
 
 
 

รายงานผลการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
 

เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 
 
 
 

โดย 
 

ส่วนงานกิจการพิเศษ ส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ 
 
ด้วยประชาชนมีความต้องการและได้ด าเนินกิจการกระจายเสียงที่ เรียกว่า “วิทยุกระจายเสียงเชิง

ประเด็น” จึงเป็นการสมควรที่ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) จะได้ท าการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมและ
จัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ส าหรับน าเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบัติ
หน้าที่ กสทช. จึงได้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (ส่วนงาน
กิจการพิเศษ) ด าเนินการจัดให้มีการสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิง
ประเด็นในประเทศไทย”  

การสัมมนาฯ ได้จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง 
(กรุงเทพฯ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นไปได้ในการจัดให้มีวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น
ในประเทศไทย โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ รวม ๔ ครั้ง จ านวนกว่า ๑,๓๐๐ คน 

ผลการสัมมนาสรุปได้เป็น ๙ ประเด็น ตามที่ได้รับฟังความคิดเห็น ซึ่งสรุปได้ว่าการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นมีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสมเป็นได้ทั้ง ๒ 
ประเภท คือ บริการสาธารณะ และบริการชุมชน โดยในส่วนของวิทยุชุมชนเชิงประเด็นเป็นวิทยุกระจายเสียงที่
เกิดจากความต้องการของคนในชุมชนหรือคนในท้องถิ่น เป็นของชุมชน โดยชุมชน เพ่ื อชุมชน มีอิสระ 
ปราศจากกลุ่มอิทธิพล ด าเนินการโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งตามหลักประชาธิปไตย ช่วยเหลือตนเองได้ มีศีลธรรมจรรยา และยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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บทที่ ๑ 
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

 
๑.๑ ความเป็นมา 
 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้มีประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิรูปสื่อตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และส่งเสริมสิทธิในการสื่อสารของประชาชนโดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรมความมั่นคงของ
รัฐและประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการด าเนินการสื่อมวลชนสาธารณะของภาคประชาชน 
 การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามอ านาจในมาตรา ๕ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ตลอดจน
มาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
 ตามประกาศฯ ข้างต้น ผู้มีความประสงค์จะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนได้ยื่นขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ได้เกิดกิจการกระจายเสียงที่เรียกว่า “วิทยุกระจายเสียง      
เชิงประเด็น” ขึ้น โดยเป็นไปตามความต้องการของเครือข่ายวิทยุมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ซึ่งเป็น
ผู้ด าเนินการในลักษณะของผู้มีสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว เนื่องจากเป็นการให้ บริการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนอยู่ก่อนวันที่ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการ
ชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) มีผลใช้บังคับ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒) 

นอกจากนี้ กทช. รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม ได้ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (focus group)       ณ 
ส านักงาน กทช. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ร่วมกับมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้นักวิชาการได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นความเป็นไปได้ของวิทยุเชิง
ประเด็นในประเทศไทย ประกอบกับมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนได้มีหนังสือที่พิเศษที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๕๔ ขอให้ส านักงาน กสทช. สนับสนุนการจัดรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ กทช. รองศาสตราจารย์ ดร.พนา 
ทองมีอาคม เห็นควรสนับสนุนให้มีการจัดสัมมนาวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นตามที่มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน
เสนอ โดยการสัมมนาก าหนดให้เชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดจน
ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๔ ภูมิภาค เพ่ือประมวลความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน าเสนอ
บทสรุปต่อ กทช. และเผยแพร่ต่อสังคมต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
 ๑.๓.๑ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินการของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น 
 ๑.๓.๒ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นไปได้ในการจัดให้มีวิทยุกระจายเสียงเชิง
ประเด็นในประเทศไทย 



บทที่ ๒ 
วิธีการศึกษาและรับฟังความคิดห็น 

 
การศึกษาเรื่องวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น ได้ศึกษาโดยใช้วิธีการสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
๒๕๕๔ ใน ๔ ภูมิภาค ๔ จังหวัด ดังนี้  

๑. ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  
๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมพูลแมน  
๓. ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  
๔. ภาคใต้ จัดที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน 
ทั้งนี้ ในการก าหนดพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือด าเนินการสัมมนานั้น ได้คัดเลือกจากการเป็นศูนย์กลางของ

ภูมิภาค ทั้งทางด้านการประกอบกิจการของสื่อในพ้ืนที่ ความสนใจของประชาชนด้านสื่อ และการคมนาคมที่
สะดวกของผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากจังหวัดอ่ืนๆ  

 
รูปแบบการจัดสัมมนาแบ่งออกเป็น ๓ ภาค ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน ดังนี้  
ภาคเช้า วิทยากรบรรยาย เรื่องวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือ

ปรับความเข้าใจของผู้ร่วมสัมมนาฯ ให้ตรงกันเป็นล าดับแรก เนื่องจากมีความหลากหลายในด้านต่างๆ ทั้ง
ทางด้านวัย การศึกษา อาชีพ และอ่ืนๆ  รวมทั้งมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามช่วงแรก ณ 
ห้องประชุมใหญ่ เพื่อให้เกิดเข้าใจร่วมกันมากที่สุด 

 
ภาคบ่าย ช่วงที่ ๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้ากลุ่มย่อยที่ตนสนใจ เพ่ือระดมความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่ง

แบ่งเป็น ๓ ห้อง ตามหัวข้อ ได้แก่ 
๑. ด้านศาสนา  
๒. ด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม  
๓. ด้านเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส       
ทั้งนี้ การแบ่งกลุ่มย่อยท าให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีระยะเวลาในการแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างเพียงพอ โดยการก าหนดเป็น ๓ ห้อง ตามกลุ่มเนื้อหานั้นเพ่ือให้ผู้ที่มีความสนใจในหัวข้อ
เดียวกันได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้โดยสะดวก ซึ่งกลุ่มศาสนาเป็นกลุ่มที่ ส านักงาน กสทช. ทราบถึงความ
ต้องการและการด าเนินการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเชิงประเด็น ในขณะที่กลุ่มอ่ืนๆ ที่ก าหนด เป็นกลุ่มที่มี
ความต้องการด้านรายการวิทยุกระจายโดยเฉพาะ 
 ในการระดมความคิดเห็น มีวิทยากรอ านวยความสะดวก และกระตุ้นให้ที่ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งสรุปผลจากการระดมความคิดเห็น 

ภาคบ่าย ช่วงที่ ๒ วิทยากรประจ ากลุ่มย่อย น าเสนอความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มย่อยโดยสรุป 
จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมใหญ่อีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปของแต่ละกลุ่มย่อย
อย่างแท้จริง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทบทวนหรือเพ่ิมเติมความคิดเห็นต่างๆ อีกครั้ง 



 
 รูปแบบการจัดสัมมนา 
 ประเด็นสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ประกอบไปด้วย ๙ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๑. ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะของผู้ขอ
ใบอนุญาต 

๒. การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของงบประมาณ) 
๓. การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
๔. สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
๕. ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว – สถานีแบบ

รวมประเด็น) 
๖. การก ากับดูแล 
๗. แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/การด าเนินงาน ฯลฯ) 
๘. คลื่นความถี/่เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
๙. แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 

 ผู้ร่วมสัมมนาสามารถแสดงความคิดเห็นในห้องสัมมนาได้อย่างอิสระ และสามารถแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมได้ในใบแสดงความคิดเห็น ซึ่งแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่าน 
 เจ้าหน้าที่ส่วนงานกิจการพิเศษ ส านักงาน กสทช. และหน่วยวิจัยนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวบรวมข้อมูล และสรุปประเด็น 
 การจัดการสัมมนาทั้ง ๔ ครั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. เป็น
ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ โดยมีวิทยากรจากส านักงาน กสทช . นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ รวมทั้งบุคคลทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาฯ รายละเอียดใน
แต่ละพ้ืนที่ มีดังนี้คือ 
 

๑. ภาคกลาง 
  การสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 
จัดขึ้นครั้งที่ ๑ จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค มีนายฐากร ตัณฑ
สิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์  ดร.พนา ทองมีอาคม กทช. 
ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และกล่าวสรุปแนวคิดหลักการที่ส าคัญ  และมี
วิทยากร จ านวน ๔ คน ได้แก่  
 ๑. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ สมาคมคนพิการทุกประเภท  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 ๓. นายเจษฎา อนุจารี สภาทนายความ  
 ๔. นายตรี บุญเจือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนงานกิจการพิเศษ ส านักงาน กสทช. 
 การสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นฯ ในภาคกลางนี้มีจ านวนผู้ลงทะเบียน รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๔๐ คน 
จ าแนกตามกลุ่มย่อยได้ ดังนี ้



 
 ๑. กลุ่มย่อยด้านศาสนา       ๑๖๗   คน 
 ๒. กลุ่มย่อยด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม      ๖๑  คน 
 ๓. กลุ่มย่อยด้านเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส           ๑๒   คน 
     รวมทั้งสิ้น จ านวน   ๒๔๐   คน 
 

๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  การสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 
จัดขึ้นครั้งที่ ๒ ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น  มีนายไตรรัตน์ วิริยะศิ
ริกุล ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เป็นผู้
กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิด
การสัมมนาฯ และกล่าวสรุปแนวคิดหลักการที่ส าคัญ และวิทยากร จ านวน ๕ คน ได้แก่  
 ๑. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ สมาคมคนพิการทุกประเภท  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 ๓. นายเจษฎา อนุจารี สภาทนายความ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ฤทธิรอด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ๕. นายตรี บุญเจือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนงานกิจการพิเศษ ส านักงาน กสทช. 
 การสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้มีจ านวนผู้ลงทะเบียน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน ๔๔๓ คน จ าแนกตามกลุ่มย่อยได้ ดังนี้ 
 
 ๑. กลุ่มย่อยด้านศาสนา       ๓๗๑   คน 
 ๒. กลุ่มย่อยด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม       ๕๘   คน 
 ๓. กลุ่มย่อยด้านเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส           ๑๔   คน 
      รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๔๔๓   คน 
 

๓.  ภาคเหนือ 
  การสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 
จัดขึ้นครั้งที่ ๓ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ มีนายพิชัย  
สุวรรณกิจบริหาร ผู้อ านวยการส่วนงานออกใบอนุญาต เป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร .พนา 
ทองมีอาคม กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และกล่าวสรุปแนวคิดหลักการที่
ส าคัญ และวิทยากร จ านวน ๕ คน ได้แก่  
 ๑. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ สมาคมคนพิการทุกประเภท  
 ๒. นายกฤษดา โรจนสุวรรณ ส านักงานอัยการสูงสุด 
 ๓. อาจารย์ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  



 ๕. นายตรี บุญเจือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนงานกิจการพิเศษ ส านักงาน กสทช. 
 การสัมมนาเ พ่ือรับ ฟังความคิด เห็นฯ ในภาคเหนือนี้ มี จ านวนผู้ ล งทะเบียน รวมทั้ งสิ้ น  
จ านวน ๒๘๖ คน จ าแนกตามกลุ่มย่อยได้ ดังนี้ 
 
 ๑. กลุ่มย่อยด้านศาสนา       ๑๕๗   คน 
 ๒. กลุ่มย่อยด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม      ๘๓   คน 
 ๓. กลุม่ย่อยด้านเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส           ๔๖  คน 
      รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๒๘๖   คน 
 

๔.  ภาคใต้ 
  การสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 
จัดขึ้นครั้งที่ ๔ จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน มีพันเอก สมมาศ ส าราญ
รัตน์ ผู้อ านวยการส่วนงานกฎหมาย เป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร .พนา ทองมีอาคม กทช. 
ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และกล่าวสรุปแนวคิดหลักการที่ส าคัญ และวิทยากร 
จ านวน ๖ คน ได้แก่  
 ๑. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ สมาคมคนพิการทุกประเภท  
 ๒. นายกฤษดา โรจนสุวรรณ ส านักงานอัยการสูงสุด 
 ๓. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือการปฏิรูปสื่อ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ๖. นายตรี บุญเจือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนงานกิจการพิเศษ ส านักงาน กสทช. 
 การสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นฯ ในภาคใต้นี้มีจ านวนผู้ลงทะเบียน รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๓๑ คน 
จ าแนกตามกลุ่มย่อยได้ ดังนี ้
 
 ๑. กลุ่มย่อยด้านศาสนา       ๒๒๒  คน 
 ๒. กลุม่ย่อยด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม       ๘๘  คน 
 ๓. กลุ่มย่อยด้านเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส           ๒๑  คน 
      รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๓๓๑   คน 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น 

 การสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 
ได้ผลการสัมมนาในแต่ละภูมิภาคโดยรวม และกลุ่มย่อยมีดังนี้ 
 

๑. ภาคกลาง  
๑.๑  ผลการสัมมนาภาคกลางโดยรวม 
 ๑.๑.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ
ของผู้ขอใบอนุญาต 
 มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสมเป็นได้ทั้ง ๒ ประเภท 
คือ บริการสาธารณะ และบริการชุมชน 
 คุณลักษณะของผู้ขอใบอนุญาตควรเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ขอใบอนุญาตวิทยุ
ชุมชนเชิงประเด็นควรมีองค์กรที่ชัดเจนและอาจอยู่ในรูปมูลนิธิ 
 
 ๑.๑.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ
งบประมาณ) 
 ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และต้องสะท้อนความต้องการของชุมชน 
นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้ งคณะกรรมการและผู้ เชี่ ยวชาญเพ่ือท าหน้าที่ ในการดูแลสถานี
วิทยุกระจายเสียงในแต่ละพ้ืนที่ คณะกรรมการควรมีลักษณะเป็นเครือข่าย ในการบริหารจัดการต้อง
อยู่ในลักษณะขององค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร มีอิสระในการบริหารจัดการด้วยตนเอง โดยผู้บริหาร
จัดการต้องเป็นผู้มีจิตสาธารณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน 
 ด้านงบประมาณควรมาจากหลายแหล่ง มีการระดมทุนจากหลายภาคส่วน เช่น วัด องค์กร
การกุศลภายในชุมชนกันเอง ภาษีของท้องถิ่นจากการจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ (กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ) ของ กสทช. โดยอาจให้มีการโฆษณาได้ แต่จะต้องไม่มีการ
แทรกแซงใด ๆ และต้องเป็นอิสระจากรัฐ 
 
 ๑.๑.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนมีหลายรูปแบบ และขึ้นอยู่กับเนื้อหา นอกจากนี้การมีส่วนร่วม
สามารถเป็นได้ทุกระดับตั้งแต่การโทรศัพท์เข้าร่วมรายการ (phone in) จัดท านโยบายทุกระดับ  
ไปจนถึงการจัดตั้งสภาผู้ฟังที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นเข้าถึงคน
ทุกกลุ่มได้ และเพ่ือให้กลุ่มผู้ฟังตรวจสอบการท าหน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น 

 
 
 



 ๑.๑.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
 สัดส่วนของเนื้อหาของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น โดยการประกอบกิจการประเภทใด 
ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น การด าเนินรายการ การแสดงความคิดเห็น  
การตอบสนองความต้องการของชุมชน การเปิดพ้ืนที่ให้ความรู้ที่เฉพาะเจาะจง หรือความรู้ที่จ าเป็นที่
ประชาชนต้องได้รับประโยชน์เพื่อเผยแพร่ในวิทยุชุมชนเชิงประเด็น ควรเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการบริการสาธารณะ และบริการชุมชน กล่าวคือให้มีรายการที่เป็น
ข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ โดยในส่วนของเนื้อหารายการมีความหลากหลาย 
 

๑.๑.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 
– สถานีแบบรวมประเด็น) 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นไปได้ทั้งแบบสถานีรวมประเด็นหรือสถานีแบบประเด็นเดียว ทั้งนี้
ให้ขึ้นอยู่กับชุมชน โดยในแบบประเด็นเดียวสามารถมีประเด็นย่อยที่หลากหลายได้ แต่ต้องเป็น
ประเดน็ที่เกิดข้ึนจากความต้องการและความสนใจของชุมชนที่แท้จริง 
 
 ๑.๑.๖) การก ากับดูแล 
 การก ากับดูแลโดยอ านาจรัฐ ควรมีมากที่สุดคือ ร้อยละ ๘๐ แต่ให้มีการควบคุมเป็นส่วนน้อย
คือ ร้อยละ ๒๐ ส าหรับประเด็นการศึกษาควรมีคณะกรรมการดูแลด้านการศึกษาโดยเฉพาะ  
 โดยในการด าเนินงานควรมีกระบวนการในการสร้างเครือข่ายของวิทยุกระจายเสียง 
เชิงประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชน และการมีสภาผู้ฟัง ตลอดจนจรรยาบรรณช่วยก ากับดูแล 
 

  ๑.๑.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
 การด าเนินงาน ฯลฯ) 

 ควรมีการส่งเสริมศักยภาพ และการจัดท าแหล่งสารสนเทศด้านเสียงให้วิทยุกระจายเสียงเชิง
ประเด็นเข้าถึงและใช้ประโยชน์ และการตั้งสถานีให้มีคุณภาพ เช่น ส่งเสริมการพูดให้ถูกต้อง ก าหนด
มาตรฐานการผลิตรายการ การจัดรายการ ด้านจรรยาบรรณ ด้านเทคนิค รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ 
 ควรมีการส่งเสริมการอบรมการบริหารจัดการ ส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง ส่งเสริมความ
ร่วมมือของเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการประกอบกิจการ ตลอดจนส่งเสริมหลักการเพ่ือส่งเสริมให้สื่อ
ภาคประชาชนได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณ 

 
  ๑.๑.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 

 ด้านพื้นที่ หรือการครอบคลุมการให้บริการ ควรมีพ้ืนที่การบริการที่หลากหลาย หรืออาจเป็น
ลักษณะโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างกัน นอกจากนี้การครอบคลุมของสัญญาณและย่านความถี่ จะต้อง
มีความชัดเจน มีมาตรฐานทางเทคนิค เนื่องจากวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นครอบคลุมพ้ืนที่หลาย



จังหวัด ควรก าหนดย่านความถี่ที่ชัดเจน ส่งเสริมการผลิตและควรมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นที่มีมาตรฐานในประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสม 

 
 ๑.๑.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
 วิทยุชุมชนเชิงประเด็นต้องเกิดจากความต้องการของคนในชุมชนหรือคนในท้องถิ่นนั้น ๆ 
สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน มีอาสาสมัคร ปราศจากกลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งกลุ่ม
การเมืองและกลุ่มทุน แนวคิดเป็นของประชาชน มีการบริหารภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือประชาชน โดยประชาชน เป็นกระบวนการเรียนรู้ของสื่อภาคประชาชน ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนให้สาระข่าวสารความรู้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามหลัก
ประชาธิปไตย ช่วยเหลือตนเองได้ มีศีลธรรมจรรยา ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการสัมมนาในแต่ละกลุ่มย่อยมีดังนี้ 
๑.๒ กลุ่มย่อยด้านศาสนา 
 ๑.๒.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ
ของผู้ขอใบอนุญาต 
 มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย และประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสมคือ ประเภทบริการ
ชุมชน เนื่องจากค าว่า “ชุมชน” นั้นหมายถึง ชุมชนที่อยู่ห่างไกลแต่สามารถสื่อสารกันได้ มีความสนใจ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งร่วมกัน ซึ่งการเป็นวิทยุชุมชนเชิงประเด็นนั้นต้องเกิดจากความต้องการของ
ชุมชน และเป็นอิสระจากรัฐ 
 นอกจากนี้ แต่ละสถานีจะต้องมีใบอนุญาต และจ าเป็นที่จะต้องมีองค์กรที่ชัดเจน รวมทั้งต้อง
เป็นไปในเชิงสถาบันมากกว่าปัจเจกบุคคล และควรอยู่ภายใต้มูลนิธิเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
 ๑.๒.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ
งบประมาณ) 
 ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการเชิงประเด็นเพ่ือสนองตอบความต้องการของชุมชน  
นอกจากนี้ การบริหารจัดการต้องสะท้อนความต้องการของชุมชน และมีการบริหารจัดการร่วมกัน
เพ่ือผลประโยชน์ของชุมชน โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักธรรมของแต่ละศาสนา 
 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นจะต้องเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร คือไม่มีวัตถุประสงค์ในการ
แสวงหาก าไร แหล่งงบประมาณที่ได้มาจากชุมชนทั้งหมด 
 
 ๑.๒.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนมีหลายรูปแบบ การมีส่วนร่วมควรขึ้นอยู่กับเนื้อหา แต่ควรมี
มาตรฐาน นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมสามารถเป็นได้ทุกระดับตั้งแต่การโทรศัพท์เข้าร่วมรายการ 
(phone in) ไปจนถึงการจัดตั้งสภาผู้ฟังที่มีตัวแทนจากทุกจังหวัด ตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ เช่น  
กลุม่ชาติพันธุ์ เด็ก สตรี เพื่อให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ 



 
 ๑.๒.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
 วิทยุชุมชนเชิงประเด็นมีความเป็นอิสระ ดังนั้นจะต้องไม่ถูกจ ากัดด้านเนื้อหา แต่ควรก าหนด
กรอบในการก าหนดค าว่า “สาระและบันเทิง” 
 
 ๑.๒.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 
– สถานีแบบรวมประเด็น) 
 ด้านเนื้อหา ในส่วนของสาระบันเทิงควรมีความหลากหลาย และเป็นเนื้อหาที่คนฟังต้องการ
จริง ๆ อาจมีประเด็นเดียวหรือหลายประเด็นก็ได้ 
 
 ๑.๒.๖) การก ากับดูแล 
 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นควรอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยอ านาจรัฐ ซึ่งควรมีมากที่สุดคือ 
ร้อยละ ๘๐ แต่ให้มีการควบคุมเป็นส่วนน้อยคือ ร้อยละ ๒๐ กล่าวคือการควบคุมนั้นให้มีน้อยที่สุด 
 ทั้งนี้ในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การก ากับดูแลในล าดับแรกสุด คือ  
การก าหนดวัตถุประสงค์ ถือเป็นกรอบในการก ากับดูแลและกรอบในการท างานของวิทยุชุมชนเชิง
ประเด็น 
 กระบวนการในการสร้างเครือข่ายของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การมีสภาผู้ฟัง สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นการก ากับดูแลตนเอง นอกจากนี้มีการใช้กรอบ
จรรยาบรรณในการเข้ามาก ากับดูแลด้วย 
 
 ๑.๒.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ) 
 การส่งเสริมการประกอบกิจการนั้น วิทยุชุมชนเชิงประเด็นทุกแห่งยินดีที่จะให้มีการสนับสนุน
ส่งเสริม หรือรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค ด้านการด าเนินงาน รวมทั้งการ
สนับสนุนด้านเงินทุน แต่ไม่ต้องการให้มีการควบคุมจากภาครัฐ 
 
 ๑.๒.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
 หลักการสากลของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น ซึ่งแม้วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นจะเป็น
เพียงสถานีวิทยุกระจายเสียงรูปแบบหนึ่ง แต่ก็ควรระมัดระวังตัวชี้วัดทางภูมิศาสตร์ที่จะมาจ ากัดการ
ส่งสัญญาณ 
 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นไม่ควรจ ากัดอยู่เฉพาะผู้มีอ านาจทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้มี
อ านาจในการซื้อเครื่องส่งที่มีก าลังส่งสูง และสามารถครอบคลุมพ้ืนที่กว้างได้ อันเป็นการจ ากัดให้
เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีสิทธิเหนือคนอ่ืน 
 ด้านปัญหาทางเทคนิค พบค่อนข้างน้อย นอกจากนี้อาจมีการใช้คลื่นความถี่ในระบบ เอ.เอ็ม 
เพ่ือช่วยให้มีช่องทางมากขึ้น  



 ๑.๒.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นเป็นของประชาชน มีการบริหารภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือประชาชน โดยประชาชน 
 
๑.๓ กลุ่มย่อยด้านสุขภาพ อาชีพ และวัฒนธรรม 
 ๑.๓.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ
ของผู้ขอใบอนุญาต 
 มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย โดยวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นสามารถประกอบกิจการ
ตามประเภทของใบอนุญาตได้ ๒ ประเภทคือ บริการสาธารณะ และบริการชุมชน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความคิด ความสนใจ และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ส่วนคุณลักษณะของผู้ขอใบอนุญาตให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 ๑.๓.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ
งบประมาณ) 
 ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารดูแลทุกสถานี  และมีสหภาพ สหภาพแรงงาน เช่น 
วิสาหกิจรถไฟที่อยู่ในแต่ละพ้ืนที่ดูแล แต่ก็มีอิสระของตนเอง มีความเชี่ยวชาญหรือผลงานเป็นที่
ประจักษ์ในประเด็นนั้น ๆ  
 องค์กรก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี แต่ถ้าเป็นการบริหารระดับประเทศให้องค์กรก่อตั้ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 แหล่งที่มาของงบประมาณควรมาจากหลายแหล่ง ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นเงินจาก
ชุมชน วัด องค์กรการกุศล ภาษีของท้องถิ่นจากการจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การระดม
ทุนของสถานี จากการโฆษณา  และการอุปถัมภ์นี้ให้ตามความบริสุทธิ์ใจ รวมทั้งกองทุนวิจัยและ
พัฒนาฯของ กสทช. 
 คณะกรรมการควรมีลักษณะเป็นเครือข่าย ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้จ ากัดความค าว่า “ชุมชน” เพียงแค่
เชิงพ้ืนที่หรือเชิงกายภาพเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีคณะกรรมการในระดับชาติแล้ว ก็ควรมี
คณะกรรมการในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นด้วย เช่น ตัวแทนภาค ตัวแทนจังหวัด โดยมีสัดส่วนของผู้
ประกอบกิจการมากกว่าภาคส่วนอื่น ๆ โดยคณะกรรมการเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่ให้บริการ  
 การบริหารจัดการโดยผู้มีจิตสาธารณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน 
 ๑.๓.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบายทุกระดับ โดยกรรมการมีสัดส่วนมาจากชุมชน 
และควรมีการรวมกลุ่มผู้ฟังเพ่ือตรวจสอบการท าหน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น ในขณะที่
สถานีมีการรับเรื่องร้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
 
  
 



๑.๓.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
 เนื่องจากเป็นวิทยุชุมชนเชิงประเด็น ดังนั้นการพิจารณาเรื่องสาระและความบันเทิงควร
ค านึงถึงประเด็นหลักตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับ รวมทั้งค านึงถึงสัดส่วนรายการที่ผลิตจากสถานี 
และรายการท่ีรับจากสื่ออ่ืน ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับกฎหมายที่มีอยู่ 
 
 ๑.๓.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 
– สถานีแบบรวมประเด็น) 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นไปได้ทั้งสถานีแบบรวมประเด็นหรือสถานีแบบประเด็นเดียว ทั้งนี้
ให้ขึ้นอยู่กับชุมชน โดยสามารถมีประเด็นย่อยที่หลากหลายได้ แต่ต้องเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากความ
ต้องการและความสนใจของชุมชนนั้น ๆ และต้องไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง าของแหล่งทุนหรือ
การเมือง เป็นกลางทางการเมือง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
 
 ๑.๓.๖) การก ากับดูแล 
 ควรมีองค์กรหลัก และองค์กรย่อยของชุมชนดูแลเรื่องเนื้อหา (content) เพ่ือใช้ประเมินและ
สนับสนุนงบประมาณ 
 
 ๑.๓.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ) 
 ส่งเสริมศักยภาพ และการจัดท าแหล่งสารสนเทศด้านเสียงให้วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ และการตั้งสถานีให้มีคุณภาพ เช่น ส่งเสริมการพูดให้ถู กต้อง ก าหนด
มาตรฐานการผลิตรายการ ด้านจรรยาบรรณ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ 
 การส่งเสริมการอบรมการบริหารจัดการ ส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง ส่งเสริมความร่วมมือ
ของเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการประกอบกิจการ ตลอดจนส่งเสริมหลักการเพ่ือส่งเสริมให้สื่อภาค
ประชาชนได้มาตรฐาน 
 
 ๑.๓.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
 ควรก าหนดย่านความถี่ที่ชัดเจน และมาตรฐานด้านเทคนิค ส่งเสริมการผลิตและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นที่มีมาตรฐานในประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสม 
 
 ๑.๓.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
 สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน มีอาสาสมัคร ปราศจากกลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ ทั้ง
กลุ่มการเมืองและกลุ่มทุน 
 เป็นกระบวนการเรียนรู้ของสื่อภาคประชาชน ตอบสนองความต้องการของชุมชนให้สาระ
ข่าวสารความรู้ อย่างเท่าเทียม 



 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามหลักประชาธิปไตย ช่วยเหลือตนเองได้ มีศีลธรรมจรรยา 
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.๔ กลุ่มย่อยด้านเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
 ๑.๔.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ
ของผู้ขอใบอนุญาต 
 มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย และวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นการศึกษาควรอยู่ใน
ใบอนุญาตประเภทที่ ๑ กล่าวคือเป็นบริการสาธารณะ เนื่องจากการศึกษาไม่ใช่ประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง และมีหน้าที่ในการให้ความรู้เพ่ือตอบสนองทุกความต้องการกับชุมชนสาธารณะ มีการบริหาร
จัดการโดยบุคลากร มีส่วนร่วมกับพ้ืนที่ มีการกระจายเสียงที่กว้างกว่าต าบลหรือชุมชนเล็ก ๆ มีการ
เชื่อมโยงสัญญาณกับเครือข่าย มีการระดมทุน และการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ  
 
 ๑.๔.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ
งบประมาณ) 
 ด้านการบริหารจัดการ เมื่อมีการเปิดพ้ืนที่แล้วควรให้ชุมชนมีการบริหารจัดการกันเอง  
รัฐท าหน้าที่เพียงช่วยสนับสนุนเท่านั้น 
 วิทยุชุมชนเชิงประเด็นการศึกษา ส่วนใหญ่การสนับสนุนด้านเงินทุนมาจากมหาวิทยาลัย และ
มีเครือข่ายภาคประชาชน โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สมาคมศิษย์เก่า กลุ่มหอการค้า กลุ่ม
วิสาหกิจ มีความร่วมมือในรูปแบบกองทุนหรือผู้สนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งความเป็นไปได้ในอนาคต การมี
ส่วนร่วมของประชาชนต้องมาจากเครือข่ายที่มี ดังนั้นการใช้วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นเพ่ือบริการ
สาธารณะควรก าหนดตามคุณลักษณะเครือข่ายที่มีในสังคม เช่น เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ เครือข่ายกลุ่ม
ภาคธุรกิจชุมชน เครือข่ายเกษตร เครือข่ายผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ  
 
 ๑.๔.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
 ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการประเภทใดต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือกลุ่มคน เช่น กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและหรือผู้พิการ การด าเนินรายการ การแสดงความ
คิดเห็น การตอบสนองความต้องการของชุมชน การเปิดพ้ืนที่ให้ความรู้ที่เฉพาะเจาะจง หรือความรู้ที่
จ าเป็นที่ประชาชนต้องได้รับประโยชน์เพื่อเผยแพร่ในวิทยุชุมชนเชิงประเด็น 
 นอกจากนี้ ควรเชื่อมโยงเนื้อหารายการวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นไปยังสื่ออ่ืนเพ่ือให้คน
ทุกกลุ่มความพิการ โดยเฉพาะคนหูหนวกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
  
 ๑.๔.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
 วิทยุชุมชนเชิงประเด็นควรมีเนื้อหาเฉพาะประเด็น มีการก าหนดสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๗๐ และเสริมด้วยความหลากหลาย ส่วนรายการส าหรับกลุ่มความสนใจอ่ืน ๆ 
อีกร้อยละ ๓๐ ต้องมีการก าหนดสัดส่วนให้มีความชัดเจน 



 เนื้อหารายการควรมีหลากหลายแนวคิด และควรเปิดโอกาสให้หลากหลายกลุ่มเข้ามา
ด าเนินการในส่วนนี้ได้ แม้กระทั่งเป็นการประกอบกิจการบริการสาธารณะ หรือบริการชุมชน แต่มี
เนื้อหาที่เปน็เชิงธุรกิจก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้  
 
 ๑.๔.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 
– สถานีแบบรวมประเด็น)  
 ด้านความหลากหลายของเนื้อหา หากเป็นประเด็นเฉพาะสามารถเสริมประเด็นย่อยเข้ามา
เป็นเนื้อหาสาระของรายการในสถานีวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นได้ แต่ต้องมีการก าหนดสัดส่วนที่
ชัดเจน 
 
 ๑.๔.๖) การก ากับดูแล 
 ให้มีคณะกรรมการดูแลด้านการศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือจะได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าและเกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนให้ได้มากที่สุด  
 
 ๑.๔.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ) 
 ด้านแนวทางการส่งเสริม ควรจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกส่วน เช่น การจัดอบรมด้าน
เทคนิค การให้ความรู้ด้านการจัดรายการเชิงประเด็น ฯลฯ 
 
 ๑.๔.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
 ด้านพื้นที่ หรือการครอบคลุมการให้บริการ ควรมีพ้ืนที่การบริการที่หลากหลาย หรืออาจเป็น
ลักษณะโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างกัน เช่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีบางรายการเกี่ยวกับการศึกษา 
มีจุดแข็งที่สามารถด าเนินการเชื่อมโยงกับกลุ่มอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันก็มีบางรายการที่เชื่อมสัญญาณ
เข้าหากัน มีการใช้รายการร่วมกัน และเป็นอีกช่องทางท่ีติดต่อกับชุมชนได้ 
 ให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีอยู่ทั้งหมด โดยจัดสรรสัดส่วนมากที่สุดแก่กิจการประเภท
บริการสาธารณะและบริการชุมชน เพราะหากเป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจที่มีการแสวงหาก าไร 
เมื่อได้ก าไรมากก็สมควรที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมากกว่าการประกอบกิจการประเภทอื่น 
 การครอบคลุมของสัญญาณจะต้องมีความชัดเจน มีมาตรฐานทางเทคนิค เนื่องจาก
วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นครอบคลุมพ้ืนที่หลายจังหวัด อย่างไรก็ตามมีการเสนอความเห็นอีกส่วน
หนึ่งให้คลื่นการศึกษาเป็นคลื่นเดียวกันทั่วประเทศ แม้จะมีระยะทางห่างกันก็ตาม 
 
 ๑.๔.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
 วิทยุชุมชนเชิงประเด็น ต้องเกิดจากความต้องการของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ  



 การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ หน่วยงานที่จะขอใบอนุญาตควรจะมีผลการส ารวจเชิงพ้ืนที่ของ
คนในบริเวณนั้นด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ชุมชนมีความต้องการสถานีวิทยุชุมชนเชิงประเด็นอย่าง
แท้จริง (มีสถานีวิทยุกระจายเสียงของสถาบันการศึกษา) 
 
 

๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒.๑ ผลการสัมมนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม 
 ๒.๑.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ
ของผู้ขอใบอนุญาต 
  มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ส่วนประเภทใบอนุญาตที่เหมาะสมสามารถเป็นได้ทั้ง ๒ 
ประเภท คือ ประเภทบริการชุมชน และบริการสาธารณะ หากเป็นประเภทบริการสาธารณะต้อง
พิจารณาจากประเด็นส าคัญ ๆ อาทิ ศาสนา และสามารถด าเนินการในลักษณะเครือข่ายได้  
 
 ๒.๑.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ
งบประมาณ) 
  การบริหารจัดการจ าแนกเป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ การบริหารจัดการแบบองค์กรสมาคม 
หรือมูลนิธิที่ด าเนินการตามประเด็น และบริหารจัดการแบบการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี โดยต้องมี
โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทั้งเป็นกรรมการบริหาร
และสภาผู้ฟัง ทั้งนี้อาสาสมัครมาจากคนหลากหลายกลุ่มรวมตัวกันเป็นเครือข่าย และเป็นระบบดูแล
กันเอง 
 ด้านแหล่งที่มาของงบประมาณได้จากการรับบริจาค จากสมาชิกที่ฟังรายการ การทอดผ้าป่า 
และจากเงินสนับสนุนของภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนาฯ  
 
 ๒.๑.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
 วิทยุชุมชนเชิงประเด็นเกิดจากความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมเป็นได้ทั้งการมีส่วน
ร่วมของประชาชนกับสถานี และการแลกเปลี่ยนรายการระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยกัน โดย
การมีส่วนร่วมนั้นในแบบแรกนั้นมีได้หลายระดับ ตั้งแต่การแบ่งปันข้อมูล การโทรศัพท์เข้าร่วม
รายการ (phone in) การร่วมจัดรายการ การร่วมบริหารจัดการสถานี ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในเชิง
เครือข่าย  

   อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมนั้นควรมีกรอบกติกาท่ีชัดเจน และอาสาสมัครที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการของสถานีวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นควรท าด้วยความสุขใจ 
 
 
 ๒.๑.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 



 สัดส่วนของสาระต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ส่วนสาระบันเทิงควรให้แต่ละสถานีก าหนด
ขึ้นมาจากประเด็นที่ชุมชนต้องการตามความเหมาะสม โดยสามารถสร้างปัญญาให้แก่ผู้ฟังและ 
ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม ทั้งนี้ต้องเคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม
กรอบที่กฎหมายก าหนด 
 
 ๒.๑.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 
– สถานีแบบรวมประเด็น) 
 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นสามารถเป็นได้ทั้งระดับรายการและระดับสถานี ซึ่งหากเป็น
ลักษณะรายการนั้น ในหนึ่งสถานีมีการน าเสนอรายการที่เป็นลักษณะประเด็นเฉพาะหลากหลาย
ประเด็น ส่วนระดับสถานีควรมีประเด็นเดียว อาทิ ศาสนา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ฟังได้ทุก
เวลาที่ต้องการจะเข้าถึง อย่างไรก็ตาม หากเป็นแบบสถานีประเด็นเดียว ควรเน้นเนื้อหาด้านสาระ
มากกว่าด้านบันเทิง 
 
 ๒.๑.๖) การก ากับดูแล 
 การก ากับดูแลโดยชุมชนก ากับดูแลกันเองร้อยละ ๘๐ ส่วนการก ากับดูแลจากภาครัฐเพียง
ร้อยละ ๒๐ หรือตามกรอบแนวทางของกฎหมาย และควรก าหนดให้มีการใช้คลื่นความถี่ที่ชัดเจน มี
สถานีเฝ้าฟังทุกเขตพ้ืนที่ 
 
 ๒.๑.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ) 
 รัฐควรสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยุชุมชนเชิงประเด็น ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค จัดตั้ง
หน่วยงานที่คล้ายกับ กบว.1 เดิม ซึ่งท าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และการจัดรายการ จัดให้
มีคณะอนุกรรมการร่างประกาศว่าด้วยวิทยุชุมชนเชิงประเด็น และเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ส่งเสริมให้มีการอบรม การสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งความรู้ในด้านการจัดการ ด้าน
อุปกรณ์ ด้านเทคนิค ด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ไม่ต้องการการแทรกแซงจากรัฐ 
 
 ๒.๑.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 

   การส่งสัญญาณและการครอบคลุมของสัญญาณนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะทางพ้ืนที่และประเด็น
 นั้น ๆ และการด าเนินงานต้องมีเครือข่ายทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้ ต้องมีการจัดสรรคลื่นความถี่ใน
ลักษณะโครงข่าย และควรจัดก าลังส่งกระจายเสียงเป็น ๓ ระดับ โดยแบ่งตามขนาดเมือง คือ ขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก การจัดสรรคลื่นความถี่พิจารณาตามความต้องการของชุมชน การ
รวมตัวกันของเครือข่าย และการมีอยู่ของคลื่นความถี่ที่สามารถเป็นไปได้จริง การครอบคลุมของ
สัญญาณต้องมีความชัดเจน และสามารถใช้คลื่นวิทยุที่มีอยู่ได้อย่างแท้จริง 

                                                           
1 คณะกรรมการบริหารวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 



 
 ๒.๑.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
 วิทยุชุมชนเชิงประเด็นเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของชุมชน 
ไม่แสวงหาก าไร ไม่จ ากัดพ้ืนที่ เป็นอิสระ สามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 
จรรยาบรรณ ศีลธรรม และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 ผลการสัมมนาในแต่ละกลุ่มย่อยมีดังนี้ 
๒.๒  กลุ่มย่อยด้านศาสนา 
 ๒.๒.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ
ของผู้ขอใบอนุญาต 
 มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ซึ่งประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสมนั้นสามารถเป็นได้ทั้ง 
๒ ประเภท คือ ประเภทบริการสาธารณะ และบริการชุมชน 
 นอกจากนี้ มีการแสดงความคิดเห็นอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการตรากฎหมายเพ่ิมขึ้นส าหรับ
วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นศาสนาโดยเฉพาะ 
 
 ๒.๒.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ
งบประมาณ) 
 เนื่องจากวิทยุชุมชนเชิงประเด็นเกิดจากความต้องการของชุมชน ดังนั้นกลุ่มคนในชุมชนต้อง
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามความเหมาะสมและตามความช านาญของแต่ละคน  
 การจัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ ตัวแทนผู้ฟัง และกรรมการด้านบริหาร  
ซึ่ ง เกิดจากระบบอาสาจากผู้ ฟังที่อยู่ ในชุมชนหรืออยู่ ใกล้วัด  ด้านงบประมาณของสถานี
วิทยุกระจายเสียงได้มาจากสมาชิกที่ฟังรายการ เป็นระบบดูแลกันเอง และต้องได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐด้วย 
 
 ๒.๒.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นย่อมเกิดจากความต้องการของประชาชน และชุมชนอย่าง
แน่นอน 
 

  ๒.๒.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
   สัดส่วนของสาระต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ส่วนที่เป็นสาระบันเทิงควรให้แต่ละสถานี

ก าหนดขึ้นมาจากประเด็นที่ชุมชนต้องการตามความเหมาะสม 
 

๒.๒.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 
– สถานีแบบรวมประเด็น) 



   วิทยุชุมชนเชิงประเด็น สามารถเป็นได้ทั้งสถานีแบบประเด็นเดียวหรือสถานีรวมหลาย
ประเด็นก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นสถานีแบบประเด็นเดียว ควรเน้นเนื้อหาด้านสาระมากกว่า 
ด้านบันเทิง 

 
 
 
  ๒.๒.๖) การก ากับดูแล 

  ให้มีการก ากับดูแลโดยผู้ฟังก ากับดูแลกันเองร้อยละ ๘๐ ส่วนการก ากับดูแลจากภาครัฐเพียง
ร้อยละ ๒๐ เท่านั้น 
 

๒.๒.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ) 

   รัฐควรสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยุชุมชนเชิงประเด็น และต้องการให้รัฐสนับสนุนด้าน
เทคนิค เช่น ส่งเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุด  

 
 ๒.๒.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
 ให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ เกิดเป็นโครงข่าย และควรจัดก าลังส่งกระจายเสียงเป็น ๓ ระดับ 
โดยแบ่งตามขนาดเมือง คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก อย่างมีมาตรฐาน 
 
 ๒.๒.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
 วิทยุชุมชนเชิงประเด็นเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ไม่แสวงหาก าไร ท า
เพ่ือสังคม เป็นอิสระจากภาครัฐและภาคธุรกิจ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ 
จรรยาบรรณ ศีลธรรม และมีไว้เพ่ือบริการชุมชนอย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 
 ๒.๓ กลุ่มย่อยด้านสุขภาพ อาชีพ และวัฒนธรรม 
  ๒.๓.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ
 ของผู้ขอใบอนุญาต  
   มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ส่วนประเภทใบอนุญาตที่เหมาะสมนั้นเป็นได้ทั้งประเภท

บริการสาธารณะ และบริการชุมชน แต่หากเป็นประเภทบริการสาธารณะต้องพิจารณาจากประเด็นที่
ส าคัญ ๆ อาทิ ศาสนา และสามารถด าเนินการในลักษณะของเครือข่ายทั่วประเทศได้ 

 
๒.๓.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ

งบประมาณ)  



   ให้มีการบริหารจัดการในลักษณะมูลนิธิทั้งประเภทบริการสาธารณะและบริการชุมชน ทั้งนี้
ในส่วนของชุมชนให้กลุ่มองค์กรภายในชุมชนร่วมกันเป็นกรรมการ ซึ่งมาจากคนหลากหลายกลุ่มที่เป็น
อาสาสมัคร และชุมชนรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในการบริหารจัดการ  

   ส าหรับแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ อบต . การ
ทอดผ้าป่า และเงินอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เพ่ือใช้ในการด าเนินการต่าง ๆ เช่น  
การซ่อมแซมเครื่องส่งอุปกรณ์ประจ าปี  

 
 
  ๒.๓.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
   การมีส่วนร่วมในฐานะร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วม

นั้นควรมีกรอบกติกาที่ชัดเจน และอาสาสมัครที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นควรท าด้วยความสุขใจ 

 
  ๒.๓.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
   (ไม่มีใครเสนอสัดส่วนของเนื้อหาที่ชัดเจน) มีความกังวลในการบังคับใช้กฎหมาย และ

ต้องการให้เอาผิดกับผู้ประกอบกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามลักษณะของประเภทใบอนุญาตที่ได้รับ 
โดยเฉพาะการปฏิบัติตามกรอบเนื้อหาสาระที่กฎหมายก าหนด 

 
๒.๓.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 

– สถานีแบบรวมประเด็น) 
   วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นเป็นได้ทั้งระดับรายการ และระดับสถานี ซึ่งหากเป็นลักษณะ

รายการนั้นในหนึ่งสถานีมีการน าเสนอรายการที่เป็นลักษณะประเด็นเฉพาะหลากหลายประเด็น ส่วน
ระดับสถานีควรมีประเด็นเดียว อาทิ ศาสนา เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ฟังได้ทุกเวลาที่
ต้องการจะเข้าถึง 

 
  ๒.๓.๖) การก ากับดูแล 
   ก าหนดให้มีการใช้คลื่นความถี่ที่ชัดเจน มีสถานีเฝ้าฟังทุกเขตพ้ืนที่  พร้อมทั้งให้ชุมชน

ตรวจสอบกันเองภายในชุมชน 
 

๒.๓.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ)  

ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่คล้ายกับ กบว.เดิม ซึ่งท าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และ
การจัดรายการ รวมทั้งควรมีการส ารวจวิทยุชุมชนเชิงประเด็นเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ และน าไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมด้านต่าง ๆ ต่อไป  นอกจากนี้ควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการร่างประกาศว่า



 ด้วยวิทยุชุมชนเชิงประเด็น และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนมีการจัดอบรมด้าน
เทคนิค เครื่องส่งโดย กสทช. 

 
  ๒.๓.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
   การส่งสัญญาณและการครอบคลุมของสัญญาณนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะทางพ้ืนที่และประเด็น

นั้น ๆ และการด าเนินงานต้องมีเครือข่ายทั่วทั้งประเทศ 
   ควรก าหนดลักษณะพ้ืนที่จากการให้บริการ เพราะการก าหนดตามก าลังส่งกระจายเสียงอาจ

ไม่ตอบโจทย์ หากพ้ืนที่เป็นภูเขา หรือมีสิ่งกีดขวาง และการส่งสัญญาณต้องให้ครอบคลุมกับลักษณะ
ทางพ้ืนที่ โดยออกกฎหมายให้ชัดเจนแก่ใบอนุญาตแต่ละประเภท 

 
 ๒.๓.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
 วิทยุชุมชนเชิงประเด็น เป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน จากคนในชุมชนสู่สาธารณะทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวม 
 
๒.๔ กลุ่มย่อยด้านเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส 
 ๒.๔.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ

 ของผู้ขอใบอนุญาต 
 มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ส่วนประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสมคือ ประเภทบริการ

ชุมชน ซึ่งแบ่งได้ ๒ แบบคือ เชิงพ้ืนที่ และเชิงประเด็น 
 อย่างไรก็ตาม วิทยุชุมชนเชิงประเด็นส าหรับกลุ่มเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสสามารถจัดท าใน

รูปแบบของรายการได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 
 

 ๒.๔.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ
  งบประมาณ) 

 มองได้ 2 ด้านคือ หากคนกลุ่มนี้ยังไม่มีแรงผลักดันมากนัก ก็ให้เริ่มต้นบริหารจัดการแบบ
องค์กร สมาคมหรือมูลนิธิที่ท างานในด้านนี้ แต่หากมีการรวมกลุ่มกันตามความต้องการอยู่แล้ว เช่น 
กลุ่มสตรี ก็สามารถบริหารจัดการวิทยุชุมชนเชิงประเด็นได้ โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มี
อาสาสมัครเข้าร่วมด าเนินการ ด้านงบประมาณได้จากการรับบริจาค รวมถึงการรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
 
 ๒.๔.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 

   มี ๒ ส่วนคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับสถานีวิทยุกระจายเสียง และการแลกเปลี่ยน
รายการระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นด้วยกัน  
  การมีส่วนร่วมนั้นมีได้หลายระดับ ตั้งแต่การแบ่งปันข้อมูล การโทรศัพท์เข้าร่วมรายการ 
(phone in) การร่วมจัดรายการ การร่วมบริหารจัดการสถานี ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในเชิงเครือข่าย 



 
  ๒.๔.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
  ส่วนใหญ่เป็นสาระ รองลงมาคือ สาระบันเทิงที่สามารถสร้างปัญญาให้ผู้ฟังได้ ส่วนด้านความ
บันเทิงสามารถมีได้เล็กน้อย โดยค านึงถึงความเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม 
 

๒.๔.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 
– สถานีแบบรวมประเด็น) 
 ในแต่ละประเด็นมีความหลากหลายในตัวอยู่แล้ว เช่น เรื่องเพศ ความปลอดภัยของสตรี  
ซึ่งเป็นประเด็นเรื่องสตรี แต่เนื้อหาของรายการมีความหลากหลาย 

 
  ๒.๔.๖) การก ากับดูแล  
  ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของกฎหมาย 
 

 ๒.๔.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ) 
 ส่งเสริมให้มีการอบรม การสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งความรู้ในด้านการจัดการ ด้านอุปกรณ์ 
ด้านเทคนิค ด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ไม่ต้องการการแทรกแซง จากรัฐ 
 
 ๒.๔.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 

   การจัดสรรคลื่นความถี่พิจารณาตามความต้องการของชุมชน การรวมตัวกันของเครือข่าย 
และการมีอยู่ของคลื่นความถี่ท่ีสามารถเป็นไปได้จริง  

  การครอบคลุมของสัญญาณต้องมีความชัดเจน และสามารถใช้คลื่นวิทยุที่มีอยู่ได้อย่าง
 แท้จริง 
 

 ๒.๔.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
 วิทยุชุมชนเชิงประเด็นเป็นของประชาชนโดยประชาชน โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่  สามารถ
แลกเปลี่ยนกันได้ และไม่แสวงหาก าไรในเชิงธุรกิจ 

 
 
๓.  ภาคเหนือ 

๓.๑ ผลการสัมมนาภาคเหนือโดยรวม 
 ๓.๑.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ

 ของผู้ขอใบอนุญาต 



มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ด้านประเภทใบอนุญาตมีความเป็นไปได้ทั้งประเภทบริการ
สาธารณะ และบริการชุมชน ส่วนด้านผู้ขอใบอนุญาตควรอยู่ในรูปของมูลนิธิหรือสมาคม และต้องมี
ความสามารถในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ ใช้ภาษาไทยกลางและค าราชาศัพท์ได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน 
 
 ๓.๑.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ

 งบประมาณ) 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยประชาชน ประชาชนเป็นผู้ก าหนดผังรายการ และ

จัดตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายตามความเหมาะสม โดยการบริหารจัดการแบ่งออกเป็นฝ่ายบริหาร
จัดการ  ฝ่ายรายการ และฝ่ายเทคนิค ด้านแหล่งที่มาของงบประมาณมาจากการสนับสนุนของ ชุมชน 
รัฐบาล และกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ โดยไม่มีโฆษณา ด้านผู้ด าเนินรายการหรือผู้ประกอบกิจการ ควร
มีความเป็นมืออาชีพ และสิ่งส าคัญคือ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม น าเสนอสิ่งที่เป็นจริง ถูกต้อง 
และเป็นกลาง 
 รัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ซึ่งที่ตั้งสถานี

 วิทยุกระจายเสียงควรตั้งในสถานที่ของรัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หรืออาจตั้งใน
 มูลนิธิ/สมาคมก็ได ้

 
 ๓.๑.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมเกิดจากจิตอาสาของประชาชน โดยประชาชนทุกภาคส่วนควรเข้ามีส่วนร่วม 
ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นมีทั้งการบริหารจัดการ การก ากับดูแล การบริจาค การซ่อมแซม การก าหนด
รูปแบบรายการ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันในสื่อวิทยุชุมชนเชิงประเด็น และเป็น
การสื่อสารสองทาง 
 

  ๓.๑.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
 ก าหนดให้มีรายการที่เป็นสาระในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ หรือร้อยละ ๗๐  
และเปิดโอกาสในการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มของเยาวชน ภาษาถิ่น และภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยไม่
ถูกจ ากัดในการผลิตรายการ เช่น เนื้อหาที่เป็นความบันเทิง คือ เพลงภาษาถ่ิน เป็นต้น 

 
๓.๑.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 

– สถานีแบบรวมประเด็น) 
  วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นมีความหลากหลายของเนื้อหาในตัวอยู่แล้ว ทั้งเรื่องการศึกษา 
 ศาสนา คุณภาพชีวิต ชุมชน การให้ความรู้ และการให้ก าลังใจ ทั้งนี้ความหลากหลายของเนื้อหาอาจ
 ขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงของเครือข่าย 
 
 
 



  ๓.๑.๖) การก ากับดูแล 
  ให้มีการก ากับดูแลกันเองภายในชุมชน ในรูปแบบสภาผู้ ฟังหรื อสมาคมตามความ
 เหมาะสม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรควบคุมดูแลในด้านอ่ืน ๆ เช่น องค์กรที่คล้ายกับ กบว .เดิม และ
 องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลโฆษณา โดยรัฐบาลท าหน้าที่ช่วยในการดูแลเท่านั้น 
 

๓.๑.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ) 

ให้มีการจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดรายการและประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้ ส่งเสริมการดึงเอาภูมิปัญญาเพ่ือ
เสนอองค์ความรู้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ตลอดจนส่งเสริม
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในชุมชน และระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น
ด้วยกัน 

นอกจากนี้ เสนอให้ก าหนดค านิยามเชิงเทคนิคในพระราชบัญญัติฯ ให้มีค าว่า “โครงข่าย” 
คือ มีการเชื่อมต่อกันในระบบต่าง ๆ และมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานีลูกข่าย เพ่ือให้สามารถก ากับ
ดูแลกันเองได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 
  ๓.๑.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
  การครอบคลุมของสัญญาณต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ITU-R2 และต้องจัดการ/จัดสรรคลื่น
 ความถี่ให้ชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการทับซ้อนของคลื่น  

คลื่นความถี่ต้องมีขนาดทัดเทียมกับคลื่นของรัฐ และขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชน  
ซึ่งอาจก าหนดให้มีขนาดการส่งสัญญาณเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

นอกจากนี้  มีการเสนอให้แบ่งโซนความถี่ตามหน้าปัดวิทยุ ให้ เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน  
ทั้งประเภทบริการสาธารณะ บริการชุมชน และธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรร และขจัดปัญหา
การรบกวนกันของคลื่น 

 
  ๓.๑.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
  วิทยุชุมชนเชิงประเด็นเป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

 วิทยุชุมชนเชิงประเด็นเป็นสื่อที่ช่วยเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจ ความจริง ความงาม  
เพ่ือการด ารงอยู่ของสังคมไทย  

นอกจากนี้  ประเด็นในแต่ละด้านนั้นต้องเจาะให้ตรงกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม  
สนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นหรือภูมิภาค และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
 
 ผลการสัมมนาในแต่ละกลุ่มย่อยมีดังนี้ 

                                                           
2 ภาควิทยุคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (The International Telecommunication Union-Radiocommunication Sector)  



๓.๒ กลุ่มย่อยด้านศาสนา 
 ๓.๒.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ

 ของผู้ขอใบอนุญาต 
 มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมายอย่างแน่นอน ส่วนประเภทของใบอนุญาตนั้นสามารถเป็นได้
ทั้งประเภทบริการสาธารณะ และบริการชุมชน แต่ประเภทใบอนุญาตที่เหมาะสมคือ ประเภทบริการ
ชุมชน เนื่องจากประเภทบริการสาธารณะนั้นเป็นบทบาทของภาครัฐและอาจท าให้มีปัญหาในเชิง
กฎหมาย 
 
  ๓.๒.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 
  การบริหารจัดการท าโดยประชาชน ประชาชนเป็นผู้ก าหนดผังรายการ ด้านแหล่งที่มาของ
รายได้ต้องมาจากเงินบริจาคของชุมชนผู้รับบริการ และไม่มีโฆษณา 
 
  ๓.๒.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 

 ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเกิดจากจิตอาสา ซึ่งการมีส่วนร่วมมีทั้งการบริหารจัดการ การก ากับ
ดูแล การบริจาค การซ่อมแซม ไปจนถึงเป็นผู้สะท้อนความต้องการเพ่ือก าหนดรูปแบบรายการ
วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น 

 
 ๓.๒.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
 ก าหนดให้มีรายการที่เป็นสาระในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
 

๓.๒.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 
– สถานีแบบรวมประเด็น) 

 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นศาสนามีความหลากหลายในตัวอยู่แล้ว ทั้งในด้านเนื้อหา  
และธรรมะที่มาจากครูบาอาจารย์หลายท่าน 

 
 ๓.๒.๖) การก ากับดูแล 
 วิทยุชุมชนเชิงประเด็นด้วยกันก ากับดูแลกันเอง เพื่อป้องกันการท าผิดวัตถุประสงค์ 
 

๓.๒.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ) 
 เสนอให้ก าหนดค านิยามเชิงเทคนิคในพระราชบัญญัติฯ ให้มีค าว่า “โครงข่าย” คือ มีการ
เชื่อมต่อกันในระบบต่าง ๆ และมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานีลูกข่าย เพ่ือให้สามารถก ากับดูแล
กันเองได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 



 ๓.๒.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
 มาตรฐานทางเทคนิคต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ITU-R เพ่ือไม่ให้รบกวนคลื่นข้างเคียง และ
ต้องมีขนาดทัดเทียมกับคลื่นของรัฐ ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับความต้องการของประชาชนด้วย ทั้งนี้อาจก าหนดให้
มีขนาดการส่งสัญญาณเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
 
 ๓.๒.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 

  หลักการวิทยุชุมชน ต้องเป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน  
 

๓.๓ กลุ่มย่อยด้านสุขภาพ อาชีพ และวัฒนธรรม 
๓.๓.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ

ของผู้ขอใบอนุญาต  
   มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ส่วนประเภทของใบอนุญาตที่ เหมาะสมมีความเป็นไปได้ทั้ง

ประเภทบริการสาธารณะ และบริการชุมชน ด้านผู้ขอใบอนุญาตต้องมีความสามารถในการผลิตสื่อที่มี
คุณภาพ ใช้ภาษาไทยกลาง และค าราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

 
๓.๓.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ

งบประมาณ)  
  การบริหารจัดการแบ่งออกเป็นฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายรายการ และฝ่ายเทคนิค ส่วนด้าน
งบประมาณมาจากการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
  ด้านผู้ด าเนินรายการ หรือผู้ประกอบกิจการ ควรมีความเป็นมืออาชีพ และสิ่งส าคัญคือ ต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม น าเสนอสิ่งที่เป็นจริง ถูกต้อง และเป็นกลาง 
 

  ๓.๓.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
 ประชาชนทุกภาคส่วนควรเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 ๓.๓.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
  การใช้ภาษาถ่ินโดยเฉพาะปราชญ์ ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ มีเนื้อหาที่เป็นความบันเทิง เช่น เพลง
ภาษาถ่ิน เป็นต้น 
  นอกจากนี้ เรื่องของเยาวชนและการใช้ภาษาควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ภาษาโดยไม่ถูก
จ ากัดในการผลิตรายการ ให้เยาวชนได้ใช้ภาษาท่ีมีลักษณะเฉพาะในกลุ่มของตน 
 

๓.๓.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 
– สถานีแบบรวมประเด็น) 



  วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นเป็นความสนใจร่วมกันที่วิทยุกระจายเสียงประเภทบริการ
สาธารณะและบริการชุมชนสามารถด าเนินการร่วมกันได้ เช่น วิทยุสถาบัน โรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย 
 

  ๓.๓.๖) การก ากับดูแล 
  ควรมีการก ากับดูแลกันเอง โดยอาจอยู่ในรูปแบบสภาหรือสมาคมตามความเหมาะสม  
เพ่ือป้องกันการทับซ้อน การถูกแทรกแซง รวมทั้งจัดตั้งองค์กรที่คล้ายกับ กบว .เดิม และองค์กรที่ท า
หน้าที่ก ากับดูแลการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง โดยเฉพาะการโฆษณายา และน้ าผลไม้ 
 

๓.๓.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ) 
  ควรจัดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคคลากร เพ่ือให้สามารถด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยุได้  
ทั้งเรื่องของการจัดรายการ และเรื่องการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น 
  ส่งเสริมการดึงเอาภูมิปัญญาเพ่ือเสนอองค์ความรู้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในชุมชนและระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียง 
เชิงประเด็นด้วยกัน 
 

  ๓.๓.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
 การครอบคลุมของสัญญาณอาจแตกต่างจากวิทยุชุมชน เนื่องจากอาจจะมีพ้ืนที่ครอบคลุม

มากกว่า 
 

 ๓.๓.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
  วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น ในด้านประเด็นนั้นต้องเจาะให้ตรงกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
สนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นหรือภูมิภาค เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
  วิทยุชุมชนเชิงประเด็นเป็นสื่อที่ช่วยเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจ ความจริง ความงามเพ่ือการ
ด ารงอยู่ของสังคมไทย  
 
 
๓.๔ กลุ่มย่อยด้านเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส 

  ๓.๔.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ
 ของผู้ขอใบอนุญาต  

 มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย และประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสมนั้นเป็นได้ทั้ง
ประเภทบริการสาธารณะและบริการชุมชน ส่วนด้านผู้ขอใบอนุญาตน่าจะอยู่ในรูปแบบของมูลนิธิ 
หรือสมาคม 



 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นนั้นเกี่ยวข้องทั้งส่วนของพ้ืนที่ และความต้องการของชุมชน 
อย่างไรก็ตาม ควรแยกประเด็นระหว่างผู้ป่วยเรื้อรังกับผู้พิการออกจากกัน เนื่องจากมีลักษณะที่ต่าง
ประเด็นกัน  

 
๓.๔.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ

งบประมาณ) 
  การบริหารแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนงบประมาณมาจากทั้งคนในชุมชนและรัฐบาล 
นอกจากนี้รัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ซึ่งที่ตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงควรตั้งในสถานที่ของรัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หรืออาจตั้งในมูลนิธิ/
สมาคมก็ได ้
 
 ๓.๔.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้เป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง  
รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันในสื่อวิทยุชุมชนเชิงประเด็น และเป็นการสื่อสารสองทาง 
 
 ๓.๔.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
 ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสาระร้อยละ ๖๐ และความบันเทิงร้อยละ ๔๐ 

 
๓.๔.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 

– สถานีแบบรวมประเด็น) 
 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในส่วนของเนื้อหานั้นมีความหลากหลาย ทั้งเรื่องการศึกษา 

ศาสนา คุณภาพชีวิต เรื่องชุมชน รวมทั้งการให้ความรู้จากผู้รู้ การให้ก าลังใจ และการให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลรักษา นอกจากนี้ความหลากหลายของเนื้อหาอาจขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงของ
เครือข่าย 

 
  ๓.๔.๖) การก ากับดูแล 

 ชุมชนมีการก ากับดูแลกันเอง อาจอยู่ในรูปสภาผู้ฟัง มีการสื่อสารสองทางเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมที่มากข้ึน รัฐบาลท าหน้าที่เพียงช่วยในการดูแลเท่านั้น 
 

๓.๔.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ) 

  (ไม่มีใครเสนอความเห็นในประเด็นนี้) 
 
 
 



  ๓.๔.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
 ต้องจัดการ และจัดสรรคลื่นความถี่ ให้ เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการทับซ้อน  
นอกจากนี้ ควรแบ่งโซนความถี่ตามหน้าปัดวิทยุให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนทั้งประเภทบริการสาธารณะ 
บริการชุมชน และธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการจัดสรร และขจัดปัญหาการรบกวนกันของคลื่น 

 
  ๓.๔.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
  วิทยุชุมชนเชิงประเด็น ท าด้วยชุมชน เพื่อชุมชน 
 
๔. ภาคใต้ 

 ๔.๑ ผลการสัมมนาภาคใต้โดยรวม 
  ๔.๑.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ
 ของผู้ขอใบอนุญาต  
  มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย และสามารถเป็นได้ทั้งแบบบริการสาธารณะ บริการ
 ชุมชน และเชิงธุรกิจ เพราะแต่ละกลุ่มก็มีประเด็นแตกต่างกันออกไป แต่ประเภทใบอนุญาตที่
 เหมาะสมคือ บริการชุมชน เนื่องจากเกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน 

 ด้านคุณลักษณะของผู้ขอใบอนุญาตเป็นได้ทั้งมูลนิธิและกลุ่มบุคคลในท้องถิ่น แต่ต้องยึดตาม
คุณลักษณะที่กฎหมายก าหนด 

 
  ๔.๑.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ
 งบประมาณ) 
  องค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากชุมชน และอาสาสมัครในท้องถิ่น  
  ด้านงบประมาณได้จากการรับบริจาคจากผู้ ฟัง รัฐสนับสนุนส่วนหนึ่งและได้มาจาก
 กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
  ในด้านการบริหารจัดการนั้น ผู้ประกอบกิจการจะต้องมีความเข้าใจ และมีความ
 ชัดเจนในการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องของโครงสร้างการบริหารงานและคน  
 
  ๔.๑.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 

 การด าเนินการของวิทยุชุมชนเชิงประเด็นนั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และการด าเนินการเป็นการส่งเสริมให้เกิดต้นทุนทางวัฒนธรรม
ส่งเสริมต้นทุนทางสังคมที่ชัดเจน เพราะมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมสังคมทั่ว
ประเทศ  

 
  ๔.๑.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 

 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นสามารถมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยู่ด้วยกันได้ เพ่ือให้มี
ความหลากหลาย และต้องไม่มีโฆษณา โดยสัดส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ส่วนที่



เหลือเป็นความบันเทิง หรืออาจเป็นสาระที่มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นนั้น ๆ ร้อยละ ๙๕ ส่วนที่เหลือเป็น
สาระสาธารณะอ่ืน ๆ 

 
 ๔.๑.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 
– สถานีแบบรวมประเด็น) 

  แต่ละประเด็นมีความหลากหลายอยู่ในตัวอยู่แล้ว อาทิ ประเด็นศาสนา และจะต้อง
 ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้ฟัง เช่น เพศ อายุ ฯลฯ โดยควรอยู่ในรูปแบบของสถานีแบบ
 เฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 

วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นสามารถรวมกลุ่มกันตามความสนใจ หรือกลุ่มที่มีปัญหาร่วมกัน 
เช่น กลุ่มผู้พิการร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุจัดตั้งวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นขึ้นมาเพ่ือผสมผสาน ช่วยกัน
แบ่งปัน และร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการ แบ่งเวลาในการด าเนินการ แลกเปลี่ ยน
ข้อมูลระหว่างกัน และท าให้วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นมีความหลากหลายในเนื้อหา แต่ก็อยู่ในกลุ่ม
สนใจหรือกลุ่มที่มีปัญหาเดียวกัน 

 
  ๔.๑.๖) การก ากับดูแล 

 ก ากับดูแลโดยชุมชนดูแลกันเอง ร่วมกับการก ากับดูแลจากหน่วยงานของรัฐ  และให้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการเฉพาะเพ่ือออกกฎ ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลของการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น 
 

๔.๑.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ) 

รัฐควรจัดการสัมมนาหรืออบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการสถานี   
ด้านกฎหมาย การด าเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งด้านเทคนิค ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้ง
สถานี 

 
  ๔.๑.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 

 เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ควรจัดสรรคลื่นความถี่ให้กิจการประเภทบริการชุมชน
เหมือนกันกับบรกิารสาธารณะ และมีลักษณะของโครงข่าย 

นอกจากนี้ การครอบคลุมของสัญญาณจะต้องไม่จ ากัดพ้ืนที่ ควรแบ่งโซนความถี่ตามหน้าปัด
วิทยุ ก าหนดความถี่คลื่นให้ชัดเจน และจัดกลุ่มความถี่ของคลื่นเพ่ือแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหา
คลื่นทับซ้อนกัน 

 
  ๔.๑.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
  วิทยุชุมชนเชิงประเด็นเป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน  
  ผู้ประกอบกิจการ และผู้ฟังมีความภูมิใจในวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นของตน 



 
  ผลการสัมมนาในแต่ละกลุ่มย่อยมีดังนี้ 

๔.๒ กลุ่มย่อยด้านศาสนา 
๔.๒.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ

ของผู้ขอใบอนุญาต 
มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย และในความเป็นจริงวิทยุชุมชนเชิงประเด็นนั้นมีอยู่แล้วหาก

ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องไปแก้ที่กฎหมาย เพื่อให้รองรับกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว 
  ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสมคือ ประเภทบริการชุมชน เนื่องจากเกิดจากความ
 ต้องการของชุมชน ส่วนด้านคุณลักษณะของผู้ขอใบอนุญาตนั้นปรากฏอยู่ในกฎหมายแล้ว 
 

๔.๒.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เมื่อเป็นวิทยุชุมชนเชิงประเด็นที่ เกิดจากความต้องการของชุมชน องค์ประกอบของ
คณะกรรมการก็ต้องมาจากชุมชนหรืออาสาสมัครในชุมชน ด้านแหล่งที่มาของงบประมาณได้มาจากผู้
ที่ฟังคลื่นวิทยุ อย่างไรก็ตามรัฐก็ควรสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งด้วย 

 
  ๔.๒.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
  เมื่อเป็นวิทยุชุมชนเชิงประเด็น การด าเนินการย่อมต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 เข้าถึงโดยประชาชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 
  ๔.๒.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
  วิทยุชุมชนเชิงประเด็นศาสนา สามารถมีทั้งสาระและบันเทิงรวมอยู่ด้วยได้  
 

๔.๒.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 
– สถานีแบบรวมประเด็น) 

  ประเด็นศาสนามีความหลากหลายในตัวเองอยู่แล้ว  
 
  ๔.๒.๖) การก ากับดูแล 
  มีการก ากับดูแลโดยชุมชนดูแลกันเอง ร่วมกับการก ากับดูแลจากหน่วยงานของรัฐ 
 

๔.๒.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ) 
 รัฐควรส่งเสริมโดยการสัมมนาให้ความรู้ จัดองค์ความรู้ด้านทั้งด้านเทคนิค และการ
ด าเนินการต่าง ๆ 
 



  ๔.๒.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
  ถ้าหากกิจการประเภทบริการสาธารณะได้ลักษณะคลื่นความถี่แบบใด ด้านกิจการประเภท
วิทยุชุมชนก็ควรจะได้ในแบบเดียวกัน เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเสนอว่าควรมี
 โครงข่ายด้วย 
 

  ๔.๒.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
  วิทยุชุมชนเกิดจากชุมชน ด าเนินการโดยชุมชน เพ่ือสนองตอบความต้องการของชุมชน 
 ดังนั้นปรัชญาก็คือ วิทยุชุมชนเชิงประเด็นเป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
 
 
 ๔.๓ กลุ่มย่อยด้านสุขภาพ อาชีพ และวัฒนธรรม 

๔.๓.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ
ของผู้ขอใบอนุญาต  

  มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย และประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสมคือ ประเภท
 บริการชุมชน  
  จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคุณลักษณะของผู้ขอใบอนุญาตก็เป็นได้ทั้งมูลนิธิ และหรือกลุ่ม
 บุคคลในท้องถิ่น 
 
  ๔.๓.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ
 งบประมาณ) 
  ผู้ประกอบกิจการมีความเข้าใจ และมีความชัดเจนในการบริหารจัดการทั้งเรื่องของ
 โครงสร้างการบริหารงานและคน คณะกรรมการต้องเป็นคณะกรรมการที่อยู่ในชุมชนที่สถานี
 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นนั้นตั้งอยู่ และรัฐควรสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง 
 
  ๔.๓.๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
  (ไม่มีใครเสนอความคิดเห็นในประเด็นนี้) 
 
  ๔.๓.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
  ด้านสาระให้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นนั้น ๆ ร้อยละ ๙๕ ส่วนอีกร้อยละ ๐-๕ เป็นสาระ
 สาธารณะอ่ืน ๆ โดยไม่มีโฆษณา 
 

๔.๓.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 
– สถานีแบบรวมประเด็น) 

สาระนั้น ๆให้มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความแตกต่างของวัยหรืออายุ และเพศ โดย
อยู่ในรูปแบบของ ๑ สถานี ๑ ประเด็น 



 
  ๔.๓.๖) การก ากับดูแล 

ควรมีการทดสอบ และประเมินการผลิตรายการของนักจัดรายการวิทยุ ในลักษณะที่ท าให้
เกิดการท างานด้วยความสบายใจ มีการตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการเฉพาะเพ่ือออก  
กฎระเบียบก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น 

 
๔.๓.๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 

การด าเนินงาน ฯลฯ) 
  ควรมีการอบรมเรื่องการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะการอบรมในการ
 เป็นผู้บริหารสถานี รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และด้านเทคนิค 
 
  ๔.๓.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
  สัญญาณครอบคลุม กว้างไกล โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่เหมือนวิทยุชุมชนเชิงพ้ืนที่ และมีความ
 คิดเห็นอีกส่วนหนึ่งให้แบ่งโซนความถ่ีตามหน้าปัดวิทยุ 
 
  ๔.๓.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
  ผู้ประกอบกิจการ และผู้ฟังมีความภูมิใจในวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นของตน 
  วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นเป็นของคนในชุมชนเอง 
 

๔.๔ กลุ่มย่อยด้านเด็กสตรีและผู้ด้อยโอกาส 
  ๔.๔.๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะ
 ของผู้ขอใบอนุญาต  

มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย และวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นสามารถเป็นได้ทั้งแบบ
บริการสาธารณะ บริการชุมชน และเชิงธุรกิจ เพราะแต่ละกลุ่มก็มีประเด็นแตกต่างกันออกไป 

 
 ๔.๔.๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของ
งบประมาณ) 

  งบประมาณได้มาจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และการรับบริจาค 
 

 ๔.๔ .๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
 (ไม่มีใครเสนอความคิดเห็นในประเด็นนี้) 
 

  ๔.๔.๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
  สัดส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ส่วนที่เหลือเป็นความบันเทิง เพ่ือให้มี
 ความหลากหลาย  



 
๔.๔.๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว 

– สถานีแบบรวมประเด็น) 
วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นสามารถรวมกลุ่มกันตามความสนใจ หรือกลุ่มที่มีปัญหาร่วมกัน 

เ ช่ น  ก ลุ่ ม ผู้ พิ ก า ร ร่ ว ม กั บ ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อ า ยุ จั ด ตั้ ง วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง เ ชิ ง ป ร ะ เ ด็ น ขึ้ น ม า  
เพ่ือผสมผสาน ช่วยกันแบ่งปัน และร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการ แบ่งเวลาในการ
ด าเนินการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และท าให้วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นมีความหลากหลาย
ในเนื้อหา แต่ก็อยู่ในกลุ่มสนใจหรือกลุ่มที่มีปัญหาเดียวกัน 

 
 
  ๔.๔ .๖) การก ากับดูแล 
  (ไม่มีใครเสนอความคิดเห็นในประเด็นนี้) 
 

๔.๔ .๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/ 
การด าเนินงาน ฯลฯ) 

  (ไม่มีใครเสนอความคิดเห็นในประเด็นนี้) 
 
  ๔.๔.๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 

 เสนอให้น าวิธีการแบบเซลูล่าร์มาจัดกลุ่มความถ่ีของคลื่น โดยน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือไม่ให้คลื่น
ทับซ้อนกัน 

 
 
  ๔.๔.๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 

 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นสามารถมีได้ในกิจการทุกประเภท ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีประเด็นที่
แตกต่างกันออกไป  

วิทยุชุมชนเชิงประเด็นคู่กับชุมชน เพราะถ้าไม่มีชุมชนก็ไม่มีประเด็นความสนใจ  
ในขณะเดียวกันถ้าประเด็นนั้น ๆ ไม่มีชุมชนมารองรับก็ไม่มีผู้รับฟัง 

 
ข้อสังเกต 
 
          ๑. พระสงฆ์ อุบาสกและอุบาสิกา และประชาชนทั่วไปที่มีความเลื่ อมใสในพระพุทธศาสนา 
เข้ามามีส่วนร่วมในการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ จ านวนมาก ในทุกภูมิภาค ทั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่และ
ห้องประชุมกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม 
          ๒. ผู้ร่วมสัมมนาบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น 
          ๓. ผู้ร่วมสัมมนาในห้องประชุมกลุ่มย่อยบางพ้ืนที่ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็นในบางประเด็น 



บทที่ ๔ 
สรุปการสัมมนา 

 
โครงการสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 

จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใน ๔ ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มความ
เป็นไปได้ในการจัดให้มีวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย 

 
 การจัดการสัมมนาทั้ง ๔ ครั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม กทช.ปฏิบัติหน้าที่ กสทช.  
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ โดยมีวิทยากรจากส านักงาน กสทช. นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ สมาคมคนพิการทุกประเภท สภาทนายความ ส านักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการ
รณรงค์เพ่ือการปฏิรูปสื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาฯ โดยภาคกลางมีจ านวนผู้ลงทะเบียน รวมจ านวน 
๒๔๐ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวนผู้ลงทะเบียน รวมจ านวน ๔๔๓ คน ภาคเหนือ มีจ านวนผู้
ลงทะเบียน รวมจ านวน ๒๘๖ คน และภาคใต้ มีจ านวนผู้ลงทะเบียน รวมจ านวน ๓๓๑ คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 
๑,๓๐๐ คน  
 
 ผลการสัมมนาโดยสรุปตามประเด็นมีดังนี้ 
 ๑) ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะของผู้ขอ
ใบอนุญาต 
 มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสมเป็นได้ทั้ง ๒ ประเภทคือ บริการ
สาธารณะ และบริการชุมชน 
 คุณลักษณะของผู้ขอใบอนุญาตควรเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ขอใบอนุญาตอาจอยู่ในรูป
มูลนิธิ สมาคม และกลุ่มบุคคลในท้องถิ่น 
 อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจก็สามารถด าเนินการในลักษณะเชิงประเด็นได้
เช่นกัน 
 
 ๒) การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของงบประมาณ) 
 ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ องค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากชุมชน และ
อาสาสมัครในท้องถิ่น การบริหารจัดการจ าแนกเป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ การบริหารจัดการแบบองค์กร
สมาคม หรือมูลนิธิที่ด าเนินการตามประเด็น และบริหารจัดการแบบการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี แต่ต้องมี
โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน โดยการบริหารจัดการภายในสถานีแบ่งออกเป็นฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายรายการ 
และฝ่ายเทคนิค คณะกรรมการอาจมีลักษณะเป็นเครือข่าย ในการบริหารจัดการต้องอยู่ในลักษณะขององค์กร
ที่ไม่แสวงหาก าไร มีอิสระในการบริหารจัดการด้วยตนเอง โดยผู้บริหารจัดการต้องเป็นผู้มีจิตสาธารณะ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน 



 ด้านงบประมาณควรมาจากหลายแหล่ง มีการระดมทุนจากหลายภาคส่วน เช่น วัด องค์กรการกุศล
ภายในชุมชนกันเอง การรับบริจาคจากสมาชิกที่ฟังรายการ การทอดผ้าป่า การสนับสนุนจากภาครัฐ และภาษี
ของท้องถิ่นจากการจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯของ กสทช . 
ส าหรับผู้ด าเนินรายการหรือผู้ประกอบกิจการควรมีความเป็นมืออาชีพ และสิ่งส าคัญคือ ต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม น าเสนอสิ่งที่เป็นจริง ถูกต้อง และเป็นกลาง 
 
 ๓) การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนมีหลายรูปแบบ และขึ้นอยู่กับเนื้อหา การมีส่วนร่วมเป็นได้ทั้งการมีส่วนร่วม
ของประชาชนกับสถานี และการแลกเปลี่ยนรายการระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยกัน โดยการมีส่วนร่วม
ในแบบแรกนั้นมีได้หลายระดับ ตั้งแต่การบริจาคเงิน การแบ่งปันข้อมูล การโทรศัพท์เข้าร่วมรายการ (phone 
in) การก าหนดรูปแบบรายการ การร่วมจัดรายการ การร่วมบริหารจัดการสถานี ร่วมจัดท านโยบายทุกระดับ 
จัดตั้งสภาผู้ฟังท่ีมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน การก ากับดูแล การซ่อมแซม ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในเชิงเครือข่าย 
เพ่ือให้วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ และเพ่ือให้กลุ่มผู้ฟังตรวจสอบการท าหน้าที่ของ
วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันในสื่อวิทยุชุมชนเชิงประเด็น และ
เป็นการสื่อสารสองทาง 
 อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมนั้นควรมีกรอบกติกาที่ชัดเจน และอาสาสมัครที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการของสถานีวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นควรท าด้วยความสุขใจ 
 
 ๔) สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
 สัดส่วนของเนื้อหาของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น โดยการประกอบกิจการประเภทใด ต้องยึด
หลั กก า รมี ส่ ว น ร่ ว มขอ งประช าชน ในท้ อ งถิ่ น  ก า รด า เ นิ น ร ายการ  ก า รแสด งคว ามคิ ด เ ห็ น  
การตอบสนองความต้องการของชุมชน การเปิดพ้ืนที่ให้ความรู้ที่ เฉพาะเจาะจง หรือความรู้ที่จ าเป็น  
ที่ประชาชนต้องได้รับประโยชน์เพื่อเผยแพร่ในวิทยุชุมชนเชิงประเด็น  
 สัดส่วนของเนื้อหาควรเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการบริการ
สาธารณะ และบริการชุมชน กล่าวคือให้มีรายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน 
หรือท้องถิ่นท่ีรับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดยในส่วนของเนื้อหารายการมีความหลากหลาย 
 ส่วนสาระบันเทิงควรให้แต่ละสถานีก าหนดขึ้นมาจากประเด็นที่ชุมชนต้องการตามความเหมาะสม 
โดยสามารถสร้างปัญญาให้แก่ผู้ฟัง และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม ทั้งนี้ต้องเคร่งครัดในการบังคับใช้
กฎหมาย โดยเฉพาะการปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และเปิดโอกาสในการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มของ
เยาวชน ภาษาถิ่น และภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยไม่ถูกจ ากัดในการผลิตรายการ เช่น เนื้อหาที่เป็นความ
บันเทิงคือ เพลงภาษาถ่ิน เป็นต้น 
 
 ๕) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว – สถานีแบบ
รวมประเด็น) 



 สถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นไปได้ทั้งสถานีแบบรวมประเด็นหรือสถานีแบบประเด็นเดียว ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่
กับชุมชน โดยในแบบประเด็นเดียวสามารถมีประเด็นย่อยที่หลากหลายได้ แต่ต้องเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจาก
ความต้องการและความสนใจของชุมชนที่แท้จริง 
 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นสามารถรวมกลุ่มกันตามความสนใจ หรือกลุ่มที่มีปัญหาร่วมกัน เช่น 
กลุ่มผู้พิการร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุจัดตั้งวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นขึ้นมาเพ่ือผสมผสาน ช่วยกันแบ่งปัน และ
ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการ แบ่งเวลาในการด าเนินการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และท า
ให้วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นมีความหลากหลายในเนื้อหา แต่ก็อยู่ในกลุ่มสนใจหรือกลุ่มที่มีปัญหาเดียวกัน 
 
 ๖) การก ากับดูแล 
 การก ากับดูแลควรมีทั้งการก ากับดูแลโดยชุมชนกันเอง และการก ากับดูแลโดยอ านาจรัฐ แต่รัฐควรมี
การควบคุมเป็นส่วนน้อย และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการเฉพาะเพ่ือออกกฎ ก ากับดูแล 
ติดตาม และประเมินผลของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น 
 ในก า รด า เ นิ น ง านคว รมี ก ร ะบวนการ ในกา รส ร้ า ง เ ครื อ ข่ า ย ขอ งวิ ท ยุ ก ร ะจ าย เ สี ย ง 
เชิ งประเด็น การมีส่ วนร่ วมของประชาชน การมีสภาผู้ ฟั ง หรือสมาค ม ตลอดจนจรรยาบรรณ 
ช่วยก ากับดูแล รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรควบคุมดูแลในด้านอ่ืน ๆ เช่น องค์กรที่คล้ายกับกบว .เดิม  
และองค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลโฆษณา ส าหรับประเด็นการศึกษาควรมีคณะกรรมการดูแลด้านการศึกษา
โดยเฉพาะ 
 
 ๗) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/การด าเนินงาน ฯลฯ) 
 ควรมีการส่ ง เสริมศักยภาพ และการจัดท าแหล่ งสารสนเทศด้าน เสี ยง  และภูมิปัญญา 
ให้วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ตลอดจนการตั้งสถานีให้มีคุณภาพ เช่น ส่งเสริมการ
พูดให้ถูกต้อง ก าหนดมาตรฐานการผลิตรายการ การจัดรายการ ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ ด้านเทคนิค
และอุปกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ 
 ควรมีการส่งเสริมการอบรมการประกอบกิจการ การบริหารจัดการ การก ากับดูแลกันเอง ส่งเสริม
ความร่วมมือของเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการประกอบกิจการ ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบกิจการ ส่งเสริมให้สื่อ
ภาคประชาชนได้มาตรฐาน รัฐควรสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยุชุมชนเชิงประเด็น ตลอดจนส่งเสริมเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในชุมชน และระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นด้วยกัน รวมทั้ง
สนับสนุนด้านงบประมาณ 
 
 ๘) คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
  ด้านพ้ืนที่ หรือการครอบคลุมการให้บริการ ควรมีพ้ืนที่การบริการที่หลากหลาย โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่ 
หรืออาจเป็นลักษณะโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างกัน การด าเนินงานสามารถมีเครือข่ายทั่วทั้งประเทศ 
นอกจากนี้การครอบคลุมของสัญญาณ และย่านความถี่จะต้องมีความชัดเจน มีมาตรฐานทางเทคนิค ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน ITU-R เนื่องจากวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น ครอบคลุมพ้ืนที่หลายจังหวัดควรก าหนด
ย่านความถี่ที่ชัดเจน และควรจัดก าลังส่งกระจายเสียงเป็น ๓ ระดับ โดยแบ่งตามขนาดเมืองคือขนาดใหญ่ 



ขนาดกลาง และขนาดเล็ก การจัดสรรคลื่นความถี่ พิจารณาตามความต้องการของชุมชน การรวมตัวกันของ
เครือข่าย และการมีอยู่ของคลื่นความถี่ท่ีสามารถเป็นไปได้จริง  

ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ควรจัดสรรคลื่นความถี่ให้กิจการประเภทบริการชุมชน
 เหมือนกันกับบริการสาธารณะ ส่งเสริมการผลิ ต และควรมีอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
 วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นที่มีมาตรฐานในประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสม 

 
๙) แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
วิทยุชุมชนเชิงประเด็นต้องเกิดจากความต้องการของคนในชุมชนหรือคนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยชุมชน 

หรือท้องถิ่นมีความหมายที่ไม่ได้จ ากัดด้านพ้ืนที่ สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน มีอาสาสมัคร เป็นอิสระ 
ป ร า ศ จ า ก ก ลุ่ ม อิ ท ธิ พ ล  ก ลุ่ ม ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ด  ๆ  ทั้ ง ก ลุ่ ม ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ก ลุ่ ม ทุ น  แ น ว คิ ด 
เป็นของประชาชน มีการบริหารภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจรรยาบรรณ ศีลธรรม เพ่ือประชาชน  
โดยประชาชน โดยไม่แสวงหาก า ไร เป็นกระบวนการเรียนรู้ของสื่อภาคประชาชน ตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ให้สาระข่าวสารความรู้ที่ เป็นประโยชน์อย่างเท่าเทียม และส่งเสริม  
ใ ห้ ชุ ม ช น มี ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ต า ม ห ลั ก ป ร ะช า ธิ ป ไ ต ย  ช่ ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง ไ ด้  มี ศี ล ธ ร ร ม จ ร ร ย า  
และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

วิทยุชุมชนเชิ งประเด็น เป็นสื่ อที่ ช่วยเชื่ อมโยงความรู้  ความเข้า ใจ ความจริ ง  ความงาม 
เพ่ือการด ารงอยู่ของสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
รายช่ือผู้ด าเนินการ 

 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการโครงการฯ 
 ๑. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล ผู้อ านวยการส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ผู้ก ากับดูแลโครงการฯ 
 ๒. นายตรี  บุญเจือ  ผู้อ านวยการส่วนงานกิจการพิเศษ 
ผู้ช่วยก ากับดูแลโครงการฯ 
 ๓. นางราตรี  จุลคีร ี ส่วนงานกิจการพิเศษ   
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 ๔. นายวิทยา  ธรรมฤทธิ ์  ส่วนงานกิจการพิเศษ 
ผู้ร่วมด าเนินการโครงการฯ 

ส่วนงานกิจการพิเศษ 
 ๕. นายเอนก  จิตจันทร์เพ็ญ 
 ๖. นายวัชรศักดิ์  กิจศึกษา 
 ๗. นายปิยศักดิ์  ธนวิกสิต 
 ๘. นายอัมรินทร์  สวัสดิ์วงษ ์
 ๙. นายพีรพัฒน์  พหลเวชช์ 
 ๑๐. นางสาวโอมิตา  เดชะราช 
 ส่วนงานนโยบายและแผนงาน 
 ๑๑. นายอิศรา  ชวะพันธุ์ 
 ๑๒. นางสาวกตัญญุตา  ยายืน 
 ส่วนงานกฎหมาย 
 ๑๓. นายอ าพล  ลือวงศ์โอภาส 
 ๑๔. นายปฐมพงศ์  ลิมปอังศุ 
 ๑๕. นางสาวพนิดา  เกตุสิริ 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผู้จัดท ารายงานทางวิชาการ 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

 
ผู้ร่วมจัดท ารายงานทางวิชาการ 
 ๒. นางสาววทัญญู ณะวงษ์ 
 ๓. นางสาววราภรณ์ วิริยะไชยวงศ์ 
 ๔. นางสาววรรณปนาถ เขียมรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบแสดงความคิดเห็น 

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 
 

ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ – สกุล.................................................................................. 
หน่วยงาน………………………….……………………………….............… 
กลุ่ม/ประเด็นความสนใจ
............................................................................................ .................................................... 
ความคิดเห็น 

1. ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย/ประเภทของใบอนุญาตที่เหมาะสม/คุณลักษณะของผู้ขอ
ใบอนุญาต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การบริหารจัดการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ/คน/งาน/แหล่งที่มาของงบประมาณ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การมีส่วนร่วม/การเข้าถึง/การใช้ประโยชน์ของประชาชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. สัดส่วนของเนื้อหา (สาระ บันเทิง และสาระบันเทิง) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็นเดียว – สถานีแบบ
รวมประเด็น) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การก ากับดูแล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/การด าเนินงาน ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



8. คลื่นความถี่/เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง/การครอบคลุมของสัญญาณ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. แนวคิด/หลักการ/ปรัชญา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
 จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 

จ านวน ๔ ครั้ง ในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต 
 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(ส านักงาน กสทช.) ก าหนดจัดการสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิง
ประเด็นในประเทศไทย” เนื่องจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๓ ท าให้มีการประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่ อีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ 
“กิจการกระจายเสียงเชิงประเด็น” คือ การประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ซึ่งหมายถึง 
“กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ สุขภาพ 
อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน” 

การสัมมนาฯ ครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือประมวลข้อมูลทั้งเชิงวิชาการ และข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ส าหรับเสนอ กสทช. เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจาย
เสียงเชิงประเด็น โดยเป็นข้อมูลที่สอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริง และสอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ท าให้สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ เมื่อมี กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ก็จะสามารถน าไปปรับใช้ได้ ท าให้สามารถด าเนินการได้โดยเร็ว 

  ก าหนดการจดัสัมมนาจ านวน ๔ แห่ง มีดังนี้ 
๑ จังหวัดกรุงเทพฯ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
๒ จังหวัดขอนแก่น ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น 
๓ จังหวัดเชียงใหม่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 
๔ จังหวัดภูเก็ต ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงาน กสทช. (ส่วนงานกิจการพิเศษ ส านักกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ ๔๘๑, ๔๘๒ 

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

ข่าวประชาสมัพนัธ ์
ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

โทรศพัท ์๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ต่อ ๔๘๑ 



ก าหนดการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็น 
เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

เวลา ก าหนดการ 
8.30 – 9.00 น. - ลงทะเบียน 
9.00 – 9.30 น. - กล่าวรายงานโดย  

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช. 
- กล่าวเปิดงาน และกล่าวสรุปแนวคิดหลักการที่ส าคัญ โดย 
กทช. รองศาสตราจารย์ ดร. พนา ทองมีอาคม ปฏิบัติหน้าที่  กสทช. 

9.30 – 11.00 น. - สัมมนา เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 
โดย  1.  นายต่อพงศ์ เสลานนท์ สมาคมคนพิการทุกประเภท 
       2. ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
       3. นายเจษฎา อนุจารี สภาทนายความ 

11.00 – 12.00 น. - รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม (กลุ่มย่อย) 
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. - รับฟังความคิดเห็น (ต่อ) 
14.30 – 16.30 น. - กล่าวสรุป และปิดงาน 
  
หมายเหตุ : - รับประทานอาหารว่าง 10.30 น. และ เวลา 15.00 น. ในห้องสัมมนา 
   -  สัมมนากลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ดังนี้ 
      (1) ด้านศาสนา 
      (2) ด้านสุขภาพ อาชีพ และวัฒนธรรม 
                       (3) ด้านเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็น 
เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 

ในวันที่ 19 เมษายน 2554 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน  จังหวัดขอนแก่น 

เวลา ก าหนดการ 
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00 – 9.30 น. - กล่าวรายงาน โดยนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล 

- กล่าวเปิดงาน และกล่าวสรุปแนวคิดหลักการที่ส าคัญ  
โดย กทช. รองศาสตราจารย์ ดร. พนา ทองมีอาคม ปฏิบัติหน้าที่  กสทช. 

9.30 – 10.30 น. สัมมนา เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 
โดย 1.นายต่อพงศ ์เสลานนท์ สมาคมคนพิการทุกประเภท  
     2. ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
    3. นายเจษฎา อนุจารี สภาทนายความ 
    4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ฤทธิรอด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม  

1. แนวคิด / นโยบาย / การก ากับดูแล วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น ของ
ประเทศต่างๆ 

2. การจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงของประเทศ
ไทย ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

3. แนวโน้ม / ความเป็นไปได้ในการจัดให้มีวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นใน
ประเทศไทย 

4. กรอบแนวคิด / กรอบกฎหมาย / กรอบเทคนิค วิทยุกระจายเสียง  เชิง
ประเด็นในประเทศไทย 

5. ประเด็นอ่ืนๆ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. รับฟังความคิดเห็น (ต่อ) 
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15  – 16.15 น. รับฟังความคิดเห็น (ต่อ) 
16.15  – 16.30 น. กล่าวสรุป และปิดงาน 
  

 



ก าหนดการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็น 
เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 

ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องธาราทอง โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

เวลา ก าหนดการ 
8.30 – 9.00 น. - ลงทะเบียน 
9.00 – 9.30 น. - กล่าวรายงานโดย นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร 

  ผู้อ านวยการส่วนงานออกใบอนุญาต 
- กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม 
กทช. ปฏิบัติหน้าที่  กสทช. 

9.30 – 11.00 น. - สัมมนา เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 
โดย  1. นายกฤษดา โรจนสุวรรณ ส านักงานอัยการสูงสุด 
       2. นายต่อพงศ์ เสลานนท์  สมาคมคนพิการทุกประเภท 
       3. ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
       4. ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11.00 – 12.00 น. - รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม (กลุ่มย่อย) 
กลุ่มที่ 1: ด้านศาสนา  
ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กลุ่มที่ 2: ด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม 
ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
กลุ่มที่ 3: ด้านเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
นายต่อพงศ ์เสลานนท์  สมาคมคนพิการทุกประเภท 
นายกฤษดา โรจนสุวรรณ ส านักงานอัยการสูงสุด 

12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. - รับฟังความคิดเห็น (ต่อ) 
14.30 – 16.30 น. - กล่าวสรุป และปิดงาน 

  
หมายเหตุ -  อาหารว่าง / เครื่องดื่ม เวลา 09.30 น. และ 14.30 น. 
 
 
 
 
 



ก าหนดการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็น 
เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 

ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2554 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต 

เวลา ก าหนดการ 
8.30 – 9.00 น. - ลงทะเบียน 
9.00 – 9.30 น. - กล่าวรายงานโดย นายตรี บุญเจือ 

  ผู้อ านวยการส่วนงานกิจการพิเศษ 
- กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม 
  กทช. ปฏิบัติหน้าที่  กสทช. 

9.30 – 12.00 น. - สัมมนา เรื่อง “อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย” 
โดย  1. นายต่อพงศ์ เสลานนท์  สมาคมคนพิการทุกประเภท 
       2. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือการปฏิรูปสื่อ 
       3. ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4. นายเจษฎา  อนุจารี สภาทนายความ 
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. - รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม (กลุ่มย่อย) 

กลุ่มที่ 1: ด้านศาสนา ( ห้องจามจุรี 1) 
- นายเจษฎา  อนุจารี        
- รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

กลุ่มที่ 2: ด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม (ห้องนนทรี) 
- ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ 
- นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ 

กลุ่มที่ 3: ด้านเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส (ห้องศรีตรัง) 
- นายต่อพงศ์ เสลานนท์   
- นายกฤษดา โรจนสุวรรณ (ส านักงานอัยการสูงสุด) 

15.00 – 16.30 น. - กล่าวสรุป และปิดงาน 
  

หมายเหตุ -  อาหารว่าง / เครื่องดื่ม เวลา 09.00 น. และ 15.00 น. 
 

 
 
 


