกนัวทิยภุาครฐัและธุรกจิเขา้มาครอบง า และตกัตวงผลประโยชน์จากวทิยชุุมชนเชงิ
ประเดน็ ทีป่ระชุมจงึมมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หค้ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมด าเนินการต่อไปนี้ 

๑. จดัการประชุมสมัมนาเพื่อระดมความคดิเหน็ในการก าหนดคุณลกัษณะและวางระเบยีบของวทิยชุุมชน
เชงิประเดน็  

๒. ใหค้ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมออกประกาศรองรบัการประกอบกจิการบรกิารชุมชนเชงิประเดน็
ชัว่คราว 

 
ท่านกทช.รศ.ดร.พนา ทองมอีาคม ประธานการประชุมไดก้ล่าวสรปุสาระส าคญัก่อนปิดการประชุมฯ ดงันี้ 
“...ในการประชุมวนัน้ีผมหายไปพกัหนึ่ง แต่กจ็บัความได ้ จบัความรูส้กึได ้ อยากจะบอกว่าตอนน้ีผมมี

ความรูส้กึว่าพวกเราทัง้หมดในหอ้งนี้เราก าลงัมสีิง่ทีด่มีาก ๆ อยูใ่นมอื คอืผมอยากใหท้ าต่อ และท าไปจนส าเรจ็ ถา้
ถามว่าจะเสรจ็เมือ่ไรบางครัง้เราไมรู่ ้ เพราะสิง่ทีเ่ราท านี่กเ็หมอืนกบัของทีเ่ราพยายามจะผลติเองขึน้มา เราเอาของ
ต่างประเทศกไ็ดแ้ต่มนัจะไมเ่ป็นเหมอืนกบัของทีเ่ราผลติเองขีน้มาใหเ้หมาะสมกบัสงัคมเรา  

ในเรือ่งการประชุมวนัน้ีผมกก็ราบขอบพระคุณท่านอาจารยก์อไผ่เรือ่งทีแ่นะน าว่าโปรแกรมฝึกอบรม
เผยแพรค่วามรู(้เรือ่งชุมชนเชงิประเดน็) ขยายต่อไป ผมกร็บัจะท า ซึง่ตรงกบัท่านอาจารยส์ุรตัน์ดว้ย เราจะท า การ
ประชุมอยา่งนี้ กอ็ยากจะฝากพวกเราทุกท่าน ผมเขา้ใจความเสยีสละของพวกเรา อยากจะบอกว่าอยา่อดื เราจะท า
อกี เรือ่งทีก่ระทบกบัคนจ านวนเยอะ และเรือ่งใหญ่ ๆ แบบน้ี มนัไมส่ามารถหกัหาญและท าใหเ้สรจ็ไปไดใ้นเรว็วนั
ได ้  เราจะไปดว้ยกนั เราจะบรรลุดว้ยกนั ผมไดส้ิง่ด ี ๆ จากทางสมาพนัธ ์ อยากจะขอใหท้างสมาพนัธ ์ อุทศิตลอด 
มาช่วยกนัท าวทิยเุชงิประเดน็ใหเ้สรจ็ อยากใหพ้วกเราทุกคน อยากจะได ้ อยากกราบเรยีนทางมลูนิธ ิ ท่านพระ
อาจารยท์ัง้หลาย ว่าอยา่ทอดทิง้ตรงน้ี มาท า มาท าใหเ้สรจ็ ผมมองเหน็สิง่ด ีๆ เกดิขึ้นมากในอนาคต   

แต่ก่อนอื่นสิง่ทีเ่ราท าตรงน้ี ผมมองว่ามนัเป็นช่วงเตมิช่องว่างก่อน ทีจ่ะเกดิการเปลีย่นแปลงใหญ่ และเมือ่
วนัทีก่ารเปลีย่นแปลงใหญ่มาถงึ ผมคดิว่าพีน้่องทุกคนนี่ จะไดอ้ยา่งทีป่รารถนา ไมห่มดกเ็กอืบหมดหล่ะครบั วนัน้ี
พระราชบญัญตั ิกสทช. ใกลจ้ะผ่านเตม็ทแีลว้ ผ่านสภารา่งละ ก าลงัจะผ่านวุฒสิภา ถา้ผ่านสภา สภาพผมกลายเป็น
รกัษาการ ผมเป็นรกัษาการกสทช. ผมกจ็ะสามารถท างานไดอ้ยู ่ ไมใ่ช่ท าไมไ่ดซ้ะทเีดยีว ก ็ ไมใ่ช่ว่าพอกฎหมาย
ผ่านไปแลว้หมดก าลงัใจ จะไมท่ าอะไรละ รอวนัจากไป  ไมใ่ช่ครบั กจ็ะท าจนถงึวนัสุดทา้ยทีร่บัหน้าที ่ เรากจ็ะ
ช่วยกนั   

สิง่ด ีๆ ทีเ่หน็วนัน้ี ทีน่ี่หน่ะครบั ผมสรปุไดอ้นัหน่ึงคอืวทิยเุชงิประเดน็ไมม่ใีครปฏเิสธ พวกเรายอมรบัหมด
เลย แมก้ระทัง่ทางคุณนนัทพรเองกบ็อกว่า เตรยีมการอยูด่ว้ย ตรงน้ีผมว่าเป็นสิง่รว่มทีด่มีาก แต่สิง่ทีเ่ราขาด กค็อื
ว่าวทิยชุุมชนเชงิประเดน็น่ี นิยามจรงิ ๆ มนัเป็นยงัไง แต่ตรงน้ีผมว่าไมใ่ช่ว่าเราไปคน้ควา้เมอืงนอกเรารูเ้คา้ แต่เรา
มานิยามกนัเองว่าของเราควรจะนิยามยงัไง ตรงน้ีคอืผมเชญิ อยา่งเขม้แขง็เลย ทัง้ทางสมาพนัธแ์ละมลูนิธ ิ เรา
ช่วยกนั เพราะตรงน้ีเราเขยีนมา เพราะทัง้สองฝา่ยมคีวามเขา้ใจ ผมมัน่ใจครบัว่ามคีวามเขา้ใจ แต่บางทมีมุอาจ
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ต่างกนัไปบา้ง แต่จรงิ ๆ แลว้วทิยชุุมชนเชงิประเดน็ ผมฟงัแลว้ไมม่คีวามแตกต่างเลยในความรูส้กึผม เพยีงแต่ว่า
เราจะนิยามอยา่งไรทีไ่มใ่หถู้กฉวยโอกาส ไมใ่หค้นอื่นมาท าใหเ้พีย้น หรอือะไรทัง้นัน้  

ตรงน้ีพวกเราทุกคนช่วยกนั การนิยามตรงน้ี มนักห็มายถงึในรายละเอยีดอกี ว่าการวางระเบยีบ การท า
ประกาศต่าง ๆ ตรงน้ีท่านพระอาจารยน์พดลพดูไว ้ทางสมาพนัธพ์ดูไว ้ผมคดิว่าอนัเดยีวกนั คอืว่าเรารา่งประกาศ
ยงัไง ใหเ้ราสามารถท าไดโ้ดยบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางคุณนนัทพรเองมคีวามห่วงใยว่าคลื่นมนัจะไมพ่อ เป็น
เน็ตเวริค์แลว้ไปเบยีดบงัอะไรหรอืเปล่า ไอต้รงนัน้เป็นปญัหาทีเ่ราตอ้งช่วยกนัแก ้ ลองนึกสวิ่าพวกเราตกลงเรือ่ง
วทิยชุุมชนได ้ ถา้เราสามารถท าได ้ โดยคนทีท่ าวทิยชุุมชนเชงิประเดน็แท ้ ๆ แท ้ ๆ นะครบั สามารถเขา้มาท าได ้
แลว้โดยทีค่ลื่นกย็งัเพยีงพอ และโดยเกดิความถีท่ีเ่ราเอามาใชไ้มเ่บยีดกนัไมแ่ทรกกนั ถา้เราท าได ้ ปญัหาจบถูก
ไหมครบั เพราะเราตกลงรว่มกนัอยูแ่ลว้ วทิยชุุมชนเชงิประเดน็เป็นได ้ ถา้จะท ากน่็าจะท าได ้ นอกจากเพยีงแต่ว่า
เรามปีญัหา แต่ถา้ขจดัปญัหานัน้ได ้กฉ็ลุยละเรากท็ าไดห้มดละ ตรงน้ีผมว่าน่าจะมาคดิรว่มกนั  

ในส่วนของทางดา้นธุรกจิแปลกปลอมทีเ่ขา้มา อนัน้ีความเขา้ใจผมเองละ เป็นส่วนตวัโดยแท ้ อาจจะผดิก็
ได ้แต่ผมวเิคราะหจ์ากพืน้เพ ทางดา้นเศรษฐศาสตรก์บัทางดา้นบรหิารธุรกจิทีผ่มพอมอียูบ่า้ง ผมเชื่อว่าจะมคีนเขา้
มาทางน้ีน้อยมาก เพราะถา้เป็นวทิยชุุมชนทีแ่ทจ้รงิไมส่ามารถทีจ่ะแสวงหารายไดม้าแบ่งปนักนั และก าไรกไ็มม่ ีถา้
ง ัน้ใครจะเขา้มา คนทีจ่ะเขา้มาตอ้งเสยีสละจรงิ ๆ ซึง่ผมว่ามไีมเ่ยอะ นอกจากมไีมเ่ยอะแลว้ตอ้งมศีรทัธาแรงกลา้ 
เสยีสละทัง้เวลา ก าลงักาย ก าลงัสมอง ความคดิครบั แลว้ยิง่ถา้ขยายเครอืขา่ยใหญ่โตเท่าไร ทุนทรพัยย์ิง่มาก
เท่านัน้ เพราะนัน้ ผมไมค่ดิว่าจะมมีาก แต่ตรงนี้จะดไีหมครบัถา้ฝากพวกเราไปคดิว่า เราจะประเมนิว่า จรงิ ๆ แลว้ 
ถา้เราจะเปิดช่องนี้ขึน้มา จะมคีนท าทางดา้นน้ีสกัเท่าไร มกีีก่ลุ่ม พอจะไหวไหม พอชัง่ใจ นี่ผมหมายถงึพวกเดก็
และครอบครวัดว้ยทีส่นใจ เพราะผมกส็นใจดว้ย ครอบครวันี้เป็นเรือ่งส าคญัมากเพราะพืน้ฐานอนาคตประเทศชาตกิ็
อยูท่ีเ่ดก็ เพราะฉะนัน้ตรงน้ีถา้เรารว่มกนัคดิ เรามาคุยรว่มกนัอกี ผมว่าเรามทีางออก  

ในส่วนประกาศทีผ่่านมาแลว้ อยากเรยีนว่าประกาศทีผ่่านมาแลว้มนัเป็นประกาศชัว่คราว มนัแกเ้มือ่ไรกไ็ด ้
และสิง่ทีเ่ราเขยีนมามนัไมไ่ดศ้กัดิส์ทิธิน์ะครบั เรากส็ามารถเขยีนมนัใหมไ่ด ้ จรงิ ๆ อนัเก่าผมกว็่ามนักด็พีอสมควร 
แต่ผมไมไ่ดค้ดิว่ามนัสมบรูณ์ แลว้อนัเก่าพดูไปจรงิ ๆ แลว้ มองไปทีว่ทิยชุุมชนเชงิพืน้ทีม่าก โดยทีต่อนนัน้เราไม่
คดิว่าเราจะไปแตะเรือ่งวทิยชุุมชนเชงิประเดน็ คอืไมไ่ดค้ดิว่าจะมคีวามตอ้งการ และไมไ่ดค้ดิว่ามนัเป็นสิง่ทีเ่ราควร
จะท าตอนน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลกึ ๆ เบือ้งหลงั ผมเองกก็ลวั ผมกลวัว่าถา้เปิดมาแลว้นี่เราไมส่ามารถจดัสรรหรอื
ท าไดห้รอือะไรไดเ้พยีงพอความตอ้งการเป็นทีพ่อใจได ้ตรงนัน้มนัอาจจะมปีญัหา แต่ถา้วนัน้ีมานัง่คุยกนัวนัน้ี ผมมี
ความรูส้กึว่ามคีวามหวงั อยากจะขอว่าเสยีสละมาอกี กทช.จะจดัให ้ มาทีน่ี่ ใชท้ีน่ี่เป็นทีห่ลวง ค่าอาหารกน็ิดเดยีว 
ซึง่ สิง่ทีไ่ดม้ามคีุณค่ามากกว่าค่าใชจ้า่ยทีเ่ราจา่ยไปเยอะมากๆทเีดยีว  ตรงน้ีผมกม็คีวามรูส้กึผมตืน้ตนัและดใีจ ผม
ว่าพวกเราก าลงัท าสิง่ด ีๆ อยากจะขอว่ามาอกีนะครบั หากมกีารจดัอะไรอยา่งนี้ ใหม้าอกีนะครบั...” 
 
นักวิชาการ(ถาม) : “...ไดย้นิแต่กลุ่มนกัวชิาการกลุ่มทีท่่านพนาไดพ้ดูถงึนะคะกลุ่มของคุณนนัทพร เพื่อป้องกนั
การครอบง าความคดิทางดา้นน้ี คอืไมท่ราบว่าเกดิขึน้อยา่งไร  แต่ว่ามเีสยีงสะทอ้นกอ็ยากจะสะทอ้นจากกลุ่ม
นกัวชิาการอกีกลุ่มหนึ่งไปใหถ้งึกทช. ซึง่ขอสะทอ้นใหก้ทช.ฟงันะคะว่า กทช.ไมม่คีวามจรงิใจต่อภาคประชาชน ไม่
มนีโยบายทีจ่ะท าเพื่อประชาชนจรงิ ๆ ท าใหไ้มอ่ยากรว่มเสวนาดว้ยในการทีจ่ะก าหนดนโยบาย  
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ตรงน้ีเพื่อป้องกนัไมใ่หเ้ป็นตามน้ี เปิดโอกาสใหน้กัวชิาการกลุ่มอื่นไดเ้ขา้มา เหมอืนว่าเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้น
การสื่อสารมวลชนทีแ่ทจ้รงิไดม้โีอกาสเขา้มารว่มในการก าหนดนโยบายตรงน้ีดว้ย กทช.ใหส้ทิธกิบัประชาชนจรงิ ๆ 
เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ มนัเป็นธรรมหรอืยงั อาจารยท์่านน้ีเคยไดร้บัเชญิไปเป็นวทิยากร แต่ว่าความคดิเหน็ไม่
สอดคลอ้งนกัและสวนทางกบักทช. อกีเรือ่งคอืเรือ่งการระดมความคดิเหน็กไ็มส่ามารถทีจ่ะเป็นไป สรปุแลว้เคา้
ค่อนขา้งจะผดิหวงักบัการท างานของกทช. เพราะฉะนัน้อนัน้ืคอืความเหน็ของนกัวชิาการอกีกลุ่มหนึ่ง เพราะฉะนัน้
เพื่อป้องกนัมใิหค้วามคดิถูกจ ากดัอยูก่บัคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และมอี านาจในการทีจ่ะมาก าหนดตรงน้ี อยากจะฝาก
สะทอ้นใหท้่านไดย้นิ 
 
ดร.พนา (ตอบ) :  “…จรงิ ๆ อยูก่นัแบบนี้ผมกอ็ยากจะบอกว่าผมเองกไ็มค่่อยพอใจตวัผมเองเท่าไร มนัมหีลาย
อยา่งทีอ่ยากท าบางทที าไมไ่ด ้เพราะคนเรานี่มขีอ้จ ากดั ผมกม็ขีอ้จ ากดั แต่ว่าโดยเจตนาแท ้ๆ เวลาพดูถงึ  
กทช.มนัเป็นองคก์ร องคก์รกป็ระกอบดว้ยคน คนในองคก์รไมไ่ดเ้หมอืนกนัหมด นี่ถา้พดูถงึตวัผมเอง รากฐานชวีติ
ผมกม็าจากวชิาการ นกัวชิาการไมก่ลวัหรอกครบัความแตกต่างทางความคดิและกน็กัวชิาการทีด่กีย็อ่มไมปิ่ดกัน้
นกัวชิาการท่านอื่น ผมเองกถ็อืว่าเป็นชาวพุทธคนหน่ึง พระพุทธเจา้ไดท้รงตรสัไวท้ีใ่ดมกีารถกเถยีงทีน่ัน่ไม่รูจ้รงิ 
เรากย็งัถกเถยีงกนัอยูผ่มถงึชวนกนัมาเจอกนัใหมบ่่อย ๆ มาถกเถยีงกนั  เมือ่ถกเถยีงกนัน้อยลงกจ็ะรูจ้รงิ  

เวลาคุยกจ็ะรูส้กึว่าแตกต่างกบัซกีของสมาพนัธแ์ละมลูนิธ ิ แต่ดจูรงิ ๆ แลว้ไมแ่ตกต่าง แต่อาจมขีอ้กงัวลที่
ต่างกนับา้ง นี่ผมถงึไดเ้ชญิ เพราะน่ีถอืว่าเป็นขุมก าลงัส าคญัทีจ่ะท าใหว้ทิยชุุมชนเชงิประเดน็เกดิได ้ และเกดิได้
อยา่งถูกตอ้งดว้ย ถา้ปล่อยผมท าตามล าพงั ผมกเ็หมอืนเดก็ ถา้ผมท าไปกท็ าไปผดิ ๆ ถูก ๆ แต่ถา้มาช่วยกนัหลาย 
ๆ คน คอยต ิคอยเตอืน คอยสอนกนั คอยบอกกนัเรากจ็ะไดส้ิง่ทีด่ ีตรงน้ีผมตัง้ใจอยา่งนัน้ นกัวชิาการทัง้หลายผม
เชญิเลยนะครบั ถา้เผื่อยงัไงอยากใหผ้มเชญิท่านไหนบอกมาได ้ ผมจะเชญิ บางครัง้อาจจะไมท่ัว่ถงึไปบา้ง หรอื
อะไรบา้งกเ็ป็นธรรมดาของการท างาน แต่โดยเจตนาไมม่เีลยทีจ่ะปิดกัน้ใคร มาช่วยกนัหลาย ๆ คน ...” 

 
………………………. 
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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


 ๓

- 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒

 
 



 ๓

 
 



 ๔

 


