วิ ท ยุ ชุ ม ช น

: รายงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิทยุชุมชนภาคประชาชน
โดย
เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคตะวันตก, เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้,
เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ, มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.),
สมาพันธ์วิทยุชุมชนภาคตะวันออก, สมาพันธ์วิทยุชุมชนฅนอีสาน
ISBN: 978-974-06-9075-7
พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤษภาคม 2551
จำนวน 1,000 เล่ม
สนับสนุนการจัดพิมพ์:
มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
91/9 อุโมงค์ซอย 5 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053 810 430 - 2 โทรสาร: 053 810 124
ถ่ายภาพปกและภาพประกอบ: สาโรจน์ แววมณี
พิสูจน์อักษร: สุรารักษ์ ใจวุฒิ และณภัทร สาเศียร
ศิลปกรรม: กานต์ ณ กานท์
ประสานงานการผลิต: นอกกรอบครีเอชั่น
โทรศัพท์: 086 630 0391, 085 549 0469
พิมพ์ที่ วนิดาเพรส
14/2 หมู่ที่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 053 110 503-4, 081 783 8569

คณะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล:
ฉัตรชัย ไชยโยธา - สมาพันธ์วิทยุชุมชนฅนอีสาน
เชลศ ธำรงฐิติกุล - เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคตะวันตก
ณัชชา สุริยะรังษี - สมาพันธ์วิทยุชุมชนภาคตะวันออก
ธรรมนิตย์ สุริยะรังษี - สมาพันธ์วิทยุชุมชนภาคตะวันออก
นันทพร เตชะประเสริฐกุล - มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ - เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ
วีระพล เจริญธรรม - สมาพันธ์วิทยุชุมชนคนอีสาน
ศิริพล สัจจาพันธ์ - เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้
สุภิญญา น้อยนารถ - เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคตะวันตก
ผู้เรียบเรียง:
สาโรจน์ แววมณี
ที่ปรึกษา:
ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โสภิดา วีรกุลเทวัญ
มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สนับสนุนโดย
มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia Regional Office)

สารบัญ



คำนำคณะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
คำนำมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทย)
บทวิเคราะห์ โดย ธีระพล อันมัย

8
10
12
34
58

บทที่ 1 บทนำ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตและวิธีการศึกษา
ระยะเวลาศึกษา
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
นิยามศัพท์

66
66
69
70
74
74
75

บทที่ 2 แนวคิดวิทยุชุมชนและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดวิทยุชุมชน
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน

78
79
84

บทที่ 3 กำเนิดและพัฒนาการของวิทยุชุมชนในประเทศไทย
ช่วงที่ 1 กระบวนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 40
และการก่อตั้งวิทยุชุมชน (พ.ศ. 2540 - 2545)
ช่วงที่ 2 การบังคับใช้กฎหมายของรัฐ
และการเกิดเครือข่ายวิทยุชุมชน (พ.ศ. 2545 - 2548)
ช่วงที่ 3 ความหลากหลายของวิทยุชุมชน
และภาวะกฎหมายเป็น “อัมพาต” (พ.ศ. 2547 - 2550)
บทสรุป

90
92
100
111
124

บทที่ 4 สถานภาพวิทยุชุมชนภาคประชาชน
ลักษณะทั่วไปของวิทยุชุมชน
วิทยุชุมชนเป็นของชุมชน
วิทยุชุมชนโดยชุมชน
วิทยุชุมชนเพื่อชุมชน
วิทยุชุมชนไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ
วิทยุชุมชนกับการแทรกแซงหรือครอบงำ
จากรัฐ ทุน และกลุ่มการเมือง

128
128
134
140
146
151

บทที่ 5 ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานวิทยุชุมชน
ปัญหาการดำเนินงานวิทยุชุมชน
แนวทางการดำเนินงานวิทยุชุมชน

160
160
165

บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
ข้อเสนอแนะ

170
171
183

บรรณานุกรม

190

ภาคผนวก ก รายชื่อวิทยุชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างศึกษา
ภาคผนวก ข มาตราที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสื่อในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550
ภาคผนวก ค ลำดับสถานการณ์วิทยุชุมชน
ภาคผนวก ง เอกสารของรัฐที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน
ภาคผนวก จ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

196

155

226
232
284
296


สารบัญตารางและแผนภูมิ
ตาราง:
1.1 การกระจายตัวของวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง
3.1 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนในประเทศไทย
4.1 สถานที่ตั้งวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง
4.2 จำนวนชั่วโมงต่อวันที่สถานีวิทยุชุมชนออกกระจายเสียง
4.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน
เรียงจากมากไปน้อยเปรียบเทียบตามภาค
4.4 การระดมทุนจำแนกตามภาคและเรียงลำดับจากมากไปน้อย
4.5 แหล่งเงินที่นำมาซื้อเครื่องส่งและอุปกรณ์
4.6 การมีส่วนร่วมในการปรับผังรายการ
4.7 วิธีการปรับผังรายการครั้งล่าสุดของวิทยุชุมชน
4.8 ประเภทรายการแยกตามภาคและเรียงลำดับจากมากไปน้อย
4.9 รายการเกี่ยวกับผู้หญิงเรียงลำดับจากมากไปน้อย
4.10 ประโยชน์ของวิทยุชุมชนที่มีต่อคนในชุมชน
4.11 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ของวิทยุชุมชน
4.12 เหตุผลที่วิทยุชุมชนมีโฆษณา
4.13 เหตุผลที่วิทยุชุมชนที่เคยมีโฆษณาและปัจจุบันหยุดโฆษณา
4.14 แนวทางการระดมทุนหากไม่มีโฆษณา
4.15 ลักษณะการแทรกแซงของรัฐ
4.16 ลักษณะการแทรกแซงของกลุ่มการเมือง
4.17 ลักษณะการแทรกแซงของภาคธุรกิจ
5.1 ปัญหาบุคลากรแยกตามภาคและเรียงลำดับจากมากไปน้อย
5.2 ปัญหางบประมาณแยกตามภาคและเรียงลำดับจากมากไปน้อย
5.3 ปัญหาอุปกรณ์ในห้องส่งแยกตามภาคและเรียงลำดับจากมากไปน้อย
5.4 ปัญหาการสร้างเครือข่ายแยกตามภาค
5.5 ความต้องการการสนับสนุนของวิทยุชุมชนแยกตามภาค



71
99
130
134
136
138
140
144
145
148
149
151
153
154
154
155
157
158
159
162
163
164
165
166

แผนภูมิ:
4.1 กำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง
4.2 พื้นที่กระจายเสียง
4.3 จำนวนวันต่อสัปดาห์ที่สถานีวิทยุชุมชนออกกระจายเสียง
4.4 การระดมทุนภายในกับภายนอกชุมชน
4.5 จำนวนคณะกรรมการที่กระตือรือร้นของสถานีวิทยุชุมชน
4.6 จำนวนผู้จัดรายการต่อหนึ่งสถานี
4.7 การประชุมของคณะกรรมการวิทยุชุมชน
4.8 การเชิญคนท้องถิ่นมาร่วมรายการของวิทยุชุมชน
4.9 เนื้อหาที่คนท้องถิ่นพูดในรายการ
4.10 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของวิทยุชุมชน
5.1 ปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรกของสถานีวิทยุชุมชน
5.2 แนวทางดำเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอนของกฎหมาย
5.3 แนวทางการจดทะเบียนของวิทยุชุมชน
5.4 ความต้องการของวิทยุชุมชน

131
132
133
137
141
142
143
146
150
153
161
167
168
169



คำนำ
คณะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

วิทยุชมุ ชนเกิดขึน้ ครัง้ แรกในลาตินอเมริกาเมือ่ ทศวรรษ 2490 หลังจากนัน้
ก็แพร่กระจายออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศเสรีประชาธิปไตย ที่
ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนด้านการสื่อสาร แต่วิทยุชุมชนนับเป็น “ของ
ใหม่” สำหรับประเทศไทย คนในสังคมรับทราบและใช้สื่อนี้ในต้นทศวรรษ
2540
วิทยุชุมชนนับเป็นช่องทางอันหนึ่งที่คนในชนบทและคนชาย
ขอบสามารถใช้สอ่ื สารเรือ่ งราวภายในชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ความต้อง
การและปัญหาของตนเองให้สงั คมได้รบั ทราบ ซึง่ รัฐทีเ่ ป็นเสรีประชาธิปไตย
ควรจะสนับสนุนและส่งเสริมให้วทิ ยุชมุ ชนเกิดขึน้ อย่างแพร่หลาย ตามหลัก
การทีร่ ฐั ธรรมนูญกำหนดไว้วา่ “บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมาย
โดยวิธีอื่น”
หลังจากการก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชนครั้งแรกของประเทศไทย


วิ ท ยุ ชุ ม ช น

ในปลาย พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน วิทยุชุมชนได้ผ่านบทเรียนและปรับ
เปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมการเมือง ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การวิจัยครั้งนี้จึงต้องการสำรวจข้อมูลพื้นฐานว่าวิทยุชุมชนในปัจจุบัน
ประสบกับปัญหา/อุปสรรคด้านใดบ้าง และวิทยุชุมชนเหล่านี้ต้องการการ
สนับสนุนในแง่มุมไหน
คณะศึกษาฯ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวาง
แผนงานในอนาคตของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของวิทยุชุมชน และสนับสนุนหลักการ “วิทยุชุมชนเป็น
ของชุมชน เพื่อชุมชน และโดยชุมชน”
คณะศึกษาฯ ขอขอบคุณพีน่ อ้ งชาววิทยุชมุ ชนทุกท่าน ทีก่ รุณา
สละเวลาให้ขอ้ มูล ทัง้ การสัมภาษณ์ในพืน้ ทีแ่ ละการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
นอกจากนี้ขอขอบคุณคุณมนตรี อิ่มเอก คุณสุเทพ วิไลเลิศ และอาจารย์
ธีระพล อันมัย ผู้ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
รายงานการศึกษาฯ ของคณะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ที่ให้ทุนสนับสนุน
การวิจยั ครัง้ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คุณโสภิดา วีรกุลเทวัญ ผูป้ ระสานงาน
โปรแกรมของมูลนิธิฯ และอาจารย์ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ รองคณบดี
คณะสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีป่ รึกษาเครือข่ายสือ่ ภาค
ประชาชนภาคเหนือ ผูใ้ ห้ขอ้ คิดและร่วมแลกเปลีย่ นมุมมองตลอดระยะเวลา
ของการศึกษา จนงานศึกษาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
คณะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
เมษายน 2551
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รายงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิทยุชุมชนภาคประชาชน เกิดขึ้นภายใต้
ความร่วมมือระหว่างมูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม (มอส.) เครือข่ายสือ่ ภาค
ประชาชนภาคเหนือ สมาพันธ์วทิ ยุชมุ ชนคนอีสาน เครือข่ายวิทยุชมุ ชนภาค
ตะวันตก สมาพันธ์วิทยุชุมชนภาคตะวันออก เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้
และมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงการตัง้ คำถามและความพยายาม
แสวงหาคำตอบจากมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติการของวิทยุ
ชุมชนเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคที่สถานีวิทยุชุมชน
จำนวนหนึ่งกำลังเผชิญอยู่ท่ามกลางการช่วงชิงนิยามความหมายอย่าง
หลากหลายยิ่งในปัจจุบัน
มูลนิธิฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมดำเนินงาน
ตลอดจนการสนับสนุนการจัดพิมพ์รายงานการศึกษาฯ ร่วมกับเครือข่ายสือ่
ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดี
10
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จากนักวิชาการด้านสือ่ สารมวลชนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาครัง้ นีน้ บั เป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือในการดำเนิน
งานระหว่างองค์กรภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนนัก
วิชาการด้านสื่อสารมวลชนอันเป็นรากฐานของการมีส่วนร่วมในกระบวน
การปฏิรปู สือ่ ของสังคมไทย ทางมูลนิธฯิ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ผลการศึกษา
นีจ้ ะเป็นส่วนหนึง่ ทีภ่ าคส่วนต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นหน่วยงานด้านการพัฒนา ด้าน
การศึกษา และหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิรปู สือ่ จะได้นำไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
					

มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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Executive Summary
Preliminary Study of Community Radio

1. Introduction
Community radio came into being in Thailand as a
result of legal provisions upheld in the 1997 Constitution of the
Kingdom of Thailand and the Organization of Frequency Wave
Allocation and Supervision of Radio Broadcasting, Television and
Telecommunications Enterprises Act B.E. 2543 (2000).
Since the 1997 Constitution of the Kingdom of Thailand
became effective, progressive mass communication NGOs and
academics have been expanding efforts to provide education and
training to raise awareness of freedom of expression and community
radio operation among the Thai public. This has been done under
the principle that “community radio is of the community, by the
community and for the community”. In addition, community radio
must be operated on a voluntary, not-for-profit basis, free from
political intervention and domination by the state, capital and
politicians.
12
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In 2004, the government allowed community radio stations
to earn income from broadcasting commercials. This led to a sharp
increase in the number of community stations, from about 500 to
2,000 stations within three months after the notification was made.
Expansion became reckless, and there was no system in place to
provide a clear understanding of community radio’s functions. As a
result, a “war of frequencies” began.
This study aims to explore and develop a database of
people’s sector community radio stations, including the origin and
evolution of community radio and an analysis of problems and
obstacles in community radio operation. It is hoped that this will
help community radio networks to gain a better understanding of the
overall situation of community radio in Thailand, thus enabling them
to develop their plans in light of community radio history.
2. Methodology
This study has been made possible through cooperation
from various sectors. Meetings of “concerned community radio
networks” were called in different areas, and collective discussion
and decision making was made. The first two meetings of community
radio networks were conducted in partnership with regional
community radio networks, Thai Volunteers Services Foundation
(TVS), the Heinrich Böll Foundation’s Southeast Asia Regional
Office, and project researchers. The meeting was devoted to
discussing and identifying issues of study, tools for compiling and
recording data (questionnaires). Both before and after the meeting,
advisory committee members were consulted on process and
procedure. In addition, the research team divided up their work.
Regional community radio networks and TVS were asked to identify
sample groups, compile names and addresses of sample groups,
plan data collection and conduct surveys among sample groups
วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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using questionnaires. The majority of the community radio stations
recruited as sample groups were founded under the principle of
community radio. Local operating communities had been given
training and other preparation before the launch of the radio stations.
They basically had no aims to generate profit, but focused on serving
community’s interests and keeping local people informed.
The questionnaire was developed by the research team
based on issues raised in the meetings and questions that arose
during the literature review and expert interviews. Due to time
constraints, there was no chance to pilot test the draft questionnaire
among the sample groups. A test was, however, conducted among
representatives of the networks who would be directly involved with
collecting the data and revising questionnaires. Both closed and
open-ended questions were used, and the regional networks helped
to dispatch the questionnaires among sample groups.
The third community radio network meeting was
held to monitor progress and obstacles in data collection, and to
discuss various observations as well as exchange and analyze
the situation of community radio stations operating in each region.
This helped researchers to compile quantitative information needed
for further analysis. The fourth meeting focused on analyzing the
data, proposing a draft study report, and exploring possible future
cooperation.
3. Results
158 community radio stations participated as sample
groups in this study, which covered six regions including the North
(35 stations), the South (21 stations), the Northeast (53 stations),
the West (16 stations), the East (21 stations), and the Central Plains
and Bangkok (12 stations). The sample groups were divided into two
major categories, including physically-based community radio (109
14
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stations) and topically-based community radio (49 stations).
3.1 General characteristics of community radio: Basically,
a community radio station is located in a place that is easily
accessible to members and has the broadcasting range of 20 - 30
watts, covering a radius of 10 -15 kilometers. Broadcasting times
vary depending on the needs of the community. Based on a study
of 158 stations, the following conclusions were made.
1. Location: Most of the radio stations (83
stations, or 52.5%) were located on public premises,
(23.4% in temples, mosques or chapels, 2.5% in a village’s
multipurpose building, and the remaining 26.6% in other
public premises). In addition, 40 stations, or 25.3% of the
total were located in government offices, with 6.3% in
Tambon Administration Organization (TAO) offices, 1.3%
in municipality offices, 5.7% in hospitals, 4.4% in schools,
and the rest (7.6%) in other government offices.
Community radio stations located on
government premises and in NGO offices (such as in
TAOs, municipalities, village health posts, foundations,
hospitals, etc.) are normally financially supported by
government agencies. This financing includes utility
expenses (electricity and phones) and maintenance
of transmitters and equipment). But being located on
government premises or in NGO offices may make people
feel uncomfortable.
2. Broadcasting capacity and area coverage
depend on various factors, including geographical setting,
transmission capacity, and station location. Most community
วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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radio stations (121 stations or 76.6% of those surveyed)
use transmitters with less than 30 watts of capacity. 12
stations, or 7.6% of those surveyed, had a transmission
capacity of 31-60 watts, and the number of community
radio stations with over 60 watts of transmission power
stood at only at 25 stations, or 15.8%.
Most community radio covered the Tambon to
district level. 62 community radio stations, or 44.3% of
those surveyed, broadcasted in at least 4 Tambons. 50
community radio stations, or 35.7% of those surveyed,
covered an area of 5 - 8 Tambons. 12 stations, or 8.6%
of those surveyed, covered 9 - 12 Tambons, and the
remaining 16 stations, or 11.4%, covered 13 Tambons.
3. Broadcasting days and times, Similar to
conventional radio broadcasting, 136 community radio
stations, or 86.6% of those surveyed, operated every day,
17 stations or 10.9% of those surveyed, operated 4 - 6
days per week, and four stations, or 2.5%, operated 1 - 3
days per week.
In terms of the number of broadcasting hours
per day, 109 community radio stations, or 69.0% of those
surveyed, broadcasted for nine hours per day, 33 stations,
or 20.9% of those surveyed, broadcasted for four hours
per day, and 16 stations, or 10.1%, broadcasted for less
than one hour per day.
The fact that most community radio stations
broadcasted every day and for longer than nine hours per
day can be attributed to attempts by the radio operators
to remind people of the station’s existence, even though
sometimes operators simply played music without making
16
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announcements.
3.2 Community radio belongs to the community: Diversity
in the composition of community radio committees was explored
including through analysis of funding sources for the establishment,
operation and other infrastructure support of community radio
stations.
1. Composition of community radio boards:
Board membership varied greatly, with most board
members coming from local community organizations. Most
representation came from local groups or organizations
(17.6%), followed by local government officers (15.0%) and
respectable persons in the community (14.7%). Only 7.6%
of the board members belonged to outside organizations
or agencies.
2. Fundraising: Initial procurement of equipment
for community radio stations, including the purchase
of transmitters and other equipment, was mostly made
possible through domestic fundraising, including Phapa
(“Buddhist Monk Robe Ceremonies”), tea parties, and
fundraising dinners. Some initial funds may come from
outside, such as from the Social Investment Fund, the
Community Organization Development Institute (CODI),
and TVS.
To make the operation of community radio
possible, one of the most common methods used (by
18.7% of radio stations surveyed) is to solicit local people
to help support utility costs, i.e., water, electricity, and
phone bills. Following that is fundraising through outside
วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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organizations (14.2%). The least popular method (3.4%)
is selling products such as community-made handicrafts,
Jatukham amulets, and shirts.
Analyzing the overall situation by region, it was
found community radio stations in the South, Northeast,
West, and Bangkok and Central Plain share typical
characteristics, whereas those in the North and East often
seek support from outside organizations. Nevertheless,
most community radio stations ( 57.9%), rely on insourcing rather than out-sourcing for fundraising.
3. Sources of income for the purchase of
transmitters and equipment: Most community radio
stations are founded through an initial investment of
200,000 - 300,000 baht, with transmitter costs at 30,000
- 50,000 baht, antennas at 10,000 - 30,000 baht, and
studio space and other equipment at 30,000 - 60,000
baht. Nevertheless, regular maintenance of transmitters
and other equipment is necessary, and various methods
of fundraising are used to raise money for the purchase of
expensive such as computers and CD players.
It was found that 32.4% of community radio
stations fundraise within their own communities for the
purchase of transmitters, and 35.8% rely on capital from
the Social Investment Fund or CODI. The remainder of
stations (29.8%) tapped into funds from TAOs and NGOs.
Antennas were the first priority purchase. 39.0% of stations
relied on funds from TAOs, personal donations and NGOs,
for the purchase of antennas, and 37.7% relied on internal
fundraising. For studio space and other equipment, 45.0%
of the stations surveyed relied on internal fundraising and
18
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the remainder (37.6%) relied on funds from TAOs and
NGOs.
3.3 Local involvement in community radio stations: Based
upon research findings, the following conclusions can be made
regarding management structures, community representation, radio
announcers, meetings and broadcasting schedule planning, and
utilization of local resource persons.
1. Community representation and radio
announcers: Each community radio station may have
from one to dozens of committee members. In most cases,
the number of board members was higher than the actual
number of active members. Each station had an average
of seven active committee members. 65 stations, or 43.0%
of those surveyed, had less than ten active committee
members, 56 stations, or 37.1% of those surveyed, had
from 11-20 active committee members, and 30 stations,
or 19.9%, had more than 21 active committee members.
In terms of radio announcers, it was found
that on average, each community radio station had
14 announcers, with an average of nine men and five
women. 68 stations, or 43.4% of those surveyed, had
1 - 10 announcers, 66 stations, or 42.0%, had 11-22
announcers, and 23 stations, or 14.6%, had more than
21 announcers.
2. Meetings and revision of broadcasting
schedules: Most community radio stations met every
month for official consultations. 64 stations, or 41.6% of
those surveyed, met once a month, and 42 stations, or
วิ ท ยุ ชุ ม ช น

19

27.3%, met only periodically. However, special meetings
were called for major decision making.
In terms of participation in formulating and
adjusting contents to audience demand, most community
radio stations encouraged their audience members to
actively participate. Call-ins were the most common
method of participation (29.9%), followed by participation
through committee representatives (19.4%). Only 7.7% of
community radio stations had ever conducted audience
surveys.
In terms of adjusting broadcasting schedules,
most community radio stations made decisions in joint
meetings between the committee and radio announcers
(71.7%), followed by radio announcers adjusting the
schedule themselves (7.2%). Due to the high turnover in
radio announcers, adjustment of broadcasting schedule
was mostly done internally. In addition, radio announcers
often got to hear comments from audience though the callins, and often got to meet listeners in person, For these
reasons, they generally understand what the listeners
want.
3.Utilization of local resource persons: Most
community radio stations (95 stations, or 62.5%of those
surveyed) hardly ever invited local resource persons to
speak. Only 36 stations, or 23.7% of those surveyed,
invited local people to speak once a week. 13 stations
or 8.5% of those surveyed, invited local people to speak
once a month, and 8 stations, or 5.3%, never invited local
people to speak.
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3.4 Local involvement in community radio: The following
findings were made regarding community input in program content
and the utilization of local speakers:
1. Program contents mostly respond to the
need of both organizers and listeners. The most popular
contents for community radio stations (13.5%) were
local news and music, followed by local wisdom (12.4%).
Compared by region, community radio stations in the
West, Central Plains and South often broadcasted local
news, whereas those in the Northeast preferred to focus
on local wisdom.
Contents specifically catering to women mostly
concerned health care (27.2%), followed by parenting
(16.8%). About 15.2% of community radio stations had
no special programs targeting women at all.
2. Issues raised by local speakers: Apart from
broadcasting local news that could not be heard on
mainstream radio stations, community radio stations also
featured shows in local dialects, and local speakers were
invited to share information with local audiences. They
mostly shared wisdom on local culture and traditions
(29.0%), and issues concerning local livelihoods (26.6%).
Therefore, it is clear that community radio stations primarily
aim to respond to the needs of local people, rather than
functioning as a conduit for information from outside, since
local people can access outside news from other media.
3. Benefits to local people: The committees of
community radio stations agreed that community radio
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benefit local communities in various ways. Firstly, local
people get knowledge and entertainment from community
radio (20.3%). Secondly (19.4%), they get to listen to news
from the community, i.e., lost and found, missing persons,
etc., and thirdly (16.7%), community radio programming
helped people to better understand the importance of
community radio (16.7%).
3.5 Non-profit community radio work: Community radio
entails both operational and maintenance expenses. In this study,
community radio stations’ monthly expenses were explored, as well
as their operation costs on a non-commercial basis. These can be
summarized as follows:
1. Monthly expenses: A community radio station
spends 2,807.00 baht per month on average. 46% of
community radio stations surveyed operate on less than
1,000 baht per month. Community radio stations that
employ staff (29 of the stations surveyed), including
technicians to operate transmitters and computers,
however, incurred monthly expenses of up to 5,100.00
baht per month. 37.9% of the stations surveyed paid
their staff 3,000 – 5,000 baht per month. However,
31.0% of stations had their staff salaries paid by outside
organizations. Their staff thus had to do other work as
well. None of the stations surveyed disclosed the amount
of their staff members’ monthly salaries.
2. Whether or not to air commercials: Committees
and audiences were often split on this issue. According to
our survey of 32 community radio stations, 22 stations relied
22
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on income from broadcasting commercials, while the other
ten stations had chosen to stop airing commercials.
The first and foremost reason for relying on income from
commercials is the stations’ need to cover regular expenses such as
utilities (46.8%). Next to that, 20.0% had no other ways to generate
income and had no idea how to fundraise. As for the reasons that
radio stations chose to stop airing commercials, 29.7% considered
that advertising conflicted with the philosophy and concept of
community radio, and 18.5% had agreements with the community
radio networks to refrain from airing commercials.
When asked about funding solutions in the absence of
advertisements, most of the community radio stations surveyed
(21.4%) responded that they had to seek funding from outside,
21.0% proposed raising more funding from the local community,
and the other 15.6% suggested that committees contribule funding
from their own coffers, or tap into funding from TAOs.
3.6 Community radio and intervention by state, capital
and political groups: Periodically, the principle “of community, by
community and for community” is challenged in various manners.
For example, there have been orders to close down community radio
stations, both temporarily and permanently, orders to ban certain
programs, encouragement for radio stations to air commercials,
orders against participation and cooperation from government
officials, instances of running programs for political or business
interests, dispatching officers to inspect stations, etc. The results
of the survey can be summarized as follows.
1. Intervention by the state: Common state
interventions include orders to close down stations (21.9%
of stations surveyed), dispatching officers to inspect
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stations (21.4%), and other forms of intervention (11.2%)
such as sending warning letters, visits to stations by
military or police officers, and summoning the announcer
to report to the army. However, 45.5% of community radio
operators said that they had never faced state intervention.
This is because many community radio stations have
learned from past experiences and prefer to self-censor
rather than let the state intervene.
2. Intervention by political groups: Common forms
of interference by political groups include encouraging
community radio stations to air advertisements (6.9%).
One of the radio stations surveyed received a threatening
phone call. In addition, 75.3% of the sample group said
that they had never faced intervention by political groups
since political groups and community radio stations mostly
maintain complimentary relationships, and there is no need
for the use of force or threats. But local political groups
often sponsor community radio stations by helping them
with the purchase of equipment, as a way to sustain
patron-client relationships for long-term political gain.
3. Intervention by the business sector: Common
interference by the business sector includes encouraging
community radio stations to air advertisements and
agreeing to sponsor the stations (22.4% of the stations
surveyed), followed by attempts to convince local
communities, station committee members, and radio
operators to agree to air advertisement (15.8%). However,
29.4% of surveyed community radio stations said that they
had faced no intervention by the business sector. They
24

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

tended to regard representatives of the business sector
as donors who were interested in supporting community
radio financially.
3.7 Problems and obstacles: Since 2002, community
radio stations have faced multi-faceted problems. Major problems
include frequency overlapping and interference, personnel, lack
of broadcasting equipment, and challenges in networking and
community empowerment.
1. Frequency overlappig and interference is a
common issue among most community radio stations.
35.5% of stations surveyed reported problems with
frequency overlapping, 28.6% operated on very close
frequencies, which gives rise to frequency interference.
21.2% faced frequency interference problems due to the
fact that their stations were too close to other stations,
whereas 14.7% said they did not have this problem. Only
38.3% of the community radio stations surveyed were
able to solve the issue of frequency overlapping and
interference, whereas 61.7% could not.
2. Personnel: Common personnel issues included
a lack of technical knowhow to operate transmitters,
and use CD players and computers (19.7% of stations
surveyed), followed by radio announcers’ lack of skills
in providing effective, diverse and interesting content
(16.6%). However, 5.7% of stations surveyed said they
had no personnel problems.
Considered by region, community radio stations
in the North, South, Central Plains, and Northeast suffered
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from a lack of technical knowhow among their personnel,
which is a common problem countrywide. In the East,
stations reported problems due to a lack of volunteers, and
in the West, they suffered from a lack of radio announcers
with sufficient skills.
3. Funding problems: Across the country, a
lack of funding for personnel development and repairmen
seemed to be most serious problem (52.5% of stations
surveyed). As a result of this problem, a number of stations
have had to stop operating, as they had no money to fix
their transmitters. However, 24.2% of community radio
stations reported no problems with funding. Considered
by region, community radio stations in the West seemed
to suffer the least from a lack of funding because they are
able to raise funds from organizations in the private and
governmental sectors to support their monthly expenses
and maintenance of transmitters and equipment.
4. Broadcasting room equipment: A lack of
broadcasting gear was mentioned as the most common
problem among surveyed stations (28.7%), followed by
insufficient equipment (24.8%). Considered by region,
community radio stations in the North suffered the most
from a lack of broadcasting gear, whereas the West
suffered from insufficient equipment.
5. Networking and community empowerment:
Most community radio stations had no problem with
networking and strengthening their own communities
(72.5% of those surveyed). Common problems found
26
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enactment of laws to legalize their status, whereas
the remainder opted for dissociating from politics and
stopping broadcasting (1.5% and 3.5% of those surveyed,
respectively.)
3. Registration: As a result of a present lack of
legal foundation status for community radio stations, 74
stations or 52.2% deemed that a joint committee between
private and government sector as well as civil society
should be set up to handle registration of community radio.
20.4% deemed that the registration can be done among
themselves, whereas 23 stations or 16.2% had no interest
in the registration issue.
4. Recommendations for community radio policy:
Among the community radio stations surveyed, 27.6%
wanted the government to carry out a survey to differentiate
between community radio and business radio. Aside from
that, 24.54% demanded efforts to promote community
radio to operate under the principle “of the community, by
the community and for the community”. 22.3% demanded
that the government set up an organization to allocate
frequencies and manage radio broadcasting as soon
as possible, whereas 19.5% wanted the government to
promote and raise awareness of the genuine principle of
community radio in society. Their other demands included
the enactment of community radio laws and allocation of
funds for community radio.
4. Recommendations
4.1 Joint meetings among agencies and organizations
28
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supporting community radio: At present, a number of state and
private organizations work to promote and empower community
radio. Therefore, lessons should be learned from their experiences to
set out future action plans and to avoid repeating working in the same
target areas. This will also help to address issues regarding expansion
and replication of efforts. In addition, supporting organizations should
work in response to the needs of community radio stations, including
personnel development in terms of technical knowledge and skills
in the control and maintenance of the transmitters and equipment,
production of quality contents.
4.2 Strengthening community: Radio operators and
listeners should hold meetings together to share common issues, and
operators from various stations should also hold regular meetings.
This will give impetus to sharing and learning from each other,
promoting community participation and mutual learning regarding
how to make community radio belong to communities, so that work is
done for communities and by communities. In addition, there should
efforts to learn from experiences among stations regarding promoting
participation, production of quality programs, fundraising, etc. A few
case studies may be chosen as models for further in-depth analysis
on various issues. This will help to generate a body of knowledge
which can then be disseminated among community radio stations
to help to enhance their work.
4.3 Mutual support between community radio networks:
Based on the experiences of leaders and actors in networks at the
regional and national levels, a body of knowledge has been generated
on technicalities and maintenance of transmitters, production of
quality contents, and promotion of community participation. Meetings
among knowledgeable persons should be held and the knowledge
วิ ท ยุ ชุ ม ช น

29

should be compiled, published and distributed among the network
of community radio stations. This will make possible a mutually
supported network of community radio stations. In other words, a
network of knowledge sharing will be created.
In addition, networks at the regional and national levels
should develop ways to support the work of each community radio
station. They should be able to help if their member stations are
facing problems. The networks can provide support in the area
of technical knowledge, training of radio announcers, training on
management, and helping to identify experts in various fields to help
stations to solve their problems in a timely matter. In other words,
this would be a “network of human resources”.
4.4 Set up a joint committee between the government
sector, community radio and civil society: This committee would be
tasked with overseeing and supervising the operation of community
radio on a temporary basis while awaiting the establishment of
an independent organization for frequency wave allocation and
supervision of radio and television broadcasting. There are a number
of small radio stations that are used either for commercial purposes,
public interests or not-for-profit purposes. This has led to competition
for frequencies at the local level.
Many local broadcasters express the need for a committee
to oversee, supervise and manage community radio operation
temporarily. This will help community radio stations to continue
serving the public interest, in particular promoting learning processes
among the population. This would adhere to the spirit of the 1997
Constitution of the Kingdom of Thailand, the 2007 Constitution of the
Kingdom of Thailand and the Section 26 of the 2000 Organization of
Frequency Wave Allocation and Supervision of Radio Broadcasting,
Television and Telecommunications Enterprises Act, which states
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that at least 20% of frequencies must be set aside for use by the
people’s sector, and that communities must be encouraged to use
them.
An ad hoc joint committee to oversee, supervise and
manage community radio operation can be set up multilaterally
to include representatives from the state sector, community radio
operators, and civil society. It can be organized on three levels,
i.e., on the national, regional and provincial levels. The national
committee should be authorized to set out policy and a master plan
for the use of frequencies, and guidelines which are appropriate
and serve the needs of community radio stations in areas such as
licensing and registration. The provincial and regional committees
should be asked to compile information and participate in setting
out policies in collaboration with the national committee. In addition,
the regional committee serve to coordinate between the provincial
and regional committees. The provincial committee can function
as a registrar to verify the licensing process, and along with the
regional committee, help to cope with problems arising at the
operational level in the province and region, such as the overlapping
of frequencies.
Once the independent organization to oversee broadcasting
has been set up, the provincial and regional committees can continue
with their tasks as assigned by the independent organization.
The above proposals were made during the study, at a
time when there was still no solution to solve the problems facing
small radio operators. Later, the National Legislative Assembly
(NLA) endorsed the Act on the Operation of Broadcasting and
Television Enterprises with a provisional clause for the National
Telecommunication Commission (NTC) and the Subcommittee on
Radio and Television Broadcasting as a national mechanism to
give temporary licenses to community radio stations that serve the
วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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บทสรุปผู้บริหาร

1. บทนำ

วิทยุชมุ ชนในประเทศไทยเกิดขึน้ ภายใต้การรับรองของรัฐธรรม
นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
หลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกาศ
ใช้ องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการหัวก้าวหน้าด้านสื่อสารมวลชน
ได้ขยายความรูด้ า้ นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และดำเนิน
การฝึกอบรมเกีย่ วกับการดำเนินการวิทยุชมุ ชนให้แก่ประชาชนทัว่ ประเทศ
อย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้หลักการว่าวิทยุชมุ ชนเป็นของชุมชน เพือ่ ชุมชน และ
โดยชุมชน นอกจากนีก้ ารดำเนินงานของวิทยุชมุ ชนใช้รปู แบบอาสาสมัคร
ไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ และไม่ถกู แทรกแซง/ครอบงำจากรัฐ ทุน และนัก
การเมือง
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ใน พ.ศ. 2547 รัฐบาลอนุญาตให้วิทยุชุมชนสามารถมีโฆษณา
ได้ ทำให้วทิ ยุชมุ ชนจากเดิมทีม่ อี ยูป่ ระมาณ 500 กว่าสถานี ได้ขยายตัวเป็น
2,000 กว่าสถานี ภายในเวลา 3 เดือนหลังจากประกาศอนุญาต การขยาย
ตัวดังกล่าวเกิดขึน้ อย่างไร้ระเบียบ และขาดกระบวนการเรียนรูแ้ ละทำความ
เข้าใจในหลักการของวิทยุชมุ ชน จึงส่งผลทำให้เกิด “สงครามแย่งชิงคลืน่
ความถี่” และวิทยุชุมชนหลากหลายรูปแบบขึ้น
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสำรวจและจัดทำฐานข้อ
มูลวิทยุชมุ ชนภาคประชาชน ตลอดจนศึกษากำเนิดและพัฒนาการของวิทยุ
ชุมชน และวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการวิทยุชุมชน ทั้งนี้
ก็เพื่อให้เครือข่ายวิทยุชุมชนมีความเข้าใจต่อภาพรวมสถานการณ์วิทยุ
ชุมชนในประเทศไทย และสามารถวางแผนงานให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของวิทยุชุมชน
2. วิธีการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี้ เป็นการทำงานภายใต้ความร่วมมือของหลาย
ฝ่าย และการประชุม “เครือข่ายวิทยุชุมชนที่รับผิดชอบโครงการ” เป็น
“พื้นที่” ในการตัดสินใจและดำเนินงานร่วมกัน โดยการประชุมเครือข่าย
วิทยุชมุ ชนทีร่ บั ผิดชอบโครงการครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 เป็นการประชุมเพือ่
หารือ กำหนดประเด็นในการศึกษา จัดทำเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมและ
บันทึกข้อมูล (แบบสอบถาม) และวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างเครือ
ข่ายวิทยุชมุ ชนระดับภาค มูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม (มอส.) มูลนิธไิ ฮน์รคิ
เบิลล์ และนักวิจัย ในช่วงก่อนและหลังประชุมได้มีการปรึกษาหารือกับ
คณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงาน นอกจากนี้ คณะวิจัยยัง
ได้มีการแบ่งงานกันทำ โดยเครือข่ายวิทยุชุมชนระดับภาคและ มอส. ทำ
หน้าทีเ่ ลือกกลุม่ ตัวอย่าง รวบรวมรายชือ่ และทีอ่ ยูข่ องกลุม่ ตัวอย่าง วางแผน
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การเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม
ในขณะที่นักวิจัย เป็นผู้จัดทำร่างแบบสอบถาม โดยรวบรวม
จากประเด็นที่ได้จากทีป่ ระชุม และคำถามทีเ่ กิดขึน้ จากการทบทวนเอกสาร
และสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ จากข้อจำกัดเรือ่ งเวลา ทำให้ไม่สามารถทดสอบ
ร่างแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างได้ จึงใช้วิธีการทดสอบและทำความ
เข้าใจกับผู้แทนเครือข่ายที่จะเป็นผู้เก็บข้อมูลโดยตรง และปรับปรุงแบบ
สอบถามอีกครั้ง ซึ่งคำถามในแบบสอบถามมีทั้งลักษณะแบบปลายปิดมี
ตัวเลือกและปลายเปิดระบุเนื้อหา หลังจากนั้นก็ส่งให้เครือข่ายระดับภาค
ใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
การประชุมเครือข่ายวิทยุชุมชนที่รับผิดชอบโครงการครั้งที่ 3
มีขึ้นเพื่อสอบถามความก้าวหน้า อุปสรรคในการเก็บข้อมูล ตลอดจนข้อ
สังเกตต่างๆ ที่พบ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์สถานการณ์การ
ดำเนินงานของสถานีวทิ ยุชมุ ชนแต่ละแห่ง แต่ละภาค สำหรับเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ในขณะที่การประชุมครั้งที่ 4
เป็นการนำข้อมูลทีว่ เิ คราะห์แล้ว มาร่วมกันพิจารณา เสนอแนะร่างรายงาน
การศึกษา และแสวงหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานในอนาคต
3. ผลการศึกษา
วิทยุชุมชนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน
ทัง้ สิน้ 158 สถานี ใน 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 35 สถานี ภาคใต้ 21 สถานี
ภาคอีสาน 53 สถานี ภาคตะวันตก 16 สถานี ภาคตะวันออก 21 สถานี
และภาคกลางและกรุงเทพฯ 12 สถานี โดยแยกประเภทวิทยุชุมชนตาม
รูปแบบการดำเนินงานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ วิทยุชุมชนเชิงกายภาพ
จำนวน 109 สถานี และวิทยุชุมชนเชิงประเด็น จำนวน 49 สถานี
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3.1 ลักษณะทั่วไปของวิทยุชุมชน พิจารณาจากฐานที่ว่าสถาน
ที่ตั้งสถานีวิทยุชุมชนเป็นที่สาธารณะที่สมาชิกเข้าออกสะดวก กำลังส่ง
กระจายเสียงต่ำประมาณ 20 - 30 วัตต์ รัศมีกระจายเสียงประมาณ 10
-15 กิโลเมตร และช่วงเวลาออกอากาศขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของชุมชน
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 158 สถานีพบว่า
1. สถานที่ตั้ง สถานีวิทยุชุมชนตั้งอยู่ในที่สาธารณะ
มากที่สุด มีจำนวน 83 สถานี หรือร้อยละ 52.5 โดยตั้งอยู่ใน
วัด/มัสยิด/โบสถ์ ร้อยละ 23.4 ศาลาเอนกประสงค์ ร้อยละ 2.5
และทีส่ าธารณะอืน่ ๆ ร้อยละ 26.6 ส่วนสถานทีต่ ง้ั รองลงมา คือ
ทีท่ ำการส่วนราชการ มีจำนวน 40 สถานี หรือร้อยละ 25.3 โดย
ตั้งอยู่ในอบต. ร้อยละ 6.3, เทศบาล ร้อยละ 1.3, โรงพยาบาล
ร้อยละ 5.7, โรงเรียน ร้อยละ 4.4, และที่ทำการราชการอื่นๆ
ร้อยละ 7.6
สถานีวทิ ยุชมุ ชนทีต่ ง้ั อยู่ในสถานทีข่ องทีท่ ำการส่วน
ราชการและสำนักงานขององค์กรพัฒนาเอกชน เช่น อบต.
เทศบาล สถานีอนามัย มูลนิธิ และโรงพยาบาล เป็นต้น มักได้
รับการสนับสนุนจากส่วนราชการนั้นๆ เช่น การออกค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์ และการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครือ่ งส่งและอุปกรณ์
เป็นต้น แต่การตั้งอยู่ในสถานที่ราชการหรือสำนักงานองค์กร
พัฒนาเอกชน ทำให้บางคนและบางกลุม่ ในชุมชนไม่สะดวกใจที่
จะเข้าไปมีส่วนร่วม
2. กำลังส่งและพื้นที่กระจายเสียง ขึ้นอยู่กับหลาย
เงือ่ นไขด้วยกัน อย่างเช่น สภาพภูมปิ ระเทศ กำลังส่ง และสถาน
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ที่ตั้งของสถานี ฯลฯ สถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ใช้เครื่องส่งที่มี
กำลังส่งน้อยกว่า 30 วัตต์ มีจำนวน 121 สถานี หรือร้อยละ 76.6
ส่วนสถานีวทิ ยุชมุ ชนทีม่ กี ำลังส่งระหว่าง 31- 60 วัตต์ มีจำนวน
12 สถานี หรือร้อยละ 7.6 และสถานีวทิ ยุชมุ ชนทีม่ กี ำลังส่งมาก
กว่า 60 วัตต์ มีจำนวน 25 สถานี หรือร้อยละ 15.8
วิทยุชมุ ชนส่วนใหญ่สามารถกระจายเสียงได้ในระดับ
ตำบลถึงระดับอำเภอ โดยสถานีวทิ ยุชมุ ชนทีม่ พี น้ื ทีก่ ระจายเสียง
น้อยกว่า 4 ตำบล มีจำนวน 62 สถานี หรือร้อยละ 44.3 สถานี
วิทยุชมุ ชนทีม่ พี น้ื ทีก่ ระจายเสียง 5 - 8 ตำบล มีจำนวน 50 สถานี
หรือร้อยละ 35.7 สถานีวทิ ยุชมุ ชนทีม่ พี น้ื ทีก่ ระจายเสียง 9 - 12
ตำบล มีจำนวน 12 สถานี หรือร้อยละ 8.6 และสถานีวทิ ยุชมุ ชน
ที่มีพื้นที่กระจายเสียงมากกว่า 13 ตำบล มีจำนวน 16 สถานี
หรือร้อยละ 11.4
3. วันและเวลากระจายเสียง ไม่แตกต่างจากของวิทยุ
กระแสหลัก กล่าวคือ สถานีวิทยุชุมชนที่กระจายเสียงทุกวัน
มีจำนวน 136 สถานี หรือร้อยละ 86.6 ส่วนกระจายเสียง
4 - 6 วันต่อสัปดาห์ มีจำนวน 17 สถานี หรือร้อยละ 10.9 และ
สถานีวทิ ยุชมุ ชนทีก่ ระจายเสียง 1 - 3 วันต่อสัปดาห์ มี 4 สถานี
หรือร้อยละ 2.5
สำหรับจำนวนชั่วโมงกระจายเสียงต่อวันนั้น สถานี
วิทยุชมุ ชนทีอ่ อกกระจายเสียงมากกว่า 9 ชัว่ โมงต่อวัน มีจำนวน
109 สถานี หรือร้อยละ 69.0 รองลงมาออกอากาศ 5 - 8
ชั่วโมงต่อวัน มีจำนวน 33 สถานี หรือร้อยละ 20.9 และออก
อากาศน้อยกว่า 4 ชัว่ โมงต่อวัน มีจำนวน 16 สถานี หรือร้อยละ
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10.1

การที่สถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ออกอากาศทุกวัน
และวันละมากกว่า 9 ชัว่ โมงนัน้ เป็นเพราะว่าผูด้ ำเนินการต้องการ
ให้ผู้ฟังรับทราบว่าสถานีของตน “มีตัวตน” และเปิดดำเนินการ
อยู่ ซึง่ ผูฟ้ งั สามารถสัมผัสได้ทางคลืน่ แม้วา่ จะเปิดแต่เพลงอย่าง
เดียวโดยไม่มีผู้จัดรายการก็ตาม
3.2 วิทยุชุมชนเป็นของชุมชน ศึกษาความหลากหลายของ
กลุม่ หรือองค์ประกอบในคณะกรรมการวิทยุชมุ ชน ทุนทีน่ ำมาใช้กอ่ ตัง้ และ
ดำเนินงาน และแหล่งเงินที่มาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ส่วนมากมาจาก
บุคคลหรือกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ภายในชุมชนและมีความหลาก
หลายพอสมควร โดยตัวแทนกลุม่ /องค์กรในชุมชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการมากที่สุด มีถึงร้อยละ 17.6
รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ข้าราชการระดับท้องถิน่ มีรอ้ ยละ 15.0
และรองลงมาอันดับ 3 คือชาวบ้านที่ไม่มีตำแหน่งทางการใดๆ
ในชุมชน มีร้อยละ 14.7 ส่วนกลุ่มคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะกรรมการน้อยทีส่ ดุ คือ คนจากภายนอกชุมชน/ตัวแทน
จากองค์กรภายนอกชุมชน มีเพียงร้อยละ 7.6 เมือ่ พิจารณาแยก
ตามภาคแล้ว ภาคตะวันตกมีชาวบ้านที่ไม่มีตำแหน่งใดๆ ใน
ชุมชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการมากที่สุด
2. การระดมทุน การก่อตัง้ วิทยุชมุ ชนในตอนเริม่ แรก
ต้องมีการซื้อเครื่องส่งและอุปกรณ์ประกอบการกระจายเสียง
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อืน่ ๆ ส่วนใหญ่มกั ใช้การระดมทุนภายใน เช่น การทอดผ้าป่า การ
เลี้ยงน้ำชา การเลี้ยงโต๊ะจีน เป็นต้น และมีทุนจากภายนอกมา
สนับสนุนในตอนเริ่มแรกด้วย เช่น กองทุนเพื่อสังคม สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ในช่วงดำเนินงาน สถานีวทิ ยุชมุ ชนยังใช้วธิ กี ารระดม
ทุนโดยการเชิญชวนให้คนในชุมชนเป็นเจ้าภาพสนับสนุนค่า
น้ำ/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์มากทีส่ ดุ มีถงึ ร้อยละ 18.7 ส่วนวิธกี าร
รองลงมาคือ การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก มี
ร้อยละ 14.2 และวิธีการระดมทุนที่ใช้น้อยที่สุด คือ การขาย
ของ เช่น ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน จตุคามรามเทพ เสือ้ เป็นต้น มีเพียง
ร้อยละ 3.4
เมื่อแยกพิจารณาตามภาค ปรากฏว่าภาคใต้ ภาค
อีสาน ภาคตะวันตก และกรุงเทพฯและภาคกลางมีลักษณะ
คล้ายกับภาพรวมของทั้งประเทศ ในขณะที่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออก ใช้วิธีการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
มากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาการระดมทุนระหว่างภายใน
และภายนอกชุมชนแล้ว วิทยุชุมชนระดมทุนภายในชุมชนถึง
ร้อยละ 57.9
3. แหล่งเงินที่นำมาซื้อเครื่องส่งและอุปกรณ์ การ
ก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่จะใช้เงินประมาณ 200,000 300,000 บาท โดยเครือ่ งส่งจะใช้เงินประมาณ 30,001 - 50,000
บาท เสาอากาศจะใช้เงินประมาณ 10,001 - 30,000 บาท และ
ห้องส่งและอุปกรณ์จะใช้เงินประมาณ 30,001 - 60,000 บาท
อย่างไรก็ตาม เครื่องส่งและอุปกรณ์ประกอบการกระจายเสียง
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ของสถานีวิทยุชุมชนต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอยู่
สม่ำเสมอ และอุปกรณ์บางอย่างก็มรี าคาแพง ต้องระดมทุนหลาก
หลายรูปแบบเพือ่ ให้มเี งินพอซือ้ อุปกรณ์นน้ั ๆ เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องเล่นซีดี เป็นต้น
วิทยุชุมชนใช้เงินซื้อเครื่องส่งจากการระดมทุนกัน
เองร้อยละ 32.4 และใช้เงินจากกองทุนเพื่อสังคมหรือ พอช.
ร้อยละ 35.8 ส่วนเงินจากแหล่งอืน่ ๆ เช่น อบต. องค์กรพัฒนา
เอกชน เป็นต้น มีร้อยละ 29.8 ส่วนเสาอากาศจะใช้แหล่งเงิน
อืน่ ๆ เป็นอันดับแรก มีรอ้ ยละ 39.0 (คือ อบต., เงินส่วนตัว และ
องค์กรพัฒนาเอกชน) และแหล่งเงินรองลงมา คือ เงินที่ระดม
กันเอง มีร้อยละ 37.7 สำหรับห้องส่งและอุปกรณ์นั้น แหล่ง
เงินอันดับแรกคือเงินที่ระดมทุนกันเอง มีร้อยละ 45.0 และ
แหล่งเงินรองลงมาคือ อบต. และองค์กรพัฒนาเอกชน มีรอ้ ยละ
37.6
3.3 วิทยุชุมชนโดยชุมชน พิจารณาการบริหารจัดการจาก
จำนวนคณะกรรมการและผูจ้ ดั รายการ การประชุมและการปรับผังรายการ
และการเชิญคนท้องถิ่นมาพูดในรายการ สรุปได้ดังนี้
1. จำนวนคณะกรรมการและผู้จัดรายการ คณะ
กรรมการของวิทยุชมุ ชนมีตง้ั แต่ 1 คนถึงหลายสิบคน และคณะ
กรรมการที่ปรากฏในโครงสร้างมักมีมากกว่าคณะกรรมการที่
ทำงานจริงๆ เสมอ แต่อย่างไรก็ตามมีคณะกรรมการที่ทำงาน
อย่างจริงจังและกระตือรือร้นเฉลี่ยสถานีละ 7 คน โดยสถานี
วิทยุชุมชนที่มีคณะกรรมการน้อยกว่า 10 คน มีจำนวน 65
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สถานีหรือร้อยละ 43.0 สถานีวิทยุชุมชนที่มีคณะกรรมการ
ระหว่าง 11 - 20 คน มีจำนวน 56 สถานีหรือร้อยละ 37.1 และ
สถานีวิทยุชุมชนที่มีคณะกรรมการมากกว่า 21 คน มีจำนวน
30 สถานีหรือร้อยละ 19.9
สำหรับจำนวนผูจ้ ดั รายการนัน้ พบว่าสถานีวทิ ยุชมุ ชน
มีผู้จัดรายการเฉลี่ยสถานีละ 14 คน เป็นผู้ชาย 9 คน ผู้หญิง 5
คน นอกจากนี้ สถานีวิทยุชุมชนจำนวน 68 สถานีหรือร้อยละ
43.4 มีผู้จัดรายการ 1 - 10 คน และสถานีวิทยุชุมชนที่มีผู้จัด
รายการ 11 - 20 คน มีจำนวน 66 สถานีหรือร้อยละ 42.0 ส่วน
สถานีวิทยุชุมชนที่มีผู้จัดรายการมากกว่า 21 คน มีจำนวน 23
สถานีหรือร้อยละ 14.6
2. การประชุมและการปรับผังรายการ คณะกรรมการ
สถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่มีการประชุมปรึกษาหารืออย่างเป็น
ทางการทุกเดือน กล่าวคือ มีถึง 64 สถานี หรือร้อยละ 41.6
และวิธกี ารที่ใช้รองลงมา คือการประชุมตามสะดวก มี 42 สถานี
หรือร้อยละ 27.3 อย่างไรก็ตาม เมือ่ มีเรือ่ งต้องตัดสินใจอย่างเร่ง
ด่วน คณะกรรมการจะใช้วิธีการเรียกประชุมวิสามัญ
สำหรับการมีส่วนร่วมในการกำหนด-ปรับเนื้อหา
/ประเด็นของรายการของผู้ฟังนั้น วิธีการที่วิทยุชุมชนใช้มากที่
สุด คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมโดยการรับฟัง
คำแนะนำของกลุ่มผู้ฟังที่โทรเข้ามาในรายการ มีร้อยละ 29.9
ส่วนวิธีการรองลงมา คือ การบอกผ่านตัวแทนของกลุ่มต่างๆ
ในชุมชน และให้ตัวแทนกลุ่มนำไปบอกคณะกรรมการวิทยุ
ชุมชนอีกทีหนึง่ มีรอ้ ยละ 19.4 และมีเพียงร้อยละ 7.7 เท่านัน้ ที่
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สถานีวิทยุชุมชนทำแบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มผู้ฟัง
เมือ่ พิจารณาถึงวิธกี ารปรับผังรายการล่าสุดของสถานี
วิทยุชมุ ชนแล้ว ปรากฏว่าสถานีวทิ ยุชมุ ชนใช้วธิ กี ารประชุมร่วม
กันระหว่างคณะกรรมการกับผูจ้ ดั รายการมากทีส่ ดุ มีรอ้ ยละ 71.7
ส่วนวิธกี ารรองลงมา คือ ผูจ้ ดั รายการปรับกันเอง มีรอ้ ยละ 7.2
การที่ต้องใช้วิธีการดังกล่าว เป็นเพราะว่ามีการเข้า-ออกของผู้
จัดรายการอยูเ่ สมอ จึงใช้วธิ กี ารปรับกันภายในมากกว่า นอกจาก
นีผ้ จู้ ดั รายการมักได้รบั คำแนะนำจากผูฟ้ งั ทางโทรศัพท์ และออก
ไปพบปะกับผู้ฟังและรับฟังความคิดเห็นอยู่เสมอๆ ดังนั้นผู้จัด
รายการจึงรับรู้ความต้องการของผู้ฟัง
3. การเชิญคนท้องถิ่นมาร่วมรายการ มีน้อยมาก
กล่าวคือ วิทยุชุมชนเชิญคนท้องถิ่นมาร่วมตามโอกาสไม่บ่อย
มากนักมีจำนวน 95 สถานีหรือร้อยละ 62.5 ส่วนวิทยุชุมชนที่
เชิญคนท้องถิน่ มาร่วมเป็นประจำทุกสัปดาห์มจี ำนวน 36 สถานี
หรือร้อยละ 23.7 นอกจากนี้ วิทยุชุมชนที่เชิญคนท้องถิ่นมา
ร่วมเป็นประจำทุกเดือนมีจำนวน 13 สถานีหรือร้อยละ 8.5
และวิทยุชมุ ชนที่ไม่เชิญคนท้องถิน่ มาร่วมเลยมีจำนวน 8 สถานี
หรือร้อยละ 5.3
3.4 วิทยุชุมชนเพื่อชุมชน พิจารณาประเภทรายการที่ตอบ
สนองความต้องการของชุมชน เนื้อหาที่เชิญคนท้องถิ่นมาพูดในรายการ
และประโยชน์ที่คิดว่าคนในชุมชนได้รับ สรุปได้ดังนี้
1. ประเภทรายการ ส่วนใหญ่ตอบสนองความต้อง
การของผู้จัดและ/หรือผู้ฟัง กล่าวคือ วิทยุชุมชนมักนิยมจัด
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รายการเพลงและรายการข่าวสารภายในท้องถิน่ มากทีส่ ดุ มีรอ้ ย
ละ 13.5 รายการทีน่ ยิ มจัดรองลงคือรายการภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มี
ร้อยละ 12.4 เมือ่ พิจารณาตามภาคแล้ว ภาคตะวันตก ภาคกลาง
และภาคใต้นยิ มจัดรายการข่าวสารภายในท้องถิน่ มากทีส่ ดุ ส่วน
ภาคอีสานนิยมจัดรายการภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด
วิทยุชุมชนจำนวน 48 สถานีหรือร้อยละ 15.2 ไม่มี
รายการเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะ และวิทยุชุมชนจำนวน 110
สถานีหรือร้อยละ 84.8 ที่มีรายการเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะ
นัน้ รายการฯ ทีว่ ทิ ยุชมุ ชนนิยมจัดกันมากทีส่ ดุ คือ รายการเกีย่ ว
กับการดูแลสุขภาพอนามัย มีรอ้ ยละ 32.1 รายการรองลงมา คือ
รายการเลี้ยงดูลูก-ดูแลครอบครัว มีร้อยละ 19.7 ส่วนรายการ
ลักษณะอืน่ ๆ ได้แก่ รายการเกีย่ วกับอาชีพของกลุม่ แม่บา้ น และ
รายการบทบาทผู้หญิงกับการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น
2. เนือ้ หาทีค่ นท้องถิน่ ถูกเชิญมาพูดในรายการ มีจดุ
เด่น คือ นอกจากจะเป็นการส่งข่าวสารภายในชุมชนและหาฟัง
ไม่ได้จากวิทยุกระแสหลักแล้ว ยังใช้ภาษาทีค่ นฟังคุน้ เคยอีกด้วย
โดยวิทยุชมุ ชนทีเ่ ชิญคนท้องถิน่ มาร่วมรายการ ส่วนใหญ่มกั ให้
มาเล่าเรื่องเกีย่ วกับวัฒนธรรม/ประเพณีทอ้ งถิน่ มีร้อยละ 29.0
และเนือ้ หารองลงมาคือการให้ความรูด้ า้ นการทำมาหากิน มีรอ้ ย
ละ 26.6 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสถานีวิทยุชุมชนมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของคนท้องถิ่นมากกว่าจะส่งถ่ายข้อมูลข่าวสาร
จากภายนอก ทั้งนี้ก็เนื่องจากข่าวสารจากภายนอกสามารถรับ
รู้ได้จากสื่อประเภทอื่น
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3. ประโยชน์ทค่ี นในชุมชนได้รบั คณะกรรมการวิทยุ
ชุมชนเห็นว่าวิทยุชุมชนเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนในหลาย
แง่มุมด้วยกัน อันดับแรก คือ คนในชุมชนได้รับความรู้และ
ความบันเทิงจากวิทยุชุมชน มีร้อยละ 20.3 อันดับที่สอง คือ
ข่าวสารภายในชุมชน เช่น คนหาย ของหาย เป็นต้น มีร้อยละ
19.4 อันดับที่สาม คือ คนในชุมชนรู้จักและเข้าใจความสำคัญ
และบทบาทของวิทยุชุมชนมากขึ้น มีร้อยละ 16.7
3.5 วิทยุชุมชนไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ วิทยุชุมชนมีค่าใช้
จ่ายในการดำเนินงาน ทัง้ ค่าใช้จา่ ยประจำและค่าบำรุงรักษา การศึกษาครัง้
นีร้ วบรวมจำนวนเงินทีว่ ทิ ยุชมุ ชนใช้จา่ ยประจำเดือน และสาเหตุและแนว
ทางดำเนินงานที่มีหรือไม่มีโฆษณา สรุปได้ดังนี้
1. ค่าใช้จา่ ยประจำเดือน สถานีวทิ ยุชมุ ชนมีคา่ ใช้จา่ ย
เฉลีย่ เดือนละ 2,807 บาท และสถานีวทิ ยุชมุ ชนร้อยละ 46 มีคา่
ใช้จ่ายน้อย 1,000 บาท แต่ถ้าสถานีวิทยุชุมชนที่มีการจ้าง
เจ้าหน้าที่ประจำ (มี 29 สถานี) ซึ่งส่วนใหญ่จะจ้างให้คุมเครื่อง
ส่งและคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 5,100 บาท โดย
สถานีวทิ ยุชมุ ชนที่ใช้เงินจ้างเจ้าหน้าทีป่ ระมาณ 3,000 - 5,000
บาทต่อเดือน มีร้อยละ 37.9 นอกจากนี้ สถานีวิทยุชุมชนที่มี
หน่วยงานอื่นจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ให้มีร้อยละ 31 ซึ่งเจ้าหน้าที่
เหล่านี้จะทำหน้าที่อื่นนอกเหนือจากงานวิทยุชุมชนด้วย และ
ไม่สามารถระบุค่าจ้างได้ว่าเป็นจำนวนเท่าไร
2. การมีหรือไม่มีโฆษณา ก่อให้เกิดความแตกแยก
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ระหว่างคณะกรรมการ และระหว่างกรรมการกับผูฟ้ งั จากกลุม่
ตัวอย่างมีสถานีวิทยุชุมชนที่หันไปหาเงินจากการโฆษณาเพื่อ
นำไปใช้ดำเนินงานจำนวน 32 สถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุชุมชน
22 สถานียังมีโฆษณาอยู่ และสถานีวิทยุชุมชน 10 สถานีได้
หยุดโฆษณาแล้ว
เหตุผลทีส่ ถานีวทิ ยุชมุ ชนยังคงมีโฆษณาอยูน่ น้ั เหตุผล
อันดับแรก คือ ต้องนำเงินไปใช้จา่ ยภายในสถานี เช่น ค่าน้ำ-ไฟ
ฟ้า มีร้อยละ 46.8 เหตุผลรองลงมา คือ ไม่มีรายได้และไม่รู้จะ
หาวิธกี ารระดมทุนแบบไหน มีรอ้ ยละ 20.0 ส่วนเหตุผลทีส่ ถานี
วิทยุชมุ ชนทีเ่ คยมีโฆษณาและปัจจุบนั หยุดโฆษณาแล้ว เหตุผล
อันดับแรก คือ ขัดต่อปรัชญา/แนวคิดวิทยุชมุ ชน มีรอ้ ยละ 29.7
และเหตุผลรองลงมา คือ ทำตามข้อตกลงของเครือข่ายวิทยุ
ชุมชนที่ห้ามมีโฆษณา มีร้อยละ 18.5
เมือ่ ถามถึงทางออกของวิทยุชมุ ชน เมือ่ ไม่มโี ฆษณา
แล้ว กลุ่มตัวอย่างตอบว่าจะเขียนโครงการไปยังแหล่งทุนภาย
นอกชุมชนมากทีส่ ดุ มีรอ้ ยละ 21.4 ส่วนแนวทางออกรองลงมา
คือ ขอบริจาคจากคนในชุมชนมากขึ้น มีร้อยละ 21.0 และแนว
ทางอื่นๆ อย่างเช่น คณะกรรมการออกเงินเอง หรือขอการ
สนับสนุนจาก อบต. มีร้อยละ 15.6
3.6 วิทยุชมุ ชนกับการแทรกแซงของรัฐ ทุน และกลุม่ การเมือง
การดำเนินงานของวิทยุชุมชนที่ยึดหลักการ “ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อ
ชุมชน” นัน้ ถูกแทรกแซงอยูเ่ ป็นระยะๆ และมีความหลากหลาย ซึง่ สามารถ
แยกแยะได้ดงั นี้ คือ การสัง่ ปิดสถานีทง้ั แบบถาวรและชัว่ คราว การสัง่ ระงับ
รายการบางรายการ การอนุญาตและชักชวนให้มโี ฆษณา การสัง่ ห้ามมิให้
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ข้าราชการเข้ามามีสว่ นร่วมหรือให้ความร่วมมือ การเข้ามาจัดรายการเพือ่
หวังผลทางการเมืองหรือธุรกิจ และการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่สถานี
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. การแทรกแซงของรัฐ สถานีวิทยุชุมชนจำนวน
81 สถานีหรือร้อยละ 45.5 ตอบว่าตนเองไม่ได้ถกู รัฐแทรกแซง
เลย เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้วิทยุชุมชนมี “การ
เซนเซอร์ตัวเอง” ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐเข้ามาแทรกแซง
อย่างอดีตทีผ่ า่ นมา ส่วนสถานีวทิ ยุชมุ ชนอีก 97 สถานีหรือร้อยละ
54.5 ระบุว่าถูกแทรกแซง และลักษณะการแทรกแซงของรัฐที่
พบมากที่สุดคือการสั่งปิดสถานี มีร้อยละ 40.2 ลักษณะรองลง
มาคือการที่เจ้าหน้าที่ของราชการมาตรวจสอบในสถานี มีร้อย
ละ 39.2 ส่วนการแทรกแซงลักษณะอื่นๆ ร้อยละ 20.6 คือ การ
ส่งจดหมายมาเตือน ทหารหรือตำรวจมาตรวจเยีย่ มสถานี และ
การให้ไปรายงานตัวที่กองทัพ
2. การแทรกแซงของกลุ่มการเมือง กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 131 สถานีหรือร้อยละ 75.3 เห็นว่าไม่มีการแทรกแซง
จากกลุม่ การเมือง เนือ่ งจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ การเมือง
และวิทยุชมุ ชนเป็นความสัมพันธ์ทเ่ี อือ้ ประโยชน์ตอ่ กันมากกว่า
และไม่ใช่การแทรกแซงในลักษณะขู่เข็ญ กลุ่มการเมือง โดย
เฉพาะกลุ่มการเมืองท้องถิ่น มักจะให้การสนับสนุนวิทยุชุมชน
โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณและจัดซื้ออุปกรณ์ ให้ ซึ่ง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์และหวังผลทางการ
เมืองในระยะยาว สำหรับสถานีวทิ ยุชมุ ชน 43 สถานีหรือร้อยละ
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24.7 ระบุวา่ ลักษณะการแทรกแซงของกลุม่ การเมืองทีม่ มี ากที่
สุด คือ การพยายามชักชวนวิทยุชมุ ชนให้มโี ฆษณา มีรอ้ ยละ 27.9
ส่วนการเรียกไปคุยหรือโทรศัพท์ขม่ ขูม่ เี พียง 1 ราย หรือร้อยละ
2.3
3. การแทรกแซงของภาคธุรกิจ สถานีวิทยุชุมชน
จำนวน 78 สถานีหรือร้อยละ 49.4 เห็นว่าตนเองไม่ได้ถกู แทรก
แซงจากภาคธุรกิจเลย และเห็นว่าภาคธุรกิจในชุมชนหรือท้อง
ถิน่ เป็นฝ่ายสนับสนุนเงินหรือบริจาคสิง่ ของให้มาใช้ดำเนินงาน
วิทยุชมุ ชนมากกว่า วิทยุชมุ ชนก็จะกล่าวขอบคุณในรายการ หรือ
เขียนชื่อผู้บริจาคในกระดานบอร์ดหรือสิ่งของที่บริจาค ส่วน
สถานีวิทยุชุมชนอีก 80 สถานีหรือร้อยละ 50.6 ระบุว่าลักษณะ
การแทรกแซงของภาคธุรกิจทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ การพยายามชัก
จูงให้วิทยุชุมชนมีโฆษณาและให้รับสปอนเซอร์ มีมากถึงร้อย
ละ 31.5 และลักษณะการแทรกแซงรองลงมา คือ การพยายาม
โน้มน้าวหรือจูงใจให้คนในชุมชน กรรมการ และผูจ้ ดั การเห็นว่า
วิทยุชุมชนต้องมีโฆษณา มีร้อยละ 22.5 ซึ่งการชักจูงหรือโน้ม
น้าวให้วิทยุชุมชนมีโฆษณานี้ นับเป็นการทำลายแนวคิด หรือ
“จิตวิญญาณ” ของวิทยุชุมชน
3.7 ปัญหาการดำเนินงานวิทยุชมุ ชน นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2545 เป็น
ต้นมา วิทยุชุมชนประสบกับปัญหาหลายด้าน ปัญหาที่สำคัญ ได้แก่
ปัญหาคลืน่ ทับ/คลืน่ แทรก ปัญหาบุคลากร ปัญหางบประมาณ ปัญหาอุปกรณ์
ในห้องส่ง และปัญหาการสร้างเครือข่าย/ความเข้มแข็งภายในชุมชน
สรุปได้ดังนี้
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1. ปัญหาคลืน่ ทับ/คลืน่ แทรก วิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่าง
จำนวน 32 สถานีหรือร้อยละ 20.2 ไม่มีปัญหาคลื่นทับ/คลื่น
แทรก ส่วนอีก 126 สถานีหรือร้อยละ 79.8 ประสบกับปัญหาคลืน่
ทับ/คลืน่ แทรกในหลายลักษณะ โดยเฉพาะสถานีทต่ี ง้ั อยู่ในเขต
เมืองใหญ่ โดยสถานีวทิ ยุชมุ ชนร้อยละ 41.6 มีปญั หาการใช้คลืน่
ความถี่ทับกัน และสถานีวิทยุชุมชนร้อยละ 33.5 มีปัญหา
เลขคลืน่ ความถี่ใกล้กนั จนทำให้เกิดการแทรกหรือเบียดกัน ส่วน
ปัญหาพื้นที่ตั้งสถานีใกล้กันจนทำให้เกิดการแทรกหรือเบียด
กันมีร้อยละ 24.9 จากปัญหาดังกล่าวมีวิทยุชุมชนร้อยละ 38.3
สามารถแก้ไขปัญหาคลืน่ ทับ/คลืน่ แทรก ส่วนวิทยุชมุ ชนอีกร้อย
ละ 61.7 ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคลืน่ ทับ/คลืน่ แทรกได้ นอก
จากนี้สถานีวิทยุชุมชน 32 สถานีหรือร้อยละ 20.2 ไม่มีปัญหา
คลื่นทับ/คลื่นแทรก
2. ปัญหาบุคลากร เนื่องจากงานวิทยุชุมชนเป็นงาน
อาสาสมัคร ทำให้มีคนเข้า-ออกตลอดเวลา คนเข้ามาใหม่บาง
คนขาดความรูใ้ นการใช้เครือ่ งมือต่างๆ ในการกระจายเสียง และ
บางคนก็ไม่ทราบแนวคิดวิทยุชมุ ชน จากการวิเคราะห์ผลพบว่า
วิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างจำนวน 27 สถานีหรือร้อยละ 17.1 ไม่มี
ปัญหาบุคลากร ส่วนวิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างอีก 131 สถานี หรือ
ร้อยละ 82.7 มีปัญหาบุคลากรที่พบมากที่สุดคือบุคลากรขาด
ความรู้ทางเทคนิคการใช้เครื่องส่ง การใช้ซีดี การใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีถึงร้อยละ 20.9 ปัญหารองลงมาคือผู้จัดรายการ
ขาดทักษะการจัดรายการที่มีประสิทธิภาพ/หลากหลาย/น่าสน
ใจ มีร้อยละ 17.6 เมื่อพิจารณาตามภาคแล้ว ปรากฏว่าภาค
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เหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน พบปัญหาบุคลากรขาดความรู้
ทางเทคนิคเหมือนกับภาพรวมของทั้งประเทศ ในขณะที่ภาค
ตะวันออกพบปัญหาการขาดแคลนอาสาสมัครมากที่สุด และ
ภาคตะวันตกพบปัญหาผู้จัดรายการขาดทักษะมากที่สุด
3. ปัญหางบประมาณ วิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างจำนวน
48 สถานีหรือร้อยละ 30.0 ไม่มปี ญั หางบประมาณ และวิทยุชมุ ชน
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 110 สถานีหรือร้อยละ 70.0 พบว่าปัญหา
ขาดแคลนงบประมาณเพือ่ พัฒนาบุคลากรและซ่อมแซมเครือ่ ง
มือมีมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 69.3 และปัญหานีท้ ำให้หลายสถานีตอ้ ง
หยุดดำเนินการเพราะเครื่องส่งเสียและไม่มีงบประมาณซ่อม
แซม ส่วนปัญหาไม่รู้วิธีการระดมทุนแบบใหม่มีร้อยละ 26.0
และปัญหาลักษณะอืน่ ๆ ร้อยละ 3.4 ได้แก่ ปัญหาไม่มที นุ สำรอง
และปัญหาขาดงบประมาณมาใช้จา่ ยประจำเดือน เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาตามรายภาคแล้ว พบว่าภาคตะวันตกไม่มี
ปัญหางบประมาณมากที่สุด การที่สถานีวิทยุชุมชนเหล่านี้ไม่
มีปัญหางบประมาณ เนื่องจากมีความสามารถในการระดมทุน
หรือมีหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนทัง้
ค่าใช้จ่ายประจำเดือนและการบำรุงรักษาเครื่องส่งและอุปกรณ์
ต่างๆ
4. ปัญหาอุปกรณ์ในห้องส่ง การใช้และการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ในห้องส่งที่ไม่เหมาะสม บางครั้งก็ส่งผลให้วิทยุชุมชน
ต้องหยุดดำเนินงานชั่วคราว เช่น กระแสไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ
ห้องส่งไม่มีเครื่องปรับอากาศ และสถานีไม่มีสายล่อฟ้า เป็น
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interests of the community.
To ensure efficient oversight of community radio operation
and the allocation of frequencies and to promote people’s participation
and serve their needs, the study team would like to propose that
committees be set up at the regional and provincial levels as well.
They should function as joint committees to handle the allocation
of frequencies and to provide for transparency in the allocation of
frequencies and licensing, and to allow the people’s sector to have
direct participation.

32

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

ต้น จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างพบว่าวิทยุชมุ ชนจำนวน 44 สถานี
หรือร้อยละ 27.8 ไม่มปี ญั หาอุปกรณ์ในห้องส่ง ส่วนวิทยุชมุ ชน
กลุ่มตัวอย่างอีก 114 สถานีหรือร้อยละ 72.2 พบว่าปัญหาการ
ขาดอุปกรณ์ถา่ ยทอดสดเป็นปัญหาทีส่ ถานีวทิ ยุระบุมามากทีส่ ดุ
มีร้อยละ 33.9 ซึ่งเนื่องมาจากการถ่ายทอดสดจะสามารถ
ระดมทุนและสร้างการมีสว่ นร่วมให้กบั คนในชุมชนได้เป็นอย่าง
ดี ส่วนปัญหารองลงมา คือ อุปกรณ์ในห้องส่งมีไม่เพียงพอ มี
ร้อยละ29.3 และปัญหาลักษณะอืน่ ๆ ร้อยละ 12.8 ได้แก่ ปัญหา
อุปกรณ์เสือ่ มสภาพ และปัญหาอุปกรณ์ไม่ได้คณุ ภาพ/มาตรฐาน
เป็นต้น เมื่อพิจารณาตามรายภาคแล้ว ภาคเหนือไม่มีปัญหา
อุปกรณ์ในห้องส่งมากที่สุด ส่วนภาคตะวันตกมีปัญหาอุปกรณ์
ในห้องส่งมีไม่พอมากที่สุด
5. ปัญหาการสร้างเครือข่าย/การสร้างความเข้มแข็ง
ภายในชุมชน กระบวนการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการ
จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ดำเนินการในชุมชนที่มีฐาน
ของงานพัฒนา และใช้วิทยุชุมชนเป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการ
ส่งเสริมงานพัฒนา จากการวิเคราะห์ผลพบว่าวิทยุชุมชนกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 121 สถานีหรือร้อยละ 76.5 ไม่มีปัญหาการ
สร้างเครือข่าย/การสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน ส่วนวิทยุ
ชุมชนกลุ่มตัวอย่างอีกจำนวน 37 สถานีหรือร้อยละ 23.5 พบ
ว่ามีปัญหาแล้วไม่รู้จะไปปรึกษาใครเป็นปัญหาที่ถูกระบุไว้มาก
ที่สุด มีร้อยละ 30.4 ส่วนปัญหาอื่นๆ ที่มีร้อยละ 45.7 ได้แก่
เครือข่ายขาดข้อมูลข่าวสารทำให้ไม่เท่าทันสถานการณ์ การ
ติดต่อประสานงานในระดับภาคไม่ตอ่ เนือ่ ง การสร้างการมีสว่ น
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ร่วมของคนในชุมชน และความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
เป็นต้น
3.8 แนวทางการดำเนินงานวิทยุชมุ ชน วิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่าง
ต้องการการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ในหลายแง่มุมด้วยกัน นอกจากนี้
ยังมีแนวทางดำเนินงานและข้อเรียกร้องต่อนโยบายของรัฐ พอสรุปได้
ดังนี้
1. การสนับสนุนจากเครือข่ายหรือองค์กรทีท่ ำงานส่ง
เสริมวิทยุชุมชน สถานีวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่างต้องการงบ
ประมาณพัฒนาบุคลากรของสถานีมากที่สุด มีถึงร้อยละ 21.2
ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาบุคลากรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของ
คนทำงาน ความต้องการรองลงมาร้อยละ 20.1 คือต้องการ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรมวิทยุชุมชนในด้านต่างๆ
เมื่อพิจารณาตามรายภาคแล้ว ภาคอีสานและภาคตะวันออก
มีความต้องการงบประมาณมาพัฒนาบุคลากรของสถานีมาก
ที่สุด ซึ่งเป็นความต้องการที่เหมือนกับภาพรวมทั้งประเทศ
ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ต้องการวิทยากรผู้
เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรมวิทยุชุมชนด้านต่างๆ มากที่สุด
2. การดำเนินงานในภาวะความไม่แน่นอนของ
กฎหมาย ในสถานการณ์ที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนให้ถูกต้อง
และสถานภาพทางกฎหมายที่ยังไม่แน่นอนในปัจจุบัน สถานี
วิทยุชุมชนร้อยละ 49.6 เห็นว่าวิทยุชุมชนควรดำเนินงานตาม
ปกติ รองลงมาคือการร่วมมือกับเครือข่ายเรียกร้องให้มกี ฎหมาย
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รับรองสถานภาพ มีร้อยละ 41.6 ส่วนสถานีวิทยุชุมชนที่เห็น
ว่าควรเลิกยุง่ เกีย่ วกับการเมืองและหยุดดำเนินงานมีรอ้ ยละ 1.5
และ 3.5 ตามลำดับ
3. การจดทะเบียน การไม่มกี ฎหมายรับรองวิทยุชมุ ชน
ในปัจจุบัน สถานีวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง 74 สถานี หรือร้อย
ละ 52.2 เห็นว่าควรจดทะเบียนกับคณะกรรมการร่วมระหว่าง
ราชการ วิทยุชุมชน และภาคประชาสังคม แนวทางรองลงมา
ร้อยละ 20.4 เห็นว่าควรมีการรับรองกันเองภายในเครือข่าย
ส่วนสถานีวิทยุชุมชนที่เห็นว่าไม่ควรจดทะเบียนกับหน่วยงาน
ใดมี 23 สถานี หรือร้อยละ 16.2
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายวิทยุชุมชน สถานี
วิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่างต้องการให้รัฐบาลสำรวจสถานภาพ
และแยกประเภทวิทยุชมุ ชนออกจากวิทยุธรุ กิจให้ชดั เจนมากที่
สุด มีรอ้ ยละ 27.6 รองลงมาคือส่งเสริม/สนับสนุนให้วทิ ยุชมุ ชน
สามารถดำเนินการภายใต้ปรัชญา “ของชุมชน โดยชุมชน
เพื่อชุมชน” มีร้อยละ 24.5 ส่วนความต้องการให้รัฐบาลจัดตั้ง
องค์กรเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจาย
เสียงโดยเร็ว มีร้อยละ 22.3 และต้องการให้รัฐบาลสร้างความ
เข้าใจแนวคิด/หลักการวิทยุชมุ ชนทีแ่ ท้จริงให้กบั สังคม มีรอ้ ยละ
19.5 ส่วนความต้องการอื่นๆ ได้แก่ การออกกฎหมายวิทยุ
ชุมชนให้ชัดเจน และความต้องการให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้
เป็นต้น
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4. ข้อเสนอแนะ
4.1 การจัดประชุมร่วมกันของหน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุน
วิทยุชมุ ชน ปัจจุบนั มีหน่วยงาน/องค์กรหลายแห่ง ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ทีส่ นับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของวิทยุชมุ ชน ดังนัน้ การสรุปบทเรียน
และการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน/องค์กรที่สนับ
สนุนวิทยุชุมชน นอกจากจะทำให้พื้นที่การทำงานและการจัดฝึกอบรมไม่
ซ้ำซ้อนกันแล้ว ยังจะทำให้พน้ื ทีท่ ำงานขยายกว้างขึน้ ไปอีกด้วย นอกจาก
นี้ องค์กรสนับสนุนควรจะดำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของวิทยุ
ชุมชน คือ การพัฒนาบุคลากรของวิทยุชุมชนในด้านเทคนิคการควบคุม
และซ่อมแซมบำรุงรักษาเครือ่ งส่ง และการผลิตรายการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ/หลาก
หลาย/น่าสนใจ
4.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ควรมีการจัดประชุม
เพือ่ สรุปบทเรียนร่วมกันระหว่างกลุม่ ผูบ้ ริหารกับกลุม่ ผูฟ้ งั ของแต่ละสถานี
และการจัดประชุมระหว่างกลุม่ ผูบ้ ริหารแต่ละสถานี เนือ่ งจากเป็นแนวทาง
หนึง่ ทีจ่ ะส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนและการเรียนรูร้ ว่ มกันว่าวิทยุชมุ
ชนจะเป็นของชุมชน เพือ่ ชุมชน และโดยชุมชนได้อย่างไร นอกจากนีก้ าร
สรุปบทเรียนระหว่างสถานี ควรแยกสรุปเป็นประเด็นๆ ไป เช่น การสร้าง
การมีส่วนร่วม การผลิตรายการที่มีคุณภาพ การระดมทุน เป็นต้น โดย
เลือกสถานีทม่ี คี วามเด่นชัดในประเด็นหนึง่ ๆ มาสรุปบทเรียนร่วมกัน ทัง้ นีก้ ็
เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงขึ้นมาชุดหนึ่ง จากนั้นก็นำชุด
องค์ความรู้นั้นๆ ไปเผยแพร่ให้กับสถานีวิทยุชุมชนที่มีความอ่อนด้อยใน
ประเด็นนั้นๆ
4.3 การสนับสนุนกันและกันของเครือข่ายวิทยุชมุ ชน จากการทำ
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งานทีผ่ า่ นมาของแกนนำและผูป้ ฏิบตั กิ ารในเครือข่ายระดับภาคและระดับ
ประเทศ ทำให้มอี งค์ความรูช้ ดุ หนึง่ ทีส่ ามารถนำมาถ่ายทอดและสนับสนุน
กันและกันได้ ไม่ว่าจะเป็นชุดความรู้ทางด้านเทคนิคและการบำรุงรักษา
เครือ่ งส่ง ความรูด้ า้ นการจัดรายการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ความรูด้ า้ นการสร้างการ
มีส่วนร่วม ฯลฯ ดังนั้น การจัดประชุมร่วมกันของผู้มีองค์ความรู้ชุดต่างๆ
เพื่อจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่และร่วมกันออกไปสนับสนุนสถานีวิทยุชุม
ชนที่ขาดความรู้ในประเด็นต่างๆ นับเป็นแนวทางหนึ่งของการสนับสนุน
กันและกันของเครือข่ายวิทยุชมุ ชน กล่าวอีกอย่างหนึง่ ก็คอื การสร้างเครือ
ข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
นอกจากนี้ เครือข่ายระดับภาคและระดับประเทศควรจะสนับสนุน
การดำเนินงานของแต่ละสถานีวทิ ยุชมุ ชนด้วย กล่าวคือ การติดตามข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของวิทยุชมุ ชน “ลูกข่าย” ว่ากำลังประสบปัญหาด้านใดบ้าง
ทั้งนี้ก็เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิค หรือฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัด
รายการและบริหารจัดการ หรือช่วยแสวงหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่
สามารถช่วยเหลือประเด็นปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ซึง่ อาจเรียกว่าเป็น
การสร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคล
4.4 การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างราชการ วิทยุชุมชน
และภาคประชาสังคม ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
ในช่วงทีย่ งั ไม่มี กสช. หรือ กทสช. โดยคณะกรรมการร่วมฯ ในระดับประเทศ
ควรทำหน้าทีว่ างนโยบาย แผนแม่บท และแนวทางปฏิบตั แิ บบกว้างๆ เช่น
การออกใบอนุญาต การลงทะเบียน เป็นต้น โดยรวบรวมข้อมูลจากคณะ
กรรมการร่วมฯ ระดับจังหวัดและระดับภาคก่อน ส่วนคณะกรรมการร่วมฯ
ระดับจังหวัดจะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน ตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต
จัดสรรคลื่นความถี่ ตลอดจนรวบรวมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
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ปฏิบตั จิ ริงภายในจังหวัด และคณะกรรมการร่วมฯ ระดับภาคทำหน้าทีเ่ ชือ่ ม
โยงระหว่างคณะกรรมการร่วมระดับประเทศกับระดับจังหวัด โดยร่วมกัน
วางแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายระดับ
ประเทศ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจังหวัดด้วย
เช่น การเกิดคลื่นทับ/คลื่นแทรกข้ามจังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้ แม้ว่าจะ
มีการแต่งตั้ง กสช. หรือ กทสช. เสร็จแล้ว ควรจะให้คณะกรรมการร่วมฯ
ในระดับจังหวัดดำเนินงานต่อไปโดยมีวาระและขั้นตอนที่ร่วมกันกำหนด
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วิทยุชุมชน: ตัวตนและชะตากรรม
ธีระพล อันมัย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“วิทยุเถื่อน”
“ขยะทางอากาศ”
คือ คำประณามผสมเหน็บแนมแถมพ่วงที่เรามักได้ยินเสมอ
เมื่อต้องการคำนิยามหรือคำอธิบายเกี่ยวกับ “วิทยุชุมชน”
ทำไมนะเหรอ ?
ก็คนทัว่ ไปมักสรุปเอาง่ายๆ ว่า วิทยุอะไรก็ตามทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่ได้
รับอนุญาตการใช้คลื่นจากกรมไปรษณีย์โทรเลข นักจัดรายการไม่ได้ผ่าน
การสอบใบผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ สุมรุมรวมกันเรียกว่า วิทยุ
ชุมชน หรือ พวกวิทยุเถื่อน
คนทัว่ ไปและคนของหน่วยงานรัฐบางส่วนเองก็มกั เหมารวมเอา
ว่า สถานีวิทยุที่นอกเหนือจาก 520 สถานีหลัก (ที่ดำเนินการโดยหน่วย
งานรัฐมายาวนาน) คือ วิทยุชมุ ชน ไม่วา่ จะเป็นวิทยุ ส.ส. วิทยุ ส.จ. วิทยุ
อบต. วิทยุเทศบาล วิทยุมหาวิทยาลัย วิทยุวดั วิทยุขายของ วิทยุชาวบ้าน
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ล้วนแต่เป็น “วิทยุชมุ ชน”ทัง้ นัน้ และทีส่ ำคัญ นักจัดรายการของสถานีวทิ ยุ
เหล่านั้นก็เรียกขานชื่อสถานีตัวเองด้วยคำ “วิทยุชุมชน” ทั้งสิ้น
ซึ่งนั่น เป็นการเหมารวมที่หยาบคายและไม่เป็นธรรมนักกับ
“วิทยุชุมชนตัวจริง”
แล้วอะไรล่ะทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั ความต่างของวิทยุชมุ ชนตัวจริง กับสิง่
ที่ไม่ใช่วิทยุชุมชน ?
ต้องกลับไปดูเจตนารมณ์ของมาตรา 40 รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ซึง่ กลายมาเป็นมาตรา 47 ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) ที่เป็นจุดเริ่มต้น แนวคิดเรื่อง
วิทยุชุมชนจนกลายเป็นปรากฏการณ์ของการสื่อสารแนวราบผ่านคลื่น
ความถี่อย่างไม่เคยมีมาก่อน
แต่ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดคำถามและความเคลือบ
แคลงหลายประการ ทัง้ การก่อเกิดวิทยุชมุ ชนว่า ถูกต้องตามกฎหมายไหม ?
และใครเป็นคนอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ? เพราะจนถึงวันนี้ (พฤษภาคม
2551) ประเทศไทยก็ยงั ไม่มอี งค์กรอิสระทีจ่ ะมาทำหน้าทีจ่ ดั สรรคลืน่ ความถี่
อันเป็นทรัพยากรของชาติอย่างเป็นธรรมตามเจตนารมณ์เดิมของมาตรา
40
เราอาจจะต้องกลับไปอ่าน มาตรา 26 ของ กฎหมายองค์กรจัด
สรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 (ซึง่ ออกมารองรับเจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญ มาตรา
40 และปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดสัดส่วน
ของการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้ชัดเจนว่า ภาคประชาชนต้องได้ใช้คลื่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ ไว้ว่า เพื่อประโยชน์
สาธารณะและไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ
เมือ่ สัดส่วนคลืน่ ความถีภ่ าคประชาชนได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ บิ
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ก็เป็นอันเข้าใจได้วา่ ทีเ่ หลือคือภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องแบ่งสรร ปัน
ส่วนกันให้ได้ คาดกันว่าอยู่ที่ สี่สิบต่อสี่สิบ
เมือ่ พิจารณาใจความของมาตรา 26 แห่งกฎหมายองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯก็จะพบว่า ได้กำหนดความเป็นวิทยุภาคประชาชน ซึ่งขอ
เรียกว่า วิทยุชมุ ชน (เพราะคำว่า ประชาชนมักถูกอ้างในหลายกรณี แม้กระทัง่
พรรคการเมืองบางพรรคก็ใช้คำว่า ประชาชน พ่วงท้ายด้วย) ไว้ค่อนข้าง
ชัดเจน คือ เพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ
หากจะพิจารณาตามเนื้อความของกฎหมายอาจตีความได้ว่า
วิทยุชุมชน ไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ นัน่ ก็หมายความว่า วิทยุชมุ ชนจะต้องไม่มโี ฆษณา นัน่ แสดงว่า
ที่มีโฆษณาก็ให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า ไม่ใช่วิทยุชุมชนแน่ ๆ
ส่วนเนื้อหาที่ว่า เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นสามารถตี
ขลุมได้ไหมว่า การพูดถึงผลงานของนักการเมืองคนโปรดทัง้ ในระดับท้อง
ถิ่นยันระดับชาติก็ถือว่า เป็นประโยชน์สาธารณะได้?
อันนี้ หากจะตะแบงกันสุดแรงก็จะเอาข้อนี้เป็นข้ออ้างได้ แต่
วิทยุภาคประชาชนหรือวิทยุชุมชนในยุคก่อตั้งในนามของสหพันธ์วิทยุ
ชุมชนแห่งชาติ ซึ่งมีสมาชิกร่วมขบวนการวิทยุชุมชนนำร่องกว่า 140
สถานีทว่ั ประเทศก็ได้วางระเบียบร่วมกันว่า นอกจากวิทยุชมุ ชน จะไม่แสวง
หาผลกำไรในทางธุรกิจแล้ว จะต้องไม่แสวงหาอำนาจทางการเมือง วิทยุ
ส.ส. วิทยุ ส.จ. วิทยุ ส.ว. ก็ไม่ใช่วิทยุชุมชนเช่นกัน
นั่นก็เท่ากับว่า คนทำวิทยุชุมชนจะต้องยึดหลักการนี้ไว้ให้มั่น
หากแสวงหาผลกำไรทางธุรกิจก็ต้องกล้าที่จะประกาศตัวเองว่า เป็นวิทยุ
เพื่อธุรกิจ หากจะเป็นกระบอกเสียงให้หน่วยงานรัฐก็ต้องบอกให้ชัดว่า
เป็น วิทยุของหน่วยงานรัฐ หรือวิทยุของราชการ
แต่ในช่วงเลี้ยวหัวต่อ ที่ คณะกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่ไม่
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เกิดสักที (2543 - 2548) ทุกกลุ่มก็ยังใช้คำว่า “วิทยุชุมชน” จนช้ำไปหมด
เพราะไม่ว่าหน่วยงานไหน ทั้งรัฐ และเอกชน นักการเมือง หรือแม้แต่
พระสงฆ์องค์เจ้าก็ร่วมขบวนการตั้งวิทยุที่เข้าใจกันผิดๆ หรือตั้งใจเรียก
เพื่อเลี่ยงบาลีว่า วิทยุชุมชน
ที่สำคัญ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2548 กรมประชาสัมพันธ์
ก็มีส่วนทำให้เจตนารมณ์ของวิทยุชุมชนไขว้เขว ด้วยการประกาศให้คนที่
จะทำวิทยุชมุ ชนไปขึน้ ทะเบียน ไปเตรียมความพร้อม ไปชำระค่าธรรมเนียม
ร่วมโครงการปีละ 1,000 บาทและชำระเงินประกัน 5,000 บาท ภายใต้
เงื่อนไขว่าสามารถโฆษณาได้ชั่วโมงละ 6 นาที นั่นหละที่ทำให้ใครๆ ก็
สามารถมีวทิ ยุ (ชุมชน) ได้ คาดกันว่า จนถึงปัจจุบนั มีวทิ ยุเกิดขึน้ ทัว่ ประเทศ
กว่า 4,000 สถานี และคนฟังวิทยุก็ได้ฟงั ขยะทางอากาศกันถ้วนหน้า แล้ว
ผู้ที่ตกเป็นจำเลยของสังคมก็ คือ “วิทยุชุมชน”
ดังนัน้ เจตนารมณ์ไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจและไม่แสวงหา
อำนาจทางการเมืองแล้ว ก็ยังดูจะไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจความ
เป็นวิทยุชุมชนอย่างแท้จริง เพราะปรากฏการณ์อ้างชื่อ ใช้ชื่อวิทยุชุมชน
นั้นมันเกินเยียวยา
ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งกลับมาทีอ่ ดุ มการณ์วทิ ยุภาคประชาชนว่า เราจะมี
วิทยุชุมชนไปเพื่ออะไร ?
บ้างบอกว่า เป็นกระบอกเสียงของคนไร้เสียง บ้างก็บอกว่า นี่
คือการสื่อสารแนวราบ นี่คือ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และสรุปรวมคือ
วิทยุชุมชน เป็นวิทยุประชาธิปไตย นั่นคือ ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อ
ชุมชน
หากจะหาคำอธิบายความเป็นวิทยุชมุ ชน เพือ่ ให้เห็นตัวตนทีแ่ ท้
จริงว่า แตกต่างจากวิทยุธุรกิจ (ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า วิทยุท้องถิ่นไทย หรือ
วทท.) และต่างจากวิทยุภาครัฐอย่างไรแล้ว จำเป็นจะต้องนำหลักการ
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ประชาธิปไตยแบบอับราฮัม ลินคอล์น ทีว่ า่ “โดยประชาชน ของประชาชน
และเพื่อประชาชน” มาอธิบาย
วิทยุชมุ ชนทีแ่ ท้จริง จะต้องบริหารจัดการและดำเนินงาน “โดย
คนในชุมชน” ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดค้น วางแผน ดำเนินงาน การ
กำหนดผังรายการ การแก้ไขปัญหาต้องให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในรูป
ของคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
วิทยุชมุ ชนทีแ่ ท้จริง จะต้องเป็น “ของชุมชน” ตัง้ แต่การทีค่ นใน
ชุมชนได้มสี ว่ นร่วมเป็นเจ้าของสถานี เจ้าของคลืน่ ความถี่ เจ้าของรายการ
โดยการมีส่วนร่วมที่หลากหลายวิธีตั้งแต่การระดมทุน ระดมแรงกาย
แรงความคิด เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง
วิทยุชมุ ชนทีแ่ ท้จริง จะต้องมี “เป้าหมายของสถานีเพือ่ ชุมชน”
ทั้งรูปแบบ เนื้อหารายการต้องสนองตอบต่อชุมชนเป็นหลัก
บทเรียนที่พบจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิทยุชุมชนภาค
ประชาชน จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 158 สถานีนี้ ล้วนสะท้อนความเป็น
ตัวตนของวิทยุชุมชนทั่วประเทศไทยในวิถีที่แตกต่างในรายละเอียด แต่
ก็พบว่าจุดร่วมของวิทยุชุมชนยังชัดเจน ทั้งการไม่แสวงหาผลกำไรทาง
ธุรกิจ ไม่แสวงหาอำนาจทางการเมือง การดำรงตนเป็นวิทยุประชาธิปไตย
ส่วนใหญ่ยังมั่นคง
เพียงแต่ว่า ประสบการณ์ที่แต่ละสถานีได้รับในช่วงหัวเลี้ยวหัว
ต่อของขบวนการวิทยุประชาธิปไตยนัน้ พวกเขาต้องเผชิญกับการคุกคาม
และแทรกแซงสารพัดรูปแบบ บางแห่งถูกคำสั่งให้ปิดสถานี บางแห่งพบ
ว่า วันดี คืนดีมีรถถังมาวิ่งเพ่นพ่านหน้าสถานี บางสถานีได้รับจดหมาย
เตือนจากกรมประชาสัมพันธ์ จากกองทัพภาค บางสถานีมีทหารหรือ
ตำรวจไปตรวจเยีย่ มอย่างไม่รตู้ วั มาก่อน บางสถานีถกู นักการเมืองพยายาม
ส่งคนแทรกซึมเข้ามาจัดรายการ หรือหาเสียงในรายการ บางสถานีถูก
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โน้มน้าวใจด้วยสินจ้างรางวัลหรือไม่ก็เงินโฆษณา บางสถานีถูกทำให้ต้อง
เข้มงวดกวดขันตัวเอง (Self Censor) เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่กล่าวถึงกลุม่ การเมือง
หรือเรื่องที่มีความขัดแย้งทางการเมือง
ขณะที่ปัญหาภายในของวิทยุชุมชนที่คนร่วมขบวนจะต้องครุ่น
คิดและตอบโจทย์ทางสังคมต่อไปคือ ปัญหาคลืน่ ทับซ้อน คลืน่ แทรก หรือ
แม้แต่ความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้ามาดำเนินงานเอง ทั้งความเชี่ยว
ชาญ ความสามารถในการบริหารจัดการให้วิทยุชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน
การผลิตเนื้อหารายการให้สนองตอบต่อชุมชนอย่างแท้จริง
กว่า 10 ปีแล้วทีเ่ จตนารมณ์การปฏิรปู สือ่ ถูกประกาศในกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ แม้กระบวนการที่จะพัฒนาวิทยุชุมชนให้เป็นไปตาม
เจตจำนงวิทยุประชาธิปไตยจะถูกทายท้าด้วยอุปสรรคมากมาย ทัง้ กลไกรัฐ
กฎหมาย การพยายามแย่งชิงพื้นที่ แย่งชิงความเป็นวิทยุชุมชนแล้วบิด
เบือนเจตนารมณ์ ให้เป็นอื่นก็ตามที แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเบ้าหลอมให้
ขบวนการวิทยุชุมชนต้องเคี่ยวกรำแล้วฝ่าข้ามไปเพื่อหยัดยืนอย่างมั่นคง
ในแนวทางของตัวเอง
ไม่เช่นนั้น เราจะไม่เหลือสื่อที่ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับ
ประชาชนหลงเหลืออยู่เลย
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: รายงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิทยุชุมชนภาคประชาชน
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บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา
วิทยุชมุ ชนในประเทศไทยเกิดขึน้ ภายใต้การรับรองของกฎหมาย
2 ฉบับ คือ 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 ที่
กำหนดให้คลืน่ ความถีข่ องวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ 2) พระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 ซึ่งระบุให้ภาคประชาชน
เข้าถึงและเข้าไปใช้คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 โดย
การดำเนินการดังกล่าวของภาคประชาชนต้องไม่เป็นไปเพื่อการแสวงหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีมาตราที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับวิทยุชุมชน 3 มาตราด้วยกัน คือ มาตรา 39, 40, 41 และมีมาตราที่เกี่ยวข้องโดย
อ้อม คือ มาตรา 37, 58, 59, 60 ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ระบุไว้ในมาตรา 45, 46, 47, และ 48 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข.)
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กำไรในทางธุรกิจ และหากภาคประชาชนยังไม่พร้อม องค์กรอิสระต้อง
ให้การสนับสนุน
แม้ว่าวิทยุชุมชนจะได้รับการรับรองจากกฎหมายดังกล่าวข้าง
ต้น แต่กว่าวิทยุชุมชนแห่งแรกจะก่อตั้งขึ้นมาได้นั้น ต้องใช้เวลาอีก
กว่า 3 ปี หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่วิทยุชุมชนหลายแห่งดำเนินการอยู่ ก็มัก
ประสบกับปัญหา/อุปสรรคทางด้านกฎหมายอยูเ่ สมอ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก ภาค
รัฐยังยึดติดกับแนวคิดที่ว่าวิทยุและโทรทัศน์เป็นสื่อของรัฐ และยังคงต้อง
การควบคุมโดยผ่านระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงตามรัฐ
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ส่วนภาคประชาชนที่เกี่ยว
ข้องกับวิทยุชุมชน ได้ยึดหลักเรื่องสิทธิเสรีภาพในการพูดและแสดงความ
คิดเห็น อันเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ (Natural Rights) ทีท่ กุ คนมี
ติดตัวมาตัง้ แต่เกิด และเป็นหลักการพืน้ ฐานทีร่ ะบุไว้ ทัง้ ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และในรัฐธรรมนูญภายใต้ระบบการเมือง
แบบรัฐสภาของไทยก่อนหน้านีด้ ว้ ย (อุบลรัตน์ ศิรยิ วุ ศักดิ,์ www.midnight
univ.org)
การเกิดขึน้ ของวิทยุชมุ ชนนัน้ เริม่ ต้นจากองค์กรพัฒนาเอกชน
และนักวิชาการหัวก้าวหน้าด้านสื่อสารมวลชน ที่เห็นว่าวิทยุชุมชนเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน และเป็น
ช่องทางการสือ่ สารภาคประชาชน ดังนัน้ หลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ประกาศใช้ องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการเหล่านี้ ได้
ขยายความรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และดำเนิน
วิทยุชุมชนเสียงชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ถูกระบุว่าเป็นวิทยุชุมชนแห่งแรกที่
ได้ทำการทดลองออกอากาศเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.
2544
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การฝึกอบรมเกีย่ วกับการดำเนินการวิทยุชมุ ชนให้แก่ชมุ ชนต่างๆ ทัว่ ประเทศอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้หลักการว่า “วิทยุชมุ ชนเป็นของชุมชน เพือ่ ชุมชน
และโดยชุมชน” นอกจากนี้ การดำเนินงานของวิทยุชุมชนยังใช้รูปแบบ
อาสาสมัคร ไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ และไม่ถูกแทรกแซง/ครอบงำจาก
รัฐ ทุน และนักการเมือง (กาญจนา แก้วเทพ, 2546: 10 และปัณณพร
ไพบูลย์วัฒนกิจ, 2549: 23)
ต่อมา เมือ่ รัฐบาลอนุญาตให้วทิ ยุชมุ ชนสามารถมีโฆษณาได้ใน
ปี พ.ศ. 2547 ทำให้วิทยุชุมชนที่มีอยู่เดิมประมาณ 500 กว่าสถานี ได้
เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 2,000 กว่าสถานี ภายในเวลา 3 เดือนหลังจาก
ประกาศอนุญาต การขยายตัวดังกล่าว เกิดขึน้ อย่างไร้ระเบียบ และขาด
กระบวนการเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักการของวิทยุชุมชน จึงทำ
ให้เกิด “สงครามแย่งชิงคลื่นความถี่” ขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มการเมืองทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิน่ รวมถึงกลุม่ ทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับเพลง ได้เข้ามาจัดตั้ง “สถานีวิทยุชุมชน” ด้วย สิ่งเหล่านี้
ทำให้หลักการวิทยุชุมชนถูกคุกคามและถูกครอบงำจากภาครัฐและภาค
ธุรกิจ เนื่องจากต่างฝ่ายต่างอ้างว่าสถานีวิทยุของตนเองคือ “วิทยุชุมชน”
(Bhatchara Aramsri, 2005: 110, www.nationweekend.com/2005/10/
28/NW12)
ปัจจุบนั วิทยุชมุ ชนที่ “เป็นของชุมชน ดำเนินการโดยชุมชน เพือ่
จำนวนสถานี “วิทยุชุมชน” ที่เกิดขึ้นหลังอนุญาตให้มีโฆษณาได้ ส่วนมากมัก
จะอ้างว่ามีประมาณ 3,000 กว่าแห่ง แต่ข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่า เมื่อเดือน
มกราคม 2548 มีสถานีวทิ ยุชมุ ชนทัว่ ประเทศประมาณ 7,000 สถานี ซึง่ รวมทัง้ ทีจ่ ดทะเบียน
และยังไม่ได้จดทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์ โดย 1 ใน 3 ของสถานีวิทยุชุมชนทั้งหมด
เป็นเครือข่ายของบริษทั ค่ายเทป ค่ายหนังวีซดี ี (www.komchadluek.net/news/2005/0328/p1--8556.html)
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ประโยชน์ของชุมชน โดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ และไม่ถกู แทรกแซง/
ครอบงำจากรัฐ ทุน และนักการเมือง” มีอยูน่ อ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวน
สถานีวทิ ยุทอ่ี า้ งว่าเป็น “วิทยุชมุ ชน” ทีม่ อี ยูท่ ง้ั หมด การยืนหยัดอยูไ่ ด้ทา่ ม
กลางแรงเสียดทานของวิทยุชุมชนภาคประชาชน นับเป็นการพิสูจน์ถึง
“ความเป็นตัวจริง” และควรศึกษาถึงพัฒนาการ บทเรียน ปัญหา/อุปสรรค
และปัจจัยที่สนับสนุนให้วิทยุชุมชนเหล่านี้ยังดำรงอยู่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เครือ
ข่ายองค์กรภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนที่ติดตามการปฏิรูปสื่อ
และผู้สนใจทั่วไป มีความเข้าใจต่อภาพรวมสถานการณ์วิทยุชุมชนใน
ประเทศไทย และนำข้อมูลภาพรวมมาร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานีวิทยุชุมชน และเครือข่ายวิทยุ
ชุมชนในอนาคต อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ให้ปรากฏขึ้นจริงในประเทศไทย
วัตถุประสงค์
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิทยุชุมชนภาคประชาชนครั้งนี้ เป็น
ความพยายามร่วมกันของเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคประชาชนระดับภาค
มูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม (มอส.) และมูลนิธไิ ฮน์รคิ เบิลล์ เพือ่ ทำความ
เข้าใจสถานภาพวิทยุชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ดำเนินการมาร่วม
ทศวรรษ
1. เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลวิทยุชุมชนภาคประชาชน
2. เพื่อศึกษากำเนิดและพัฒนาการของวิทยุชุมชนในประเทศ
ไทย
3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการวิทยุชุมชน
4. เพื่อให้เครือข่ายวิทยุชุมชนมีความเข้าใจต่อภาพรวมสถาน
การณ์วิทยุชุมชนในประเทศไทย
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ขอบเขตและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เลือกศึกษาสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย ที่
ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มาตรา 40 และพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
มาตรา 26 ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคประชาชน
ระดับภาค และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
1. กลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ศึกษา สถานีวิทยุชุมชนที่ใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ มีจำนวนทัง้ สิน้ 158 สถานี ใน 6 ภาค  ได้แก่
ภาคเหนือ 35 สถานี ภาคใต้ 21 สถานี ภาคอีสาน 53 สถานี ภาคตะวันตก
16 สถานี ภาคตะวันออก 21 สถานี และภาคกลางและกรุงเทพฯ 12 สถานี
จะเห็นว่า จำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาคมีไม่เท่ากัน ตามเงื่อนไขการ
ทำงานของเครือข่ายในระดับพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ภาพรวม
อยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ ในรายภาค จะได้ผลการศึกษาที่มี
ประโยชน์และสามารถนำไปกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานในระดับภาค ซึง่
เป็นเป้าหมายการศึกษาครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
การแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็น 6 ภาคในการศึกษานี้ ไม่ได้แบ่งตามลักษณะภูมภิ าคแบบทาง
การ แต่แบ่งเป็นภาคตามการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชนเป็นหลัก นอกจากนี้ สถานี
วิทยุชุมชนที่เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคประชาชนคัดเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนี้ ไม่ได้
หมายความเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ทำงานตามหลักการที่ว่า “วิทยุชุมชนเป็นของชุมชน โดย
ชุมชน เพือ่ ชุมชน และไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ” ทัง้ หมด แต่เป็นกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ครือ
ข่ายฯ ต้องการศึกษา หรือเคยเข้าไปหนุนเสริมในบางด้าน เช่น การเตรียมความพร้อมชุมชน
การฝึกอบรมเพื่อออกอากาศ การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ การให้ข้อมูล และการ
สรุปบทเรียน เป็นต้น
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นอกจากนี้ ยังได้แบ่งประเภทวิทยุชมุ ชนตามรูปแบบการดำเนิน
งานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ วิทยุชุมชนเชิงกายภาพ จำนวน 109 สถานี
และวิทยุชมุ ชนเชิงประเด็น จำนวน 49 สถานี โดย วิทยุชมุ ชนเชิงกายภาพ
หมายถึง สถานีวทิ ยุชมุ ชนทีม่ รี ปู แบบ และเป้าหมายการผลิตรายการ เพือ่
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่หลากหลายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เชิง
กายภาพร่วมกัน และมีความสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อาจจะเป็น
ทางด้านเครือญาติ ศาสนา หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ฯลฯ และ
วิทยุชุมชนเชิงประเด็น หมายถึง สถานีวิทยุชุมชนที่จัดตั้งและผลิตราย
การเพื่อนำเสนอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือให้ “น้ำหนัก” เป็นพิเศษแก่
ประเด็นใดประเด็นหนึง่ เป็นสำคัญ เช่น เผยแผ่ศาสนา รณรงค์ดา้ นยาเสพ
ติด รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน
เป็นต้น (ตาราง 1.1)
ตาราง 1.1 การกระจายตัวของสถานีวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบสถานีวิทยุชุมชน
เชิงกายภาพ เชิงประเด็น จำนวนรวม
พื้นที่ศึกษา
ภาคเหนือ
18
17
35
ภาคใต้
16
5
21
ภาคอีสาน
40
13
53
ภาคตะวันออก
14
7
21
ภาคตะวันตก
12
4
16
ภาคกลางและกรุงเทพฯ
9
3
12
รวม
109
49
158
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2. วิธีการศึกษาและเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เนื่องจาก
การศึกษาในครัง้ นี้ เป็นการทำงานภายใต้ความร่วมมือของหลายฝ่าย การ
ประชุม “เครือข่ายวิทยุชมุ ชนทีร่ บั ผิดชอบโครงการ” จึงเป็น “พืน้ ที”่ ในการ
ตัดสินใจและดำเนินงานร่วมกัน หลังจากการประชุมเครือข่ายวิทยุชุมชน
ที่รับผิดชอบโครงการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อหารือ กำหนดประเด็นใน
การศึกษา จัดทำเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล (แบบสอบ
ถาม) และวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิทยุชมุ ชนระดับภาค
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ และนักวิจัยแล้ว
ยังได้มีการแบ่งงานกันทำด้วย โดยเครือข่ายวิทยุชุมชนระดับภาคและ
มอส. ทำหน้าทีเ่ ลือกกลุม่ ตัวอย่าง รวบรวมรายชือ่ และทีอ่ ยูข่ องกลุม่ ตัวอย่าง
วางแผนการเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม
ในขณะทีน่ กั วิจยั เป็นผูจ้ ดั ทำร่างแบบสอบถาม โดยรวบรวมจาก
ประเด็นที่ได้จากที่ประชุม และคำถามที่เกิดขึ้นจากการทบทวนเอกสาร
และสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ จากข้อจำกัดเรือ่ งเวลา ทำให้ไม่สามารถทดสอบ
ร่างแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างได้ จึงใช้วิธีการทดสอบและทำความ
เข้าใจกับผู้แทนเครือข่ายที่จะเป็นผู้เก็บข้อมูลโดยตรง และปรับปรุงแบบ
สอบถามอีกครัง้ โดยมีคำถามในลักษณะแบบปลายปิดมีตวั เลือกและปลาย
เปิดให้ระบุเนือ้ หา ก่อนส่งให้เครือข่ายระดับภาคใช้สมั ภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง
การประชุมเครือข่ายวิทยุชุมชนที่รับผิดชอบโครงการครั้งที่ 3
มีขึ้นเพื่อสอบถามความก้าวหน้า ตลอดจนอุปสรรคในการเก็บข้อมูล ข้อ
สังเกตต่างๆ ที่พบ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์สถานการณ์การ
ดำเนินงานของสถานีวทิ ยุชมุ ชนแต่ละแห่ง แต่ละภาค สำหรับเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ในขณะที่ การประชุมครั้งที่
4 เป็นการร่วมกันพิจารณาข้อมูลทีว่ เิ คราะห์มาแล้ว จากนัน้ ก็รว่ มกันเสนอ
แนะร่างรายงานการศึกษา และแสวงหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงาน
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ในอนาคต
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 วิธีการหลักๆ ได้แก่
1. การสัมภาษณ์ดว้ ยแบบสอบถาม ผูแ้ ทนเครือข่ายวิทยุ
ชุมชนระดับภาคเป็นผู้เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
อย่างไรก็ตาม ด้วยเงื่อนไขของเวลาและภาระการทำงานของผู้แทนเอง
ทำให้ในหลายพื้นที่ผู้แทนมิได้เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง แต่ให้เจ้าหน้าที่เป็น
ผูส้ มั ภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถามไปให้ทางสถานีตอบด้วยตัวเอง เป็นเหตุ
ให้แบบสอบถามที่รวบรวมมาได้จำนวน 169 ชุด (สถานี) มีเพียง 158 ชุด
(สถานี) เท่านั้น ที่มีข้อมูลสมบูรณ์และเชื่อถือได้
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)
นอกจากนักวิจยั จะสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานีวทิ ยุชมุ ชนทีเ่ ป็นตัวแทน
บางสถานีแล้ว ยังได้สมั ภาษณ์นกั วิชาการผูเ้ ชีย่ วชาญ นักพัฒนา และชาว
บ้านที่เป็นผู้ฟังรายการของวิทยุชุมชนด้วย
3. การสังเกตการณ์ คณะวิจยั ได้สงั เกตรายละเอียดต่างๆ
ในการดำเนินงานวิทยุชมุ ชน ไม่วา่ จะเป็นวิธกี ารบริหารจัดการ สภาพและ
อุปกรณ์ในห้องส่ง และวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ของผู้จัดรายการ
ฯลฯ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยโปรแกรม SPSS เป็นหลัก นอกจากนี้
ยังได้ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์
และการประชุมร่วมกับเครือข่ายที่รับผิดชอบโครงการด้วย โดยมีความ
ตระหนักอยู่เสมอว่า วิทยุชุมชนมีฐานะเป็นปรากฏการณ์หนึ่ง และ วิทยุ
ชุมชนเป็นปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้อนของความจริงที่ซ้อนทับกัน
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อยู่ภายใต้กรอบปรัชญาของวิทยุชุมชนที่ว่า วิทยุชุมชนเป็นของชุมชน
ดำเนินการโดยชุมชน เพือ่ ประโยชน์ของชุมชน ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ
และไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐ ทุนและนักการเมือง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้ นักวิจยั จะใช้ทง้ั ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพมาวิเคราะห์ภายใต้กรอบปรัชญาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้ให้เครือ
ข่ายผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ซึง่ เป็นผูป้ ฏิบตั กิ ารวิทยุชมุ ชนมาอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นผู้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ
- สมาพันธ์วิทยุชุมชนคนอีสาน
- เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคตะวันตก
- สมาพันธ์วิทยุชุมชนภาคตะวันออก
- เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้
- มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
- มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
ระยะเวลาศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาศึกษา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ คาดหวังว่า เมื่อสรุปผลการศึกษาแล้ว จะได้
1. ฐานข้อมูลวิทยุชุมชนภาคประชาชน
2. กำเนิด พัฒนาการ และปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
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ของวิทยุชุมชน
3. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของวิทยุชุมชน
นอกจากนี้ จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้สามารถเข้าใจสถาน
ภาพปัจจุบนั ของวิทยุชมุ ชน ซึง่ มีความลืน่ ไหลตลอดทศวรรษทีผ่ า่ นมา และ
ส่งผลให้เครือข่ายผู้รับผิดชอบโครงการสามารถกำหนดทิศทางและวาง
ยุทธศาสตร์การทำงานทัง้ ในระดับนโยบาย และในระดับปฏิบตั กิ ารต่อไปอีก
ด้วย
นิยามศัพท์
วิทยุชุมชน หมายถึง สถานีวิทยุชุมชนที่นอกจากชุมชนจะเป็น
เจ้าของและบริหารจัดการแล้ว ยังเป็นบริการที่ไม่หวังผลกำไรด้วย “ชุมชน”
ในที่นี้หมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือ
ชนบท กลุ่มคนเหล่านี้ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจและสังคมเดียวกัน โดย
การค้าขาย แลกเปลีย่ นสินค้า และช่วยเหลือกันและกัน ส่วนในการนำเสนอ
เนือ้ หาสาระและบันเทิงนัน้ อาจแบ่งออกเป็น วิทยุชมุ ชนเชิงกายภาพทีผ่ จู้ ดั
นำเสนอเนื้อหาสาระที่หลากหลาย และวิทยุชุมชนเชิงประเด็นที่ผู้จัดและ
/หรือผู้ฟังที่มี “ความคิด” ตรงกันสามารถสื่อสารภายในกลุ่มได้
วิทยุกระแสหลัก หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงที่หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ครอบครองกรรมสิทธิ์อยู่ รวมถึงสถานีวิทยุที่ภาคเอกชน
ประมูลรับช่วงกรรมสิทธิ์มาดำเนินการ วิทยุกระแสหลักนี้เป็นสถานีที่หวัง
ผลกำไร กลุ่มทุนขนาดใหญ่มักจะเป็นกลุ่มที่ได้รับสัมปทาน/ประมูลสถานี
วิทยุกระแสหลัก
วิทยุท้องถิ่น หมายถึง สถานีวิทยุที่คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของและ
บริหารจัดการ สถานีวทิ ยุแบบนีเ้ ป็นธุรกิจขนาดเล็ก ทีย่ อมรับให้มโี ฆษณา
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เพื่อหารายได้มาดำเนินงาน วิทยุท้องถิ่นเกิดขึ้นเมื่อรัฐอนุญาตให้วิทยุชุม
ชนมีโฆษณาเพื่อหารายได้มาดำเนินการได้ อันเป็นช่องทางให้กลุ่มทุน
ท้องถิ่น/จังหวัดสามารถก่อตั้งสถานีวิทยุเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กขึ้นมาได้
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บทที่ 2

แนวคิดวิทยุชุมชน
และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาได้ริเริ่มบุกเบิกวิทยุ
ชุมชนมากว่า 50 ปีแล้ว ต่อมาวิทยุชุมชนได้ขยายตัวออกไปทั่วโลก
เนือ่ งจากประเทศต่างๆ มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ คือมีการกระจาย
อำนาจสู่ท้องถิ่น มีมาตรการผ่อนคลายการควบคุมสื่อ รวมทั้งอนุญาตให้
เอกชนและกลุม่ ต่างๆ เป็นเจ้าของวิทยุกระจายเสียงได้ สำหรับประเทศไทย
วิทยุกระจายเสียงได้พัฒนาจากการเป็น “สื่อของรัฐ / สื่อสาธารณะ / สื่อ
ระดับชาติ” ในทศวรรษ 2470 มาเป็น “สื่อธุรกิจ / สื่อเชิงพาณิชย์” ใน
ทศวรรษ 2490 จนในทศวรรษ 2540 นี้เอง จึงได้เริ่มก้าวเข้าสู่การเป็น
“สื่อชุมชน / สื่อท้องถิ่น” (กาญจนา แก้วเทพ, 2546: 8; คอลิน เฟรเชอร์
และโซเนีย เรสเตรโพ เอสตราดา, 2001: 1-14)
สำหรับประเทศไทยในอดีต วิทยุกระจายเสียงทุกแห่งในประเทศ
ไทยเป็นของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานภาครัฐกว่า 20 หน่วยงาน
เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียง สามารถแบ่งวิทยุกระจายเสียงออกเป็น 3
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among them included having no one to turn to when
faced with problems (8.4%). Other problems (12.6%)
included difficulty in keeping abreast of new information,
inconsistent coordination at the regional level, and a lack
of participation from local government agencies.
3.8 The future of community radio: The community radio
stations surveyed generally expressed a need for various kinds of
support from organizations, and they made policy demands to the
government as follows:
1. Support from networks or organizations working
to promote community radio Among the community radio
stations surveyed, 21.2% cited personnel development
budgets as their most important need, which is in line with
their need for capacity building among their personnel.
Following that, 20.1% wanted to have experts to provide
training on various issues related to community radio.
Considered by region, stations in the Northeast and East
cited personnel development as their most urgent need,
which is similar to the countrywide situation. But those
in the North, West and South seemed to prefer to have
experts to provide training on various issues related to
community radio.
2. Operation with a lack of sound legal foundation:
Although they lacked legal foundation status, 49.6% of
community radio stations deemed that they still had to
continue operating their broadcasting. 41.6% of them
proposed cooperation with networks to demand the
วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. วิทยุสาธารณะ เป็นวิทยุทร่ี ฐั เป็นเจ้าของ และมุง่ ทีจ่ ะกระจาย
เสียงให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ วิทยุสาธารณะจะนำเสนอข่าวสาร
ความรู้ และความบันเทิงแก่ประชาชนทัว่ ไป วิทยุสาธารณะในประเทศไทย
ได้แก่ วิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) และองค์การสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย (อสมท.) เป็นต้น
2. วิทยุธุรกิจ จัดรายการเพื่อแสวงหากำไรจากการโฆษณา
และมุง่ กระจายเสียงให้กว้างขวางเพือ่ ขยายตลาดของสินค้าที่โฆษณา ส่วน
ใหญ่เป็นวิทยุของเอกชนที่ขอเช่าสถานีหรือเช่าเวลาจากหน่วยงานภาค
รัฐที่กำกับดูแลอยู่
3. วิทยุชมุ ชน เป็นวิทยุทช่ี มุ ชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการ
และเป็นบริการที่ไม่หวังผลกำไร โดย “ชุมชน” ในที่นี้หมายถึงกลุ่มคนที่
อาศัยอยู่ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ไม่วา่ จะเป็นเมืองหรือชนบท นอกจากนีย้ งั อยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมเดียวกัน โดยการค้าขาย แลกเปลีย่ นสินค้า และ
ช่วยเหลือกันและกัน วิทยุชมุ ชนนับเป็นประเด็นใหม่ในสังคมไทย และอยู่
ภายใต้การต่อสู้ทางการเมืองด้านการปฏิรูปสื่อ ดังนั้น จึงทำให้มีการถก
เถียงเกี่ยวกับแนวคิดวิทยุชุมชนอยู่เสมอ
แนวคิดวิทยุชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับ “วิทยุชุมชน” มีอยู่หลายแง่มุมด้วยกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป้าหมายของวิทยุชุมชนที่มุ่งตอบสนองในสิ่งที่วิทยุกระแสหลัก
ไม่สามารถตอบสนองให้ได้ มีอยู่ 4 แง่มุมด้วยกัน คือ
1. วิทยุชมุ ชนเป็นสือ่ ทางเลือก (Alternative Media) ในแง่มมุ นี้
วิทยุชุมชนเป็นวิทยุที่ประชาชนเป็นเจ้าของ ไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ ส่วน
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การดำเนินงานนั้นก็ไม่หวังผลกำไร และไม่ขายผู้รับสารให้กับบริษัทเพื่อ
เป็นรายได้ นอกจากนี้ ยังเป็นอิสระจากรัฐและองค์กรทางสังคมอื่นๆ และ
ไม่สนใจการทำงานแบบมืออาชีพ แต่พึ่งพาอาสาสมัคร ส่วนการผลิต
รายการนัน้ ผูร้ บั สารทำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ ง่ สาร โดยนำเสนอเนือ้ หาจากเกณฑ์
การเลือกทีแ่ ตกต่างจากสือ่ กระแสหลัก เช่น เรือ่ งต้องห้ามหรือไม่ได้เสนอ
ในสื่อกระแสหลัก เรื่องชีวิตประจำวัน หรือเรื่องของคนสามัญ เป็นต้น
2. วิทยุชุมชนเป็นสื่อชุมชน (Community Media) วิทยุชุมชน
ถูกมองว่าเป็นการออกแบบขึน้ มาเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมของคน
ทุกกลุม่ ทีอ่ ยู่ในชุมชน ไม่วา่ จะอยู่ในระดับสังคมเศรษฐกิจใด องค์กรใด หรือ
คนกลุม่ น้อย/กลุม่ วัฒนธรรมย่อยใด นอกจากนี้ วิทยุชมุ ชนเป็นการสือ่ สาร
แบบสองทาง (Two-way Communication) และมีทศิ ทางการไหลของข่าว
สารทั้งจากบนลงล่าง (Top-down) จากล่างขึ้นบน (Bottom-up) และใน
ระนาบเดียวกัน (Horizon) โดยการดำเนินงานมีเป้าหมายทีห่ ลากหลายตาม
ระดับของผูเ้ กีย่ วข้อง การเป็นสือ่ ชุมชนคือการมุง่ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยทำหน้าที่ให้ขอ้ มูลข่าวสาร สร้างความรูส้ กึ ร่วมในชุมชน
เป็นเวทีแลกเปลีย่ นข่าวสาร/ความคิด และเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้ คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ ไม่วา่ จะเป็นผูว้ างแผนการใช้สอ่ื
ผู้ใช้ ผู้ผลิต ผู้แสดง ฯลฯ
3. วิทยุชมุ ชนเป็นสือ่ ภาคประชาชน (Civic Media) เป็นมุมมอง
ในแง่ทว่ี า่ วิทยุชมุ ชนไม่เป็นทัง้ ของภาครัฐและเอกชน ไม่มงุ่ กำไรสูงสุด และ
มีพนั ธกิจเพือ่ สนองประโยชน์ของสาธารณะ นอกจากนีร้ ายการยังมีเนือ้ หา
ที่หลากหลายกว่าสื่อภาครัฐและเอกชน กล่าวคือ สื่อภาคประชาชนนอก
จากจะมุง่ เน้นทีข่ า่ วและสาระมากกว่าบันเทิงแล้ว ยังมุง่ หวังการมีสว่ นร่วม
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ของประชาชนในชุมชนอีกด้วย ทัง้ ในเรือ่ งของการเป็นเจ้าของ การกำหนด
ทิศทางของเนื้อหา การผลิต การแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนด้าน
การเงิน การรวบรวมกำลังคนและทรัพยากร และการประเมินผล (พิรงรอง
รามสูต รณะนันท์, 2547: 3 - 13)
4. วิทยุชมุ ชนเป็นสือ่ สาธารณะ(Public Service Broadcasting)
ความเป็นสาธารณะทำให้วิทยุชุมชนต้องยึดถือประโยชน์ของประชาชน
ทุกคน โดยมีอสิ ระจากอิทธิพลของรัฐและกลุม่ ทุน และมีความหลากหลาย
และความแตกต่างจากสือ่ เชิงพาณิชย์ ส่วนเนือ้ หาทีน่ ำเสนอต้องเป็นกลาง
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึง
การให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ และรายได้หลักควรมาจาก
ประชาชนในรูปแบบของ “ค่าธรรมเนียม” เป็นหลัก (ฐิตนิ นั ท์ พงษ์สทุ ธิรกั ษ์
และวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, 2546: viii)
องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ริเริ่มสนับสนุนวิทยุชุมชนใน
พ.ศ. 2523 และได้กำหนดลักษณะสำคัญของวิทยุชุมชนไว้ 3 ลักษณะ
คือ
1. ต้องให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย (Accessibility) ไม่ว่าจะเป็น
การเข้าถึงในแง่ผู้ฟัง ผู้ร่วมผลิตรายการ ผู้ให้ข้อเสนอแนะ และผู้บริหาร
จัดการ ฯลฯ
2. ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ (Participation)
หรือมีโอกาสเข้าร่วมได้ในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่เริม่ คิด ไปจนถึงการผลิต และ
การบริหารจัดการ
3. ต้องให้ประชาชนบริหารจัดการด้วยตนเอง (Self-Management) โดยประชาชนมีอำนาจตัดสินใจตั้งแต่เริ่มคิด วางแผน กำหนด
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นโยบายบริหาร และลงมือผลิตสื่อด้วยตนเอง (จุมพล รอดคำดี, 2542:
39-40; กาญจนา แก้วเทพ, 2546: 10)
ดังนั้นวิทยุชุมชนมีลักษณะแตกต่างจากวิทยุสาธารณะและ
วิทยุธรุ กิจในแง่ทว่ี า่ 1) วิทยุชมุ ชนเป็นสือ่ ทีจ่ ดั ตัง้ และดำเนินการโดยชุมชน
และกระจายเสียงครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ นอกจากนี้เนื้อหาสาระต้องสอด
คล้องกับความต้องการและความสนใจของคนทุกกลุ่มในชุมชน หรือตอบ
สนองต่อวิถชี วี ติ และความต้องการทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน และ 2)
วิทยุชุมชนเป็น “พื้นที่สาธารณะ” (Public Sphere) อันหนึ่งที่เปิดกว้างให้
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้ากัน โดยเป็นเวทีสำหรับการรับรู้และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแสดงความคิดเห็น และอภิปรายโต้
แย้งกันเพื่อสร้างความเห็นร่วมในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประเด็นสาธารณะของ
สังคม (ฐิตนิ นั ท์ พงษ์สทุ ธิรกั ษ์ และวีระยุทธ กาญจน์ชฉู ตั ร, 2546: viii และ
พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, 2547: 15)
ในประเทศไทย แนวคิดวิทยุชุมชนในเชิงหลักการที่เป็นที่ยอม
รับกันอย่างกว้างขวาง คือ “วิทยุชุมชนเป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุม
ชน” กล่าวคือ ประชาชนต้องเข้ามาดำเนินงานวิทยุชมุ ชน (โดยชุมชน) รวม
ทัง้ เกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ (ของชุมชน) และเนือ้ หารายการของวิทยุชมุ
ชนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน (เพื่อชุมชน) (เพิ่งอ้าง, หน้า 10)
สำหรับแนวคิดวิทยุชุมชนในเชิงเทคนิคนั้น วิทยุชุมชนเป็น
การกระจายเสียงด้วยกำลังส่งต่ำ และครอบคลุมในพืน้ ทีจ่ ำกัด ในประเทศ
ไทยได้มกี ารเจรจาต่อรองระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนใน พ.ศ. 2547
และได้ข้อสรุปว่า วิทยุชุมชนมีกำลังส่งไม่เกิน 30 วัตต์ เสาอากาศสูงไม่
เกิน 30 เมตร และรัศมีกระจายเสียงไม่เกิน 15 กิโลเมตร
จากการเคลื่อนไหวและการเจรจาต่อรองเพื่อกำหนดนโยบาย
82

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

สื่อสารมวลชน ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ในช่วงทศวรรษ 2540
สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติได้ให้คำนิยามวิทยุชุมชนไว้ว่า “วิทยุชุมชน
หมายถึง เทคโนโลยีที่เปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อชีวิตของคนในชุมชน
และมาจากการจัดทำ นำเสนอโดยคนในชุมชน ซึ่งเป็นสถานีวิทยุขนาด
เล็กๆ ที่มีเครื่องส่งกระจายเสียงขนาด 20 - 30 วัตต์ รัศมีกระจายเสียง
10 - 15 กิโลเมตร ดังนั้นวิทยุชุมชนจึงเป็นเรื่องของชุมชนคิด ชุมชนทำ
ชุมชนนำเสนอ และชุมชนตรวจสอบจัดการเป็นหลัก หรือเป็นการนำเทคโน
โลยีที่รัฐเคยผูกขาดมาสร้างช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่
ชุมชนได้สอ่ื สารเรือ่ งทีด่ ี มีสาระบนรากฐานทางวัฒนธรรมทีแ่ ท้จริงของตน
เอง เพื่อสิ่งที่ดีของชุมชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 40”
(อ้างใน ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ, 2549: 22-23)
นอกจากนี้ ในเวทีระดมสมองเครือข่ายวิทยุชุมชน 5 ภาคของ
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2548 เครือข่ายแต่ละภาคได้ให้คำนิยามวิทยุชุมชน
ในทางกฎหมาย พอสรุปรวมความได้ว่า “วิทยุชุมชนเป็นหนึ่งในสื่อภาค
ประชาชน ซึ่งเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ทั้งนี้ต้อง
มีเป้าหมายและดำเนินการเพือ่ ประโยชน์ของชุมชนหรือสาธารณะ โดยไม่
แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจและผลประโยชน์ทางการเมือง (ตามคำจำกัดความ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543) นอกจากนี้ วิทยุชุมชน
สามารถรับการสนับสนุนหรือบริจาคจากภาคประชาชนหรือองค์กรต่างๆ
หรือภาครัฐได้ แต่ตอ้ งมีความเป็นอิสระ ปราศจากการครอบงำจากภาครัฐ
และภาคธุรกิจ” (คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ, 2549: 39-44)
สำหรับชาวบ้านทีค่ ดั ค้านการสร้างเขือ่ นปากมูลเห็นว่า “เราต้อง
การใช้ (วิทยุชุมชน) เพื่อให้ชาวอุบลเข้าใจชะตากรรมที่ชาวบ้านต้องเจอ
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และเป็นพันธมิตรกับเรา ... อยากมีรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ท่ีได้
สนองตอบปัญหาและความต้องการ ........ อยากมีสอ่ื ทีไ่ ด้ถา่ ยทอดประเพณี
และดนตรีในท้องถิน่ ........... ไม่อยากเห็นลูกหลานดูถกู วัฒนธรรมทีเ่ ป็น
รากเหง้าของเราเอง ........... ” (www.thaicr.org/node/89)
กล่าวโดยสรุป วิทยุชมุ ชนเป็นสือ่ ทีค่ นทุกกลุม่ ในชุมชนสามารถ
เข้าถึงได้ และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการของตนตาม
สภาวะที่ตนเองเผชิญอยู่ มีหลักการเชิงเทคนิคด้วยภาพปรากฏของการ
ใช้เครื่องส่งกำลังวัตต์ต่ำและพื้นที่กระจายเสียงไม่กว้างนัก พร้อมๆ กับ
มีหลักการเชิงปรัชญาว่า ชุมชนต้องเป็นเจ้าของ ร่วมกันดำเนินการ เพื่อ
ประโยชน์แก่ชมุ ชน โดยไม่แสวงหาผลกำไรเชิงพาณิชย์ และไม่ถกู แทรกแซง
จากทุนและการเมือง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน
การเกิด “วิทยุชมุ ชน” ในประเทศไทยในทศวรรษ 2540 มีความ
หลากหลาย แต่ละ “สถานีวทิ ยุชมุ ชน” เริม่ ต้นด้วยกระบวนการเตรียมความ
พร้อมชุมชนที่ไม่เหมือนกัน และเมือ่ ดำเนินการไประยะหนึง่ แต่ละสถานี
ก็ผ่านบทเรียนและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ แนวทางการใช้
ประโยชน์จากวิทยุชมุ ชนของคนกลุม่ ต่างๆ ในชุมชนก็มคี วามหลากหลาย
ส่วนการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมนั้น ก็มีการปรับขึ้นลงอยู่ตลอด
เวลา เพราะเปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะผันผวนทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนนั้นๆ และในสังคมที่กว้างกว่า
ปัณณพร ไพบูลย์วฒ
ั นกิจ (2549) ศึกษาการเตรียมความพร้อม
วิทยุชุมชนของภาคประชาชน กรณีเครือข่ายองค์กรวิทยุชุมชนเชียงใหม่
และสรุปว่าปัจจัยที่สนับสนุนการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนมี 3 ด้าน
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คือ

1. ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ได้ให้
สิทธิคุ้มครองแก่ประชาชนในการเข้าถึงสื่อ ดังนั้น ประชาชนสามารถทด
ลองจัดตัง้ วิทยุชมุ ชนในชุมชนของตนเองได้ และมีชอ่ งทางในการใช้สอ่ื วิทยุ
กระจายเสียงที่ภาครัฐเป็นเจ้าของในการจัดรายการวิทยุชุมชน
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เครือ่ งส่งและอุปกรณ์ในการกระจายเสียง
ของวิทยุชมุ ชนมีราคาถูกลง ทำให้ประชาชนสามารถจัดซือ้ ได้ นอกจากนี้ ยัง
มีแหล่งทุนให้การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมวิทยุชมุ ชนภาคประชาชน
อีกด้วย
3. ปัจจัยด้านสังคม แกนนำชุมชนและประชาชนตื่นตัวในสิทธิ
การสือ่ สาร และเล็งเห็นความจำเป็นของการมีวทิ ยุชมุ ชน เมือ่ ก่อตัง้ สถานี
วิทยุชมุ ชนแล้ว สมาชิกในชุมชนก็ให้ความสำคัญและยอมรับ นอกจากนีย้ งั
เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและภาคประชาชนในการผลักดันการ
ปฏิรปู สือ่ และเผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ ไปมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ
วิทยุชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย
ปัณณพร ไพบูลย์วฒ
ั นกิจ ยังได้สรุปปัญหาอุปสรรคในการเตรียม
ความพร้อมวิทยุชุมชนว่าเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ คือ
1. ปัจจัยด้านการเมือง การแทรกแซงของกลุ่มผลประโยชน์
ทำให้กระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) มีความล่าช้า นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ในการจัดตัง้
วิทยุชุมชนไม่มีความแน่นอน ทำให้วิทยุชุมชนยังไม่ได้รับการยอมรับให้
เป็นสถานีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนนโยบายรัฐในการแก้ไขปัญหาวิทยุ
ชุมชนก็ไม่ชดั เจนและไม่เข้าใจแนวคิด/ปรัชญาวิทยุชมุ ชนทีแ่ ท้จริง อีกทัง้
นักการเมืองท้องถิ่นก็เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากสถานีวิทยุชุมชน และ
ประชาชนที่จัดรายการวิทยุชุมชนภายใต้สถานีของรัฐขาดอิสระในการจัด
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รายการ

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเปิดช่องให้วิทยุชุมชนสามารถมี
โฆษณาได้ ทำให้กลุ่มนักการเมืองและนายทุนท้องถิ่นจัดตั้ง “วิทยุชุมชน”
เพื่อแสวงหากำไรเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังขาดแคลนงบประมาณ
และอุปกรณ์ต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนภาคประชาชน
3. ปัจจัยด้านสังคม อาสาสมัครมีภารกิจส่วนตัวจึงมักเกิด
ปัญหาขาดแคลนคนทำงาน นอกจากนี้ ชาวบ้านที่ดำเนินงานวิทยุชุมชน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งและดำเนินการวิทยุชุมชน ตลอด
จนปัญหาทางเทคนิค จึงทำให้ผลิตรายการได้ไม่คอ่ ยมีคณ
ุ ภาพ ยิง่ ไปกว่า
นั้น คนส่วนใหญ่ยังคุ้นเคยกับการเป็นผู้รับข้อมูลมากกว่าผู้ส่งข้อมูล และ
สาธารณชนยังมองว่าวิทยุชุมชนเป็นแหล่งแสวงหากำไรในทางธุรกิจและ
ผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าจะเป็นช่องทางแสดงสิทธิการสื่อสาร
ของประชาชน
สุระชัย ชูผกา (2548) ศึกษาบทบาทและสถานภาพวิทยุชุมชน
ไทยกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเลือกสถานีวิทยุชุมชนที่เป็น
สมาชิกสหพันธ์วทิ ยุชมุ ชนแห่งชาติ เป็นตัวอย่างศึกษา 21 สถานี งานศึกษา
ชิ้นนี้สรุปความได้ว่า วิทยุชุมชนโดยทั่วไปยังไม่สามารถสถาปนาบทบาท
และสถานภาพในการเป็นสื่อชุมชนและสร้าง “พื้นที่สาธารณะใหม่” ใน
สังคมไทยได้ เนื่องจากยังขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนใน
ชุมชน อันเป็นผลพวงมาจากการครอบงำของรัฐผ่านกลไกทางการปราบ
ปรามและกลไกทางอุดมการณ์ เช่น การตอกย้ำว่าวิทยุชุมชนเป็นสื่อที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย และการออกกฎระเบียบที่ตอกย้ำหลักการของวิทยุ
กระจายเสียงทั่วไปหรือสื่อกระแสหลักที่รัฐได้ยึดครองและครอบงำมาเป็น
เวลานานแล้ว เป็นต้น
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เมือ่ พิจารณาประเด็นการมีสว่ นร่วม งานของสุระชัยสรุปว่า การ
ประชุมวางแผนดำเนินการวิทยุชุมชนมีเฉพาะช่วงแรกของการก่อตั้ง พอ
เวลาผ่านไปบทบาทเหล่านี้กลายเป็นความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ประสาน
งาน หรือผูจ้ ดั การสถานีเท่านัน้ นอกจากนี้ การใช้รปู แบบอาสาสมัครมีขอ้
จำกัด ไม่สามารถแบ่งสายงานหรือโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ คงได้
แต่เพียงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในฐานะผู้จัดรายการเท่านั้น
สำหรับเนื้อหารายการที่วิทยุชุมชนนำเสนอส่วนใหญ่ก็เป็นการ
ให้ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ และรายการเพลง นอกจากนีส้ ถานีวทิ ยุชมุ ชน
ส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่หลีกเลีย่ งการนำเสนอปัญหาภายในท้องถิน่ หรือการ
ตั้งประเด็นที่เป็นปัญหาเฉพาะท้องถิ่นที่จะนำไปสู่ข้อถกเถียงร่วมกันของ
คนในชุมชนเท่านั้น หากยังประกาศอย่างชัดเจนว่าจะละเว้นนำเสนอการ
เมืองท้องถิ่น เพื่อลดความขัดแย้งและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แม้ว่าทิศ
ทางดังกล่าวถือเป็นพันธกิจสำคัญของวิทยุชมุ ชนก็ตาม ดังนัน้ การนำเสนอ
ข่าวสารชุมชนจึงวนเวียนอยู่แค่ข่าวกิจกรรมของคนในชุมชน เช่น งาน
อุปสมบท งานมงคลสมรส งานวันเกิด งานฌาปนกิจ ฯลฯ การหลงลืม
หน้าทีแ่ ละพันธกิจของการเป็นสือ่ ชุมชนและสือ่ ทางเลือก ทำให้วทิ ยุชมุ ชน
เป็นเพียงแค่หนทางของการได้มาซึง่ สิทธิและการเป็นเจ้าของสือ่ เท่านัน้ ไม่
ได้ช่วยปฏิรูปสื่อหรือยกระดับการบูรณาการแก่ชุมชนหรือสังคมเลย
Bhatchara Aramsri (2005) ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการวิทยุชมุ ชน เปรียบเทียบสถานีวทิ ยุชมุ ชน 4 แห่งในจังหวัด
เชียงใหม่ และได้สรุปงานศึกษาไว้ว่า
1. การมีสว่ นร่วมของชุมชนของสถานีวทิ ยุชมุ ชนในเขตเมืองมี
ต่ำมาก เนื่องจากมีปัญหาในการกำหนดกลุ่มคนและขอบเขตชุมชน และ
ผู้ฟังที่ตัดสินใจเข้าร่วมก็ถูกจำกัดอยู่แค่เป็นผู้จัดรายการเท่านั้น นอกจาก
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นี้ กลุ่มผู้ฟังยังไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานีและมองว่าสถานีวิทยุ
ชุมชนเป็นเพียงโรงเรียนฝึกหัดการเป็นผู้จัดรายการ ส่วนในเขตชนบท
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นเพียงผูฟ้ งั และให้ขอ้ มูล และมีเพียง 2 - 3
คนทีเ่ ข้าไปเป็นอาสาสมัครเพือ่ จัดรายการ ส่วนในระดับการจัดการและตัด
สินใจเป็นเรื่องของกลุ่มผู้นำ ในแง่ของการเงิน สถานีวิทยุชุมชนในเขต
ชนบทได้รบั การสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนมากกว่าสถานีวทิ ยุชมุ ชนที่
ตั้งอยู่ในเขตเมือง
2. การแทรกแซงของภาคธุรกิจและภาครัฐ เกิดขึน้ เมือ่ กรมประชาสัมพันธ์ออกกฎระเบียบข้อหนึง่ ทีว่ า่ สถานีวทิ ยุชมุ ชนสามารถมีโฆษณา
ได้ 6 นาทีใน 1 ชั่วโมง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องรายได้ในการดำเนินงาน ซึ่งได้
รับการคัดค้านจากกลุ่มประชาสังคมและนักวิชาการหัวก้าวหน้าด้านสื่อ
สารมวลชน เนื่องจากมองเห็นว่าเป็นการทำลาย “จิตวิญญาณ” ของวิทยุ
ชุมชน
ทั้งนี้เพราะการอนุญาตให้มีโฆษณาได้นี้ ทำให้ภาคธุรกิจหัน
มาลงทุนจัดตั้ง “สถานีวิทยุชุมชน” เป็นจำนวนมาก และทำให้ประชาชน
ไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนว่าสถานีวิทยุชุมชนที่ตนฟังอยู่นนั้ เป็น
“ของแท้” หรือ “ของเทียม” นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐยังใช้กฎหมายที่
ล้าสมัยมาใช้กับวิทยุชุมชน และต้องการปิดวิทยุชุมชนที่ไม่ทำตามกฎ
ระเบียบดังกล่าวด้วย ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเห็นว่าวิทยุชมุ ชนไม่สามารถดำเนิน
การได้ ถ้ายังไม่มี กสช. และแผนแม่บทในการกำกับคลื่นความถี่
ศิรพิ ล สัจจาพันธุ์ (2545) สรุปผลการศึกษา “กระบวนการสร้าง
ความพร้อมของชุมชนในการก่อตัง้ สถานีวทิ ยุชมุ ชน: ศึกษากรณีวทิ ยุชมุ ชน
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา” พบว่า ในกระบวนการเตรียมความพร้อม
ชุมชน เพื่อก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชนนั้น ต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มแกนนำ
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ชุมชน สภาพชุมชน และเป้าหมายต่อวิทยุชุมชน ดังนี้
1. แกนนำชุมชน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการสร้าง
ความพร้อมของชุมชน ดังนัน้ แกนนำชุมชนต้องมีความน่าเชือ่ ถือและตัง้ ใจ
ดำเนินการวิทยุชมุ ชนอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญกับการจัด
กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ทำความเข้าใจกับคนในชุมชนให้ครอบคลุมทัว่ พืน้ ที่
ออกอากาศกระจายเสียงด้วย จึงจะได้รับความร่วมมือและมีคนอาสาเข้า
ร่วมรับผิดชอบบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นต้องฝึกอบรม
แกนนำชุมชนในเรือ่ งการบริหารจัดการ การผลิต และการจัดรายการด้วย
2. สภาพชุมชน ชุมชนต้องมีรากฐานที่ดีในกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย และมีแนวคิดในการพึ่งตนเองในการดำเนินการต่างๆ ร่วม
กัน นอกจากนี้ วิถชี มุ ชนและภูมปิ ญั ญาเป็นเงือ่ นไขทีด่ ตี อ่ กระบวนการเรียน
รู้วิทยุชุมชน และความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ เป็นเงื่อนไข
อันหนึ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้มากขึ้น
3. เป้าหมายต่อวิทยุชุมชน ชุมชนต้องเชื่อร่วมว่า เมื่อมีวิทยุ
ชุมชน จะทำให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงสือ่ (Access) มีสว่ นร่วม (Participation) และสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง (Self-management)
นอกจากนี้ หลักการและแนวคิดวิทยุชุมชนจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย
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บทที่ 3

กำเนิดและพัฒนาการ
ของวิทยุชุมชนในประเทศไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อทศวรรษ
2470 ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงมีการดำเนินการในลักษณะของ
วิทยุสว่ นกลาง และพยายามกระจายเสียงให้ครอบคลุมพืน้ ที่ให้กว้างขวาง
ออกไป แต่กย็ งั มีปญั หาเรือ่ งรัศมีการกระจายเสียงและการรับฟังอยู่ จึงได้
มีการตัง้ สถานีวทิ ยุในท้องถิน่ ขึน้ มา เช่น “วิทยุประจำถิน่ ” (วปถ.) และ “สถานี
วิทยุปชส.” เป็นต้น วิทยุทอ้ งถิน่ นี้ มีกำลังส่งคลืน่ ครอบคลุมเฉพาะภูมภิ าค
หรือเฉพาะพื้นที่ไม่กี่จังหวัด แต่ทุกสถานีเป็นของหน่วยงานราชการและ
ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
ต่อมาในทศวรรษ 2490 รัฐไทยได้อนุญาตให้เอกชนสามารถจัด
ตั้งสถานีวิทยุเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเป็นครั้งแรก โดยบริษัทธุรกิจบันเทิง
หรือบริษทั โฆษณาจะเข้ามาขอซือ้ เวลาจากสถานีของรัฐ แล้วขายเวลาต่อ
ในลักษณะของ “คนกลาง” (โบรกเกอร์) ตามระยะเวลาทีก่ ำหนดเอาไว้ หรือ
ดำเนินการตั้งแต่ลงทุนปลูกสร้างอาคาร จัดหาเครื่องส่ง ขายเวลา หา
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โฆษณา และจัดทำรายการ (กาญจนา แก้วเทพ, 2546: 4-5) กระนั้น
คลื่นความถี่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ
จนถึง พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีสถานีวิทยุกว่า 500 สถานี
และมีหน่วยงานราชการ 20 หน่วยงานเป็นเจ้าของ ประกอบด้วย 1) สำนัก
พระราชวัง 2 สถานี 2) กรมประชาสัมพันธ์ 147 สถานี 3) อ.ส.ม.ท. 62
สถานี 4) สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 3 สถาน 5) กองบัญชาการทหาร
สูงสุด 14 สถานี 6) กองทัพบก 127 สถานี 7) กองทัพเรือ 21 สถานี 8) กอง
ทัพอากาศ 36 สถานี 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 44 สถานี 10) กระทรวง
ต่างประเทศ 1 สถานี 11) กระทรวงเกษตรฯ 1 สถานี 12) กระทรวงศึกษา
ธิการ 3 สถานี 13) ทบวงมหาวิทยาลัย 12 สถานี 14) กรมไปรษณีย์
โทรเลข 12 สถานี 15) กรมอุตนุ ยิ มวิทยา 6 สถานี 16) กรมประมง 4 สถานี
17) กรมเจ้าท่า 1 สถานี 18) กรุงเทพมหานคร 1 สถาน 19) รัฐสภา 16 สถานี
และ 20) สถานีวิทยุฯเคลื่อนที่เฉพาะกิจ อีก 11 สถานี (ผู้จัดการราย
สัปดาห์ 2 เม.ย. 47, www.212cafe.com)
โดยหลักการแล้ว วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญ
ในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน และมีลักษณะของ
การสือ่ สารสองทาง แต่จากประวัตศิ าสตร์การดำเนินการวิทยุกระจายเสียง
ของประเทศไทยที่ผ่านมา รัฐบาลไทยมักใช้วิทยุกระจายเสียงที่เป็นวิทยุ
ของรัฐและวิทยุสาธารณะ เป็นเครื่องมือในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจทาง
การเมือง โดยใช้โฆษณาชวนเชือ่ หรือใช้เป็นฐานเสียงทางการเมือง ทำให้
วิทยุภาครัฐยังมีลักษณะของการสื่อสารแนวดิ่ง และเป็นการสื่อสารจาก
หน่วยงานราชการลงไปหาประชาชน ประชาชนจึงเป็นเพียงผูร้ บั สาร และ
ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดรายการ ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ทางการ
เมืองในช่วงตุลาคม พ.ศ. 2516 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และพฤษภาคม พ.ศ.
2535 รัฐบาลได้ใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
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รัฐบาล และสร้างภาพว่าประชาชนผู้ชุมนุมเป็นผู้กระทำผิด ด้วยการให้
ข้อมูลทีไ่ ม่ครบถ้วน และบิดเบือนความจริง เพือ่ สร้างความชอบธรรมในการ
ใช้ความรุนแรงในการปราบปราม
ส่วนวิทยุธรุ กิจเน้นเชิงพาณิชย์มากกว่าประโยชน์ของประชาชน
และกระจุกตัวอยู่ในกลุม่ ธุรกิจบันเทิงเพียงไม่กร่ี าย วิทยุธรุ กิจนอกจากจะไม่
มีความสมดุลของเนือ้ หารายการข่าว รายการบันเทิง และรายการสาระแล้ว
ยังไม่มคี วามหลากหลายของรายการด้วย นอกจากนี้ ระบบทุนนิยมไร้พรม
แดนเช่นทุกวันนีย้ งั ได้ทยอยปิด “เวทีสาธารณะ” และ “พืน้ ทีส่ าธารณะ” ให้
หดแคบลงเรื่อยๆ ในสื่อประเภทต่างๆ
ดังนัน้ ในช่วง พ.ศ. 2535 - 2538 ซึง่ เกิด “กระแสปฏิรปู การเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ในหลายๆ เรือ่ ง รวมทัง้ ประเด็น “สือ่ ”
ด้วย ทำให้องค์กรภาครัฐ นักวิชาการ และองค์กรภาคประชาชนใช้โอกาสนี้
ศึกษาและจัดทำข้อเสนอ การปฏิรปู ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ทีเ่ น้นสิทธิดา้ นข้อมูลและสิทธิดา้ นการสือ่ สาร เพือ่ เสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ปัณณพร ไพบูลย์วฒ
ั นกิจ, 2549: 1 - 18)
และสามารถผลักดันให้บรรจุลงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มาตรา 39, 40 และ 41 ได้ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิรูปสื่อ
ครั้งแรกในประเทศไทย
ช่วงที่ 1 กระบวนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 40 และการ
ก่อตั้งวิทยุชุมชน (พ.ศ. 2540 - 2545)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 ได้
กำหนดให้คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ แทนที่จะเป็นทรัพยากรของรัฐตามที่เคยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ
ก่อนหน้านี้ ดังนัน้ รัฐบาลนอกจากจะต้องออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
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อย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรองรับแนวคิดดังกล่าว คือพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์แล้ว ยังต้องสรรหาและแต่งตัง้ องค์กรอิสระอีก 2 องค์กร
ให้ทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว
ในระหว่างกระบวนการร่างกฎหมายลูกนีเ้ อง รัฐบาลได้มนี โยบาย
มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (อสมท.) จัดทำโครงการทดลองวิทยุชุมชนตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ขณะ
เดียวกัน องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการหัวก้าวหน้าด้านสื่อสาร
มวลชน ก็เร่งรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการสื่อสาร และฝึก
อบรมเพื่อจัดตั้งวิทยุชุมชนคู่ขนานไปด้วย
กระบวนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 40
กระบวนการตรากฎหมาย “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543” นับตัง้ แต่ยกร่าง ผ่านการพิจารณาในรัฐสภา และ
ประกาศใช้ ต้องใช้เวลาทั้งสิ้นร่วม 2 ปี โดยระหว่างกระบวนการตรา
กฎหมาย หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนได้โต้แย้งกันในรายละเอียด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมี 1 หรือ 2 องค์กรมากำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม และการกำหนดให้ภาคประชาชนได้รบั การ
จัดสรรคลื่นความถี่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 มีเนื้อหาโดยสังเขป ดังนี้
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 รัฐบาลผสมภายใต้พรรคประชาธิปตั ย์
ได้จดั ตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายเกีย่ วกับการจัดตัง้ องค์กร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก ค. “ลำดับเหตุการณ์วิทยุชุมชน”
วิ ท ยุ ชุ ม ช น

93

จัดสรรคลื่นความถี่ฯ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 จำนวน 23 คน ประกอบ
ด้วยตัวแทนจากส่วนราชการ ผู้แทนสื่อมวลชน และนักวิชาการ โดยมี
คุณหญิงสุพตั รา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในการดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถนุ ายน คณะอนุกรรมการฯ ได้
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเรื่องอนาคตวิทยุโทรทัศน์ในภูมิภาคต่างๆ
5 แห่ง พร้อมๆ กับทีอ่ งค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการด้านสือ่ สารมวลชน
ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
โดยหลักการอันเป็นข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ คือ การมีองค์กรอิสระ
2 องค์กร เพือ่ กำกับกิจการวิทยุและโทรทัศน์องค์กรหนึง่ และกำกับกิจการ
โทรคมนาคมอีกองค์กรหนึ่ง ในที่สุด คณะรัฐมนตรีรับหลักการ และมอบ
หมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ยกร่างพ.ร.บ.ต่อไป
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 คณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างกฎหมาย
ไม่เพียงเปลีย่ นหลักการทีเ่ สนอโดยคณะอนุกรรมการฯ ทัง้ หมดเท่านัน้ ยัง
เปลี่ยนชื่อเป็น “ร่างพระราชบัญญัติองค์กรบริหารคลื่นความถี่และกำกับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ........”
ด้วย ทำให้นักวิชาการและสื่อมวลชนต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ชอบ
มาพากลดังกล่าว ยิง่ ไปกว่านัน้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรี
รับหลักการ “ร่าง พ.ร.บ. องค์กรบริหารคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.....” ที่คณะ
กรรมการกฤษฎีกายกร่าง และให้กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้มอี งค์กร
อิสระองค์กรเดียวกำกับกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม
ขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการสื่อสารมวลชน ซึ่ง
ยังคงยืนยันในหลักการสำคัญทีแ่ ตกต่างกัน คือให้มอี งค์กรอิสระ 2 องค์กร
เพือ่ กำกับกิจการวิทยุและโทรทัศน์และกำกับกิจการโทรคมนาคม ได้เตรียม
ร่างพระราชบัญญัตคิ ขู่ นานกับร่างของรัฐบาล ทีเ่ สนอสูส่ ภาโดยพรรคประ94
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ชาธิปัตย์ การเคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการสื่อสาร
มวลชนครั้งนี้ ได้ทำให้เรื่องการปฏิรูปสื่อเป็นที่รับรู้และจับตาของสังคม
เดือนเมษายน พ.ศ. 2542 สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ “ร่าง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ...” ทัง้ ร่างทีร่ ฐั บาล และ
ร่างที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จำนวน 35 คน เพื่อแปรญัตติใน 30 วัน โดยองค์กรพัฒนาเอกชน และนัก
วิชาการมีตัวแทนในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ จำนวน 4 คน ได้แก่ ดร.วิษณุ วรัญญู, ดร.จิรพร
วิทยศักดิ์พันธุ์, รศ.จุมพล รอดคำดี, และนพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
ในช่วง 6 เดือนของกระบวนการทางนิติบัญญัติในสภาผู้แทน
ราษฎร สาระสำคัญทีถ่ กเถียงกัน คือการจัดตัง้ องค์กรอิสระกำกับกิจการ 1
หรือ 2 องค์กร และการกำหนดให้ภาคประชาชนได้รบั การจัดสรรคลืน่ ความ
ถี่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในที่สุด ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 สภาผู้แทน
ราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ที่
กำหนดให้มอี งค์กรอิสระ 2 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.) และส่งให้วุฒิสภาพิจารณา
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ จะมีความพยายามเสนอรายละเอียดคุณ
สมบัติของคณะกรรมการทั้ง 2 องค์กร กล่าวคือ กรรมการต้องมีความรู้
ความชำนาญหรือประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจ นอกเหนือจากด้านสือ่ สาร
มวลชน โทรคมนาคม ความมัน่ คง กฎหมายมหาชน และกิจการท้องถิน่ แล้ว
และต้องปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้เลิกประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปีอีกด้วย แต่
ข้อเสนอดังกล่าวนี้ ก็แพ้มติตกไปในชั้นกรรมาธิการวุฒิสภา
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ต่อมาในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2543 รัฐสภามีมติให้ความเห็น
ชอบร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และ วันที่ 7 มีนาคม
พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา
โครงการทดลองวิทยุชุมชนของภาครัฐ
พร้อมๆ กับกระบวนการด้านกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2541 กรม
ประชาสัมพันธ์ได้ริเริ่ม 2 โครงการนำร่อง เพื่อดำเนินแผนปฏิบัติการตาม
นโยบาย คือ 1) โครงการนำร่องวิทยุชุมชนในจังหวัดทดลอง 19 จังหวัด
โดยให้แต่ละจังหวัดมีรูปแบบและวิธีการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปตาม
สภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น และ 2) โครงการอบรมอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (คน อปม.) ซึ่งหวังให้อาสาสมัครดังกล่าว
เข้าไปมีสว่ นร่วมในการใช้วทิ ยุกระจายเสียงในรูปแบบของวิทยุชมุ ชน และ
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนำร่อง 19 จังหวัดนั้นด้วย (กาญจนา แก้วเทพ,
2546: 7)
หลังจากดำเนินโครงการไประยะหนึ่ง วีรพงษ์ พลนิกรกิจ และ
คณะ (2545) ได้ทำการวิจัยวิทยุชุมชนที่เป็นโครงการนำร่องของกรม
ประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ พบว่าวิทยุชุมชนมี
สถานภาพใน “ระดับรายการโดยชุมชน” คือเจ้าของสถานีแบ่งช่วงเวลา
รายการใดรายการหนึ่ง ให้ตัวแทนของประชาชนมาจัดเนื้อหาและวิธีการ
นำเสนอด้วยตนเอง โดยทางสถานีจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา นอกจากนี้
ก็พบว่า คณะกรรมการดำเนินงานวิทยุชมุ ชนเป็นกลไกสำคัญในการชีข้ าด
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของวิทยุชมุ ชน เนื่องจากเป็นแกนกลางใน
การขับเคลือ่ นการดำเนินงานทัง้ หมด จึงอาจสรุปได้วา่ ในการดำเนินโครง
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การนำร่องวิทยุชุมชนในจังหวัดทดลองนี้ เนื้อหารายการตอบสนองต่อ
ชุมชน และการบริหารจัดการและความเป็นเจ้าของสถานีนน้ั ชุมชนยังไม่
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใด
นอกจากนี้ จุดอ่อนของโครงการนำร่องวิทยุชุมชน คือการขาด
แคลนทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรงบประมาณ และวิทยุชุมชนยังเล่น
บทบาทหนักไปทางด้านการส่งข่าวสารแนวดิ่งจากบนลงล่าง โดยมีสัด
ส่วนรายการประเภทนีถ้ งึ เกือบครึง่ หนึง่ คือร้อยละ 42 และมีเพียงร้อยละ 3
เท่านั้นที่เป็นการสื่อสารแนวนอนระหว่างประชาชน ซึ่งเท่ากับว่าวิทยุชุม
ชนยังไม่ได้เล่นบทบาทที่แตกต่างไปจากวิทยุสาธารณะ (อ้างในกาญจนา
แก้วเทพ, 2546: 17 - 64)
การก่อตั้งวิทยุชุมชน
ปลาย พ.ศ. 2541 - 2544 มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชา
สังคม (Civic-Net Foundation) คณะทำงานติดตามมาตรา 40 มูลนิธอิ าสา
สมัครเพื่อสังคม (มอส.) และตัวแทนภาคประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ได้
ร่วมประชุม และสัมมนาระดมความคิด เพื่อสร้างความตื่นตัวและการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 40 อย่าง
ต่อเนื่อง เวทีประชุมและสัมมนาระดมความคิดนี้ นอกจากจะทำหน้าที่
ขยายเครือข่ายการเรียนรูร้ ว่ มกันแล้ว ยังพัฒนาความพร้อมของภาคประชา
ชนต่อสถานการณ์ความเคลือ่ นไหวต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ การมีสว่ นร่วม
ในเวทีสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ได้ก่อให้เกิด “เครือข่ายวิทยุชุมชน” ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย (มธุรส ศิริสถิตย์กุล, 2548: 6 - 7 และพิรงรอง
คณะทำงานติดตามมาตรา 40 ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น “คณะกรรมการรณรงค์
เพื่อการปฏิรูปสื่อ” ใน พ.ศ. 2544
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รามสูต รณะนันทน์, 2547: 40)
เครือข่ายวิทยุชุมชนเหล่านี้ นอกจากจะได้รับความรู้ หลักการ
และการดำเนินการวิทยุชุมชนจากเวทีเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดขึ้นแล้ว ยังได้
รับการสนับสนุนเพื่อทดลองปฏิบัติการวิทยุชุมชนจริงอีกด้วย โดยในช่วง
แรกของการก่อตั้งวิทยุชุมชน งบประมาณในการซื้อเครื่องส่งวิทยุและ
อุปกรณ์ ได้รบั การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนเพือ่ การลงทุนทางสังคม
(SIF) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึง่ มีบทบาทส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนในเวลาต่อมา ก็ได้สนับสนุนการฝึกอบรมและสรุปบท
เรียนของเครือข่ายวิทยุชุมชนระดับภูมิภาคทุกระยะเวลา 6 เดือน โดยมี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูป
สือ่ เป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้ชาวบ้านในแต่ละ
ชุมชนมีความรู้เรื่องสิทธิในการใช้สื่อ ตามที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเทคนิคการพูด
การจัดรายการ และหลักการทั่วไปของวิทยุชุมชนที่ต้องไม่แสวงหากำไร
ไม่มกี ารโฆษณาทัง้ ทางตรงและแอบแฝง และเน้นสาระเป็นหลักบันเทิงเป็น
รอง ฯลฯ ด้วย (มธุรส ศิริสถิตย์กุล, 2548: 9 - 10)
การสนับสนุนขององค์กรดังกล่าวข้างต้นทำให้เกิด “จุดปฏิบัติ
การเรียนรูว้ ทิ ยุชมุ ชน” กว่า 140 แห่งทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ ทีม่ คี วาม
พร้อมและทักษะในการดำเนินงานตามหลักการของวิทยุชุมชน (ตาราง
3.1) และต่อมาได้รวมตัวกันเป็น “สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ” ในวันที่
10 ตุลาคม พ.ศ. 2545
กองทุนเพือ่ การลงทุนทางสังคม (SIF) เริม่ ให้การสนับสนุนวิทยุชมุ ชนตัง้ แต่ พ.ศ.
2541 โดยอยูภ่ ายใต้โครงการด้านการพัฒนาเสริมสร้างความสามารถของกลุม่ และเครือข่าย
(www.econ.tu.ac.th)
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ตาราง 3.1 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนในประเทศไทย

ภาค
1. กรุงเทพฯ และประมณฑล
2. ภาคกลาง
3. ภาคตะวันตก
4. ภาคตะวันออก
5. ภาคเหนือ
6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. ภาคใต้
รวม

จำนวน (แห่ง)
3
13
14
14
46
39
15
144

ทีม่ า: มรรยาท พงษ์ไพบูลย์. (2546), วิทยุชมุ ชน: การดำเนินงาน และบท
บาทเชิงคุณค่า, กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ (สสส.), หน้า 1.
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า เมือ่ มี จุดปฏิบตั กิ ารเรียนรูว้ ทิ ยุชมุ ชน ขึน้ ทัว่
ประเทศนี้ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็น
ช่องทางในการทำงานของตนผ่านทางจุดปฏิบตั กิ ารเรียนรูว้ ทิ ยุชมุ ชนเหล่า
นี้ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) สถาบันพระปกเกล้า สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา (LDI)
และเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้งในระดับภาคและประเทศ หน่วยงานเหล่านี้
ได้สนับสนุนวิทยุชุมชนในแง่ของงบประมาณกิจกรรม และการผลิตสื่อ
ที่มีเนื้อหาการรณรงค์ประเด็นที่ตนเองทำงานเป็นระยะๆ จนปัจจุบัน โดย
มิได้ชว่ ยเหลือหรือสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินการตามหลัก
วิ ท ยุ ชุ ม ช น

99

การของวิทยุชุมชนโดยตรง

ช่วงที่ 2 การบังคับใช้กฎหมายของรัฐและการเกิดเครือข่ายวิทยุชุมชน
(พ.ศ. 2545 - 2548)
ถึงแม้จะมีพ.ร.บ.คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 แล้ว แต่ยังต้องมี
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แห่งชาติ (กสช.) ซึ่งใช้เวลา และท้ายที่สุดก็ไม่สามารถสรรหาได้สำเร็จ
ทำให้การดำเนินการวิทยุชุมชนในระหว่างนี้ ไม่มีกลไกทางกฎหมาย
คุ้มครอง และกฎหมายที่มีอยู่ก่อน คือ พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 ที่ให้อำนาจกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการ
ก็ไม่สามารถบังคับใช้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขัดกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
แม้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการ / กลไกรองรับและ
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คุ้มครองกระบวนการเรียนรู้ของ “จุดปฏิบัติการเรียนวิทยุชุมชน” แต่ก็มี
หน่วยงานราชการใช้ภาวะไร้กลไกกฎหมายนี้ สั่งปิดและอายัดเครื่องส่ง
ของวิทยุชมุ ชนเป็นระยะๆ ส่งผลให้วทิ ยุชมุ ชนต่างๆ ได้รวมตัวกันในลักษณะ
“เครือข่าย” เพือ่ เคลือ่ นไหวเรียกร้องให้รฐั บาลผ่อนผันการดำเนินงานวิทยุ
ชุมชน
การบังคับใช้กฎหมายของรัฐ
ในระหว่างกระบวนการสรรหากสช.นั้น รัฐบาลได้อนุญาตให้
มี “จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน” ขึ้น โดยตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนด
มาตรการ / กลไกรองรับ และคุม้ ครองกระบวนการเรียนรูว้ ทิ ยุชมุ ชนจนกว่า
จะได้กสช. ในขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำโครงการ “วิทยุชุมชน” ซึ่ง
อนุญาตให้วิทยุชุมชนมีโฆษณาได้ และให้ไปขึ้นทะเบียนพร้อมชำระค่า
ธรรมเนียมในปลาย พ.ศ. 2547 นัน้ ทำให้ “สถานีวทิ ยุชมุ ชน” เกิดขึน้ หลาย
พันสถานี โดยไม่ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านวิทยุชุมชน ซึ่ง
ในภาวะผ่อนผันนี้ น่าจะเป็นช่วงของการเรียนรูแ้ ละเก็บเกีย่ วประสบการณ์
ก่อนดำเนินการจริง ทว่า หน่วยงานรัฐบาลกลับใช้อำนาจมิชอบและ
เลือกปฏิบัติ สั่งปิดสถานีวิทยุชุมชนหลายสิบสถานีในข้อหาออกอากาศ
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกำลังส่งไปรบกวนวิทยุการบิน วิทยุกระแสหลัก
และวิทยุโทรทัศน์ ดังตัวอย่างโดยสรุป (สามารถอ่านรายละเอียดสถานการณ์
ได้ในภาคผนวก ค. “ลำดับเหตุการณ์วิทยุชุมชน”) ต่อไปนี้
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มี
หนังสือถึงวิทยุชมุ ชนในจังหวัดกาญจนบุรแี ละจังหวัดสิงห์บรุ ี ให้ระงับการ
ส่งกระจายเสียง ด้วยเหตุว่าเป็นการดำเนินงานที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎ
หมาย ส่งผลให้องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายวิทยุชุมชน และผู้ที่เกี่ยว
ข้องกับวิทยุชมุ ชน ยืน่ หนังสือเรียกร้องให้กรมประชาสัมพันธ์ยกเลิกคำสัง่
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ต่อมา คณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปัญหาการแทรก
แซงการทำงานของสื่อมวลชน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
ดำเนินการตรวจสอบคำสั่งเกี่ยวกับการระงับการส่งกระจายเสียง และได้
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล 3 ประการ คือ 1) ให้คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุญาตให้ชมุ ชนทัว่ ประเทศทีอ่ ยู่ในกระบวนการเรียนรู้ ได้ทดลองออก
อากาศสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 2) ให้กระทรวงมหาดไทยมี
หนังสือถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดทัว่ ประเทศ ให้ผอ่ นปรนเรือ่ งการดำเนินการ
ออกอากาศสถานีวทิ ยุชมุ ชนสำหรับชุมชนทีอ่ ยู่ในกระบวนการเรียนรู้ และ
3) ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาวิทยุชุมชน และร่วมกันหาทางออก
ให้กับปัญหาการดำเนินการวิทยุชุมชนของประชาชน ด้วยการกำหนด
มาตรการ/กลไกรองรับและคุ้มครองกระบวนการเรียนรู้อย่างครบวงจร
จนกว่าจะมีกสช.
การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ได้
พิจารณาเรือ่ งดังกล่าว และมีมติ ...ให้สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีดำเนินการ
ให้มีมาตรการและหลักเกณฑ์ชั่วคราว เพื่อควบคุมดูแลการใช้คลื่นความ
ถี่ของวิทยุชุมชน... สำนักนายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการใช้คลื่นความถี่ของวิทยุชุมชน อัน
ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน กรมประชาสัมพันธ์ กรมไปรษณีย์ โทรเลข กองทัพบก
กองทัพอากาศ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม
(ภายหลังเปลีย่ นเป็นผูแ้ ทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่
สาร) และสภาความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งผู้แทนจากผู้ประกอบการวิทยุ
โทรทัศน์ สมาคมนักวิชาชีพสื่อ ผู้แทนนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์
กรพัฒนาเอกชน และผู้แทนจากสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติด้วย
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ในขณะที่คณะทำงานฯ กำลังกำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์
ชั่วคราวอยู่นั้น กลับมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมและเลือก
ปฏิบัติ กล่าวคือผู้แทนกรมไปรษณีย์โทรเลข ได้นำหมายศาลไปค้นและ
ยึดเครือ่ งส่งวิทยุทจ่ี ดุ ปฏิบตั กิ ารเรียนรูว้ ทิ ยุชมุ ชนจังหวัดอ่างทอง เมือ่ วันที่
30 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 นายเสถียร
จันทร ผู้ประสานงานจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้
รับหมายเรียกจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอไชโย ให้ไปรายงานตัวในข้อหามี
เครื่องส่งวิทยุไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีการดำเนินคดีจนถึง
ปัจจุบัน
ที่สุดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีได้ผ่าน
ความเห็นชอบร่างมาตรการและหลักเกณฑ์ชั่วคราวจุดปฏิบัติการเรียนรู้
วิทยุชุมชนตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และมีมติให้
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งรัดดำเนินการแต่งตัง้
กสช.และกทช.ให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว
2. กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทีอ่ ยู่
ในฝ่ายบริหาร และมีสถานีวทิ ยุกระจายเสียงในสังกัด พิจารณาจัดสรรเวลา
ให้ชุมชนได้ใช้ออกอากาศ เพื่อทดแทนการที่ประชาชนหรือชุมชนต้องตั้ง
สถานีวิทยุขึ้นเอง
3. กรมประชาสัมพันธ์รบั ร่างมาตรการและหลักเกณฑ์ชว่ั คราวฯ
และข้อสังเกตของสำนักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณา โดยให้รบั ความเห็นของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเชิญผูแ้ ทนกรมไปรษณีย์โทรเลขไป
ร่วมพิจารณาด้วย
 ล่าสุดศาลอุทธรณ์จังหวัดอ่างทองนัดฟังคำพิพากษาคดีวิทยุชุมชนอ่างทอง ณ
ศาลจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผลปรากฏว่า ศาลอุทธรณ์ ไม่รับ
คำร้องอุทธรณ์
วิ ท ยุ ชุ ม ช น

103

ต่อมา คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
แห่งชาติ (กกช.) ได้พจิ ารณากรอบการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
วิทยุชมุ ชน และมีมติรบั สมัครวิทยุชมุ ชนเข้าร่วมโครงการฯ ในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2547 โดยให้กรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครวิทยุชุมชนเข้าร่วม
โครงการฯ ทีส่ ำนักประชาสัมพันธ์ทว่ั ประเทศ ภายใต้เงือ่ นไขว่าสถานีวทิ ยุ
ชุมชนสามารถโฆษณาได้ไม่เกินชัว่ โมงละ 6 นาที โดยสถานีวทิ ยุชมุ ชนทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการต้องชำระค่าธรรมเนียมร่วมโครงการปีละ 1,000 บาท และต้อง
ชำระเงินค่าประกัน 5,000 บาท
จากปฏิบัติการของกรมประชาสัมพันธ์ ในการรับจดทะเบียน
สถานีวทิ ยุชมุ ชนทัว่ ประเทศนี้ ทำให้สถาบันพัฒนาสือ่ ภาคประชาชน และ
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ไม่เห็นด้วยและแถลงข่าวเรียก
ร้องให้กรมประชาสัมพันธ์ หยุด รับจดทะเบียนวิทยุชุมชน และ หยุด การ
อนุญาตให้มีโฆษณาในวิทยุชุมชน เพราะเห็นว่าเป็นการขัดขวางกระบวน
การเรียนรู้ของประชาชน และขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ นอก
จากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการแทรกแซง และบิดเบือนกระบวนการ
เรียนรูแ้ ละเตรียมความพร้อมภาคประชาชน เพือ่ ใช้สทิ ธิในสือ่ วิทยุกระจาย
เสียงอีกด้วย
ไม่เพียงสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน และคณะกรรมการ
รณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อเท่านั้น ที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการจัดระเบียบ
วิทยุชุมชนด้วยการจดทะเบียนสถานีวิทยุชุมชน และการอนุญาตให้วิทยุ
ชุมชนสามารถโฆษณาได้ชั่วโมงละไม่เกิน 6 นาทีของกรมประชาสัมพันธ์
แต่คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สถาบันชุมชนท้อง
ถิน่ พัฒนา (LDI) และมูลนิธกิ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาประชาสังคม (Civic-Net
Foundation) ก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกัน และได้ร่วมกันจัดประชุมปรึกษา
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หารือ จนมีผลสรุปร่วมกัน คือ ปฏิเสธ การขึน้ ทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์
และการอนุญาตให้วิทยุชุมชนสามารถโฆษณาได้ชั่วโมงละไม่เกิน 6 นาที
โดยเรียกร้องให้กรมประชาสัมพันธ์ยกเลิกมาตรการนี้ทันที พร้อมทั้งยืน
ยันอย่างชัดเจนว่า วิทยุชุมชนที่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์เดิมนั้น สามารถ
ดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องมีโฆษณา (www.Idnet.org)
จากการเรียกร้องของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องในระหว่าง
พ.ศ. 2547 - 2548 ทำให้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมาธิการ
การสื่อสารและโทรคมนาคมของรัฐสภา ได้เสนอทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
วิทยุชุมชนไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. ให้กรมประชาสัมพันธ์และกทช.ร่วมกันตรวจสอบ และ
ดำเนินการกับสถานีวิทยุชุมชนที่ติดตั้งอุปกรณ์โดยไม่ได้มาตรฐาน ไม่
อยู่ในหลักการ 30 - 30 - 15 และห้ามไม่ให้วิทยุชุมชนติดตั้งสถานี
ทวนสัญญาณพร้อมอุปกรณ์พ่วงอย่างต่อเนื่องอื่นๆ
2. ให้กรมประชาสัมพันธ์ทบทวนหรือยกเลิกการอนุญาตให้
สถานีวิทยุชุมชนโฆษณาได้ 6 นาทีภายใน 1 ชั่วโมง เพราะถือเป็นการ
ประกอบการเชิงธุรกิจซึ่งขัดต่อหลักการของวิทยุชุมชน
3. ให้กรมประชาสัมพันธ์ตรวจสอบและอนุญาตให้ดำเนินกิจการ
วิทยุชมุ ชนได้เฉพาะผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นบุคคลในชุมชน และเพือ่ ประโยชน์
ของชุมชนอย่างแท้จริง
4. ให้กรมประชาสัมพันธ์ตรวจสอบคลื่นความถี่วิทยุชุมชนที่
รบกวนวิทยุการบินอย่างเคร่งครัด เพือ่ ความปลอดภัยในกิจการการบิน ซึง่
คณะกรรมาธิการฯจะตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้ดำเนิน
การในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ต่อมา คณะรัฐมนตรีก็มีมติเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
วิทยุชุมชนอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยให้รัฐมนตรี
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ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ ร่วมกับกรมประชา
สัมพันธ์ประสานงาน และสั่งการให้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
วิทยุชุมชน โดย
1. ยืนยันหลักการสนับสนุนให้ชุมชนมีกลไกในการสื่อสารภาย
ในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเป็นการเสริม
สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนการสร้างโอกาสให้
กับประชาชน
2. ยืนยันแนวทางการดำเนินการวิทยุชมุ ชนภายใต้โครงการจุด
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนตามกรอบกติกา 30 - 30 - 15
3. ยืนยันการอนุญาตให้มีโฆษณาได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที
เพือ่ เป็นการหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยุชมุ ชน วิทยุชมุ ชน
สามารถเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสินค้าในท้องถิ่นหรือชุมชน แต่ต้องไม่
ขายโฆษณาเพื่อแสวงหากำไรเชิงพาณิชย์
4. ให้บงั คับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะกับคลืน่
วิทยุที่รบกวนวิทยุการบิน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
5. ให้มีการติดตามตรวจสอบเนื้อหาการจัดรายการ โดยเฉพาะ
ทีอ่ าจกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน และพิจารณามาตรการที่ผู้จัดรายการวิทยุต้องได้รับรอง
เป็นผู้ประกาศตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์
6. สนับสนุนให้มกี ารสัมมนาระดมความคิดเห็นเรือ่ งวิทยุชมุ ชน
โดยให้มีการจัดสัมมนาระดับประเทศ 1 ครั้ง สัมมนาระดับนานาชาติ 1
ครัง้ เพือ่ สรุปบทเรียนและจัดร่างกรอบแนวทางการดำเนินการวิทยุชมุ ชน
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของภาคประชาชนในการจัดทำร่างแผนแม่
บทวิทยุชุมชนภาคประชาชน
7. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและศึกษาแนวทาง
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การแก้ไขปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะการออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่มีการดำเนินการเชิงนโยบายเกี่ยว
กับวิทยุชุมชนโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ นี้ วิทยุชุมชนหลายแห่ง ถูกจับ
ถูกอายัดเครื่องส่ง และถูกสั่งปิดสถานี ด้วยข้อหาต่างๆ แตกต่างกันไป
ไม่วา่ จะเป็นครอบครองเครือ่ งส่งวิทยุโดยผิดกฎหมาย หรือส่งกระจายเสียง
รบกวนวิทยุการบิน วิทยุกระแสหลัก และวิทยุโทรทัศน์ คณะกรรมาธิการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ วุฒสิ ภา ได้เชิญผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากการสั่งปิดวิทยุชุมชนเข้าชี้แจง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการวิทยุส่วนใหญ่ไม่
เห็นด้วยกับมาตรการสัง่ ปิดวิทยุชมุ ชนทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะการใช้ขอ้ อ้าง
ว่า การกระจายเสียงวิทยุชุมชนสร้างปัญหารบกวนวิทยุการบิน เนื่องจาก
ไม่มน่ั ใจในวิธกี ารตรวจสอบว่าได้มาตรฐานเพียงใด และมีการเลือกปฏิบตั ิ
หรือไม่ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าสถานีวิทยุชุมชนจำนวนไม่น้อยเกิดขึ้นด้วย
แรงจูงใจจากระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 ซึ่ง
ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ควรต้องมีการตรวจสอบและหาผูร้ บั ผิดชอบมาเยียว
ยาให้กับประชาชนผู้เสียหาย
จากการรวบรวมข้อมูลกรณีหน่วยงานรัฐดำเนินการสั่งปิดวิทยุ
ชุมชนที่ผ่านมา คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ คณะกรรมาธิการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ของวุฒสิ ภา สรุปว่า เป็นการใช้อำนาจโดย
มิชอบโดยลำพังของฝ่ายรัฐ ที่ไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อของ
รัฐธรรมนูญ ขาดการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน และควรจัดให้มเี วทีไต่
สวนสาธารณะกรณีวิทยุชุมชน เพื่อเปิดช่องทางด้านการมีส่วนร่วมจากผู้
เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม และเพื่อเสนอเป็นแนวทางการดำเนินการต่อรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลต่อไป
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การเกิดเครือข่ายวิทยุชุมชน
เครือข่ายวิทยุชมุ ชนเริม่ ก่อตัวมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2541 - 2542 แต่ก็
เป็นการรวมตัวกันในลักษณะหลวมๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วม
กันผลักดันนโยบาย เมือ่ รัฐบาลมีนโยบายว่าวิทยุชมุ ชนสามารถโฆษณาได้
ชั่วโมงละ 6 นาที ทำให้เกิด “เครือข่ายวิทยุชุมชน” ขึ้นอย่างหลากหลาย
การออกมาเคลื่อนไหวเชิงนโยบายของเครือข่ายวิทยุชุมชนเหล่านี้ นับ
เป็นการประกาศให้สาธารณะรับทราบถึง “อัตลักษณ์” และแนวทางการ
ดำเนินงานของวิทยุชุมชนเครือข่ายนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น
1. สหพันธ์วทิ ยุชมุ ชนแห่งชาติ (สวชช.) เป็นรวมตัวกันอย่างเป็น
ทางการของจุดปฏิบตั กิ ารเรียนรูว้ ทิ ยุชมุ ชนจำนวนกว่า 140 สถานีในวันที่
10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (เครือข่ายวิทยุชุมชน 8 อนุภูมิภาคทั่วประเทศ)
เพื่อติดตามนโยบายการจัดระเบียบวิทยุชุมชนของรัฐบาล โดยสวชช.
มีแนวทางดำเนินงานวิทยุชุมชนที่ไม่มีโฆษณา นอกจากนี้ ในช่วงแรกๆ
ของการก่อตัง้ สมาชิกสวชช.ได้จดั ประชุมร่วมกันเพือ่ แลกเปลีย่ นบทเรียน
และช่วยเหลือกันและกันภายในเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ แต่เมื่อมี
การอนุญาตให้วิทยุชุมชนมีโฆษณาได้ ทำให้สมาชิกสวชช.บางแห่งเริ่ม
รับโฆษณา เพื่อนำรายได้ไปใช้ดำเนินงานวิทยุชุมชนของตน
2. เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย (วทท.) เป็นผู้
ประกอบการวิทยุอสิ ระในท้องถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากระเบียบกรมประชาสัมพันธ์
ที่อนุญาตให้วิทยุชุมชนมีโฆษณาได้ วทท.ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยขอโอกาสให้กลุ่มวิทยุท้องถิ่นสามารถ
ดำเนินการภายใต้กรอบกำลังส่งไม่เกิน 500 วัตต์ เสาสูงไม่เกิน 60 เมตร
รัศมีกระจายเสียงภายในจังหวัด นอกจากนี้ วิทยุท้องถิ่นมีโฆษณาธุรกิจ
และบริการของท้องถิ่นร้อยละ 70 และพร้อมจะเสียภาษีให้รัฐและหักราย
ได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนวิทยุชุมชน (www.komchadluek.com/news
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/2006/02-16) ในช่วงแรก กลุ่มนี้ไม่มีความเข้าใจคำว่า “วิทยุชุมชน”
การที่สมาชิกเครือข่ายไปขึ้นทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์ เพราะเห็น
ประกาศและเข้าใจว่าชุมชนสามารถก่อตั้งวิทยุชุมชนและมีโฆษณาได้
แต่เมื่อเจอกับกลุ่มวิทยุชุมชนภาคประชาชนในเวทีต่างๆ ในช่วง พ.ศ.
2549 ประกอบกับสมาคมวิชาชีพสื่อได้เข้าไปให้ข้อมูล ทำให้กลุ่มนี้
มีความเข้าใจและแยกตัวออกมาจากกลุ่มวิทยุชุมชนอย่างชัดเจน เป็น
“เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย” (วทท.) ดำเนินการโดยเสีย
ภาษีเหมือนธุรกิจทัว่ ไป ปัจจุบนั ได้จดทะเบียนเป็น “สมาคมผูป้ ระกอบวิชา
ชีพวิทยุท้องถิ่นไทย” (สวทท.)
3. สมาคมวิทยุชุมชนคนรักษ์ถิ่น อ้างว่ามีสมาชิกทั่วประเทศ
ราว 400 สถานี และได้จัดประชุมหารือในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 เพื่อ
ยื่นข้อเสนอขอผ่อนผันต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยแบ่ง
เป็น 2 ส่วนย่อย คือ 1) เป็นวิทยุชุมชนแบบมีโฆษณา กำลังส่งไม่เกิน
100 วัตต์ เสาสูงไม่เกิน 60 เมตร และ 2) เป็นกลุ่มวิทยุภาคเอกชนที่
ประกอบธุรกิจ กำลังส่งไม่เกิน 500 วัตต์ เสาสูงไม่เกิน 60 เมตร
นอกจากนี้ ทางสมาคมฯยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเวทีหารือ
เพือ่ กำหนดมาตรการให้ทดลองการออกอากาศเช่นเดียวกับกรณีของวิทยุ
ชุมชนท้องถิ่นไทย และสมาคมฯมีข้อเสนอว่าจะไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์
ทางการเมือง นอกจากนี้ยังถ่ายทอดรายการนายกทักษิณฯพบประชาชน
และยอมรับกรอบการควบคุมของกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งช่วยประชา
สัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อขอให้วิทยุชุมชนที่เป็นสมาชิกของ
สมาคมฯ สามารถอยู่รอดได้ อย่างน้อยจนกว่าจะมี กสช.
4. สภาวิทยุประชาชน เกิดขึ้นในช่วงปลาย พ.ศ. 2548 เป็น
กลุม่ ทีม่ าจากวิทยุชมุ ชนคนรักษ์ถน่ิ และขึน้ ทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สภาวิทยุประชาชนได้คัดค้านการแก้ไข
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มาตรา 80 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เพราะเห็นว่าการแก้ไขนี้
ส่อให้เห็นเจตนาที่แอบแฝงซ่อนเร้น และต้องการล็อกคลื่นให้แก่กลุ่มผล
ประโยชน์ ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.องค์กรจัด
สรรคลื่นความถี่ฯ จึงขอเรียกร้องให้ยุติแนวคิดนี้ พร้อมทั้งขอให้ตรวจ
สอบความบกพร่องในกระบวนการสรรหากสช. เพือ่ หาผูร้ บั ผิดชอบ และเร่ง
หาทางออกในการสรรหากสช. ด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส ไม่เข้าไปแทรก
แซง
นอกจากนี้ ยังมี “เครือข่ายวิทยุชุมชน” ทั้งในระดับจังหวัด
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ มากมายหลายแห่ง เครือข่ายเหล่านี้
จะรวมตัวกันเป็นครัง้ เป็นคราวตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ร่วมกัน
เคลื่อนไหวเรียกร้องในประเด็นที่ตนสนใจ และต้องการผลักดันในระดับ
นโยบาย เช่น เครือข่ายปฏิรปู สือ่ ภาคประชาชน เครือข่ายสือ่ ภาคประชาชน
ภาคเหนือ สมาพันธ์วทิ ยุชมุ ชนคนอีสาน เครือข่ายวิทยุชมุ ชนภาคตะวันออก
เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคตะวันตก เครือข่ายวิทยุชุมชนจาวล้านนา เครือ
ข่ายวิทยุชมุ ชนภาคใต้ เครือข่ายสือ่ วิทยุชมุ ชนภาคกลาง เครือข่ายสือ่ ภาค
ประชาชนภาคอีสาน เครือข่ายวิทยุชุมชนเสียงกรรมกร องค์กรสื่อภาค
ประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชนไทยภาคตะวันออก เครือข่ายวิทยุชุมชน
ภาคเหนือ 17 จังหวัด เป็นต้น
การทำงานช่วยเหลือกันเองภายในเครือข่าย เช่น เครือข่ายระดับ
ภูมิภาค ที่เป็นสมาชิกสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ นับเป็นปัจจัยที่เกื้อ
หนุนให้การดำเนินการวิทยุชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่แกนนำ
เครือข่ายระดับจังหวัด / ภาคเข้ารับการฝึกอบรมวิทยุชมุ ชน พวกเขา / เธอ
หลายคนก็มีความสามารถในการเป็นผู้ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ชุมชน ในการก่อตัง้ สถานีวทิ ยุชมชนในพืน้ ทีข่ องตนเองได้ เช่น สมาพันธ์
วิทยุชมุ ชนภาคตะวันออก และเครือข่ายวิทยุชมุ ชนภาคใต้ เป็นต้น นอกจาก
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นี้ หลังจากการก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชน แกนนำชาวบ้านและแกนนำเครือ
ข่ายก็มีการติดต่อกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา
ด้านการบริหารจัดการ การจัดรายการ และปัญหาทางเทคนิค ฯลฯ แต่เนือ่ ง
จากปัญหาด้านงบประมาณทีม่ ไี ม่ตอ่ เนือ่ ง แกนนำต้องขวนขวายหาเงินเอง
ทำให้บางครั้งความเข้มข้นของการติดต่อระหว่างกันจึงลดลงไป
ช่วงที่ 3 ความหลากหลายของวิทยุชมุ ชนและภาวะกฎหมายเป็น “อัมพาต”
(พ.ศ. 2547 - 2550)
การบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลที่ไม่เข้มแข็ง ไม่มีหลักการที่
แน่นอนและเลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้ แรงกดดันจากความขัดแย้งทางการเมือง
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ประกอบกับกระบวนการสรรหากสช.ที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย สิง่ เหล่านี้ ส่งผลให้การพัฒนาวิทยุชมุ ชนมีความสับสนและ
แนวคิดวิทยุชมุ ชนถูกบิดเบือน แม้วา่ การใช้คลืน่ วิทยุใหม่ในทางกฎหมาย
(เก่า) ไม่สามารถทำได้ แต่รฐั บาลก็ยอมยกเว้นให้มจี ดุ ปฏิบตั กิ ารเรียนรูว้ ทิ ยุ
ชุมชนต่อไปได้โดยต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ และผู้ที่จะเปิดใหม่ต้องผ่านการ
เรียนรูแ้ ละทำตามหลักเกณฑ์ทร่ี ฐั บาลกำหนดไว้ แต่หน่วยงานของรัฐก็ไม่
สามารถตอบสนองนโยบายได้อย่างเต็มที่ และปล่อยให้เกิดสถานีวิทยุชุม
ชนมากกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ สถานการณ์วิทยุชุมชนตึงเครียดมาก
ขึน้ เมือ่ เกิดรัฐประหารในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏิรปู การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข (คปค.) เข้าควบคุม
วิทยุชมุ ชนเสมือนเป็นวิทยุของรัฐ และต่อมาก็สง่ั ปิดสถานีวทิ ยุชมุ ชนด้วย
เหตุผลเดิมๆ คือ การไม่มีใบอนุญาต รบกวนวิทยุการบิน วิทยุกระแสหลัก
และวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี้ รัฐบาลก็ยงั ไม่มนี โยบายทีเ่ ป็นรูปธรรมเกีย่ ว
กับวิทยุชุมชนเช่นเดิม
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ความหลากหลายของวิทยุชุมชน
การอนุญาตให้วทิ ยุชมุ ชนสามารถมีโฆษณาได้ชว่ั โมงละไม่เกิน
6 นาทีใน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้เกิดสถานีวิทยุชุมชนขึ้นอีกหลายพันสถานี
ดังกล่าวแล้ว สถานีใหม่เหล่านี้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองเมื่อคิดว่าตนเอง
พร้อม โดยไม่สนใจที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ และฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐก็
ไม่สามารถเตรียมความพร้อมแก่สถานีใหม่เหล่านี้ได้ทุกแห่ง ยิ่งไปกว่า
นั้นสถานี “วิทยุชุมชน” เหล่านี้ ยังกำหนดคลื่นความถี่ตามอำเภอใจ โดย
ใช้คลื่นความถี่ในช่วง .25 บ้าง หรือ .75 บ้าง แทรกอยู่ระหว่างคลื่นความ
ถี่ปกติที่มีช่วงระหว่างคลื่นเป็น .0 และ .5 นอกจากนี้ สถานีใหม่เหล่านี้ก็
ไม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ทางเทคนิคทีก่ ำหนดให้มกี ำลังส่งไม่เกิน 30 วัตต์ เสา
อากาศสูงไม่เกิน 30 เมตร และรัศมีการกระจายเสียงไม่เกิน 15 กิโลเมตร
ด้วย ปรากฏการณ์ดงั กล่าวข้างต้นก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
พอสรุปได้ดังนี้
1. การเกิดคลืน่ แทรก เกิดขึน้ กับทัง้ สถานีวทิ ยุกระแสหลัก วิทยุ
โทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ทำให้คุณภาพการรับฟังไม่ชัด
เจน บางจังหวัดสามารถหาช่องทางเจรจาในเรือ่ งคลืน่ ทับ/คลืน่ แทรกกันได้
แต่บางจังหวัดก็หาช่องทางเจรจาไม่พบ
2. การรบกวนวิทยุการบิน นับเป็นข้ออ้างที่รัฐบาลใช้เป็นคำสั่ง
ปิดสถานีวิทยุชุมชนหลายแห่งที่ตั้งอยู่ ใกล้สนามบิน โดยกรมประชา
สัมพันธ์และกทช.ได้อ้างตัวเลขการร้องเรียนการรบกวนคลื่นวิทยุการบิน
และคลื่นวิทยุและโทรทัศน์หลักว่าในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 มีสถานี
วิทยุชมุ ชนทัว่ ประเทศ 2,565 สถานี ถูกร้องเรียนว่ามีคลืน่ รบกวนวิทยุการ
บิน 308 กรณี รบกวนวิทยุกระจายเสียง 110 กรณี และรบกวนสถานีโทรทัศน์หลัก 294 กรณี (www.radio.thaihealth.net/modules.php?)
3. การถูกหลอกลวง มีผู้ฉวยโอกาสไปชักชวนให้ชุมชนหลาย
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แห่งจัดตั้งวิทยุชุมชนของตนเองขึ้น โดยอ้างว่าสามารถทำได้ และถ้าไม่
ทำ ต่อไปเมือ่ มีกสช.แล้วก็จะทำไม่ได้อกี ต่อไป ผูห้ ลอกลวงก็ถอื โอกาสชัก
ชวนให้ซื้อเครื่องส่ง เสาอากาศ และห้องส่งที่ไม่มีคุณภาพ สัญญาณมี
การรั่วไหล และไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
4. การเกิดวิทยุชุมชนแอบแฝง วิทยุชุมชนในช่วงแรกเป็นวิทยุ
ชุมชนทีท่ ำงานโดยชุมชนอย่างแท้จริง คือ ทำงานแบบอาสาสมัคร แต่ตอ่
มาได้มีการแอบแฝงทำธุรกิจโดยใช้ชื่อสถานีว่า “วิทยุชุมชน” เป็นจำนวน
มาก โดยเฉพาะเมื่อกรมประชาสัมพันธ์อนุญาตให้วิทยุชุมชนมีโฆษณา
ได้ชั่วโมงไม่เกิน 6 นาที
5. การร้องเรียนเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การเกิดขึ้น
ของวิทยุชุมชนที่แอบแฝง ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิทยุที่ถูกต้องตาม
กฎหมายร้องเรียนว่า การจัดทำวิทยุที่ถูกกฎหมายของตนนั้นต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมสัมปทานและเสียภาษี แต่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
นอกจากนี้ยังต้องถูกตัด “ราคาค่าโฆษณา” จากวิทยุชุมชนที่ไม่มีต้นทุน
สัมปทาน ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่เสียภาษี นอกจากนี้ยังถูกรบกวนโดย
คลื่นของวิทยุชุมชนด้วย
6. คุณภาพรายการ เมื่อวิทยุชุมชนมีจำนวนมากขึ้น ก็เกิดการ
แทรกคลืน่ กันเอง เกิดการแย่งชิงโฆษณาและผูฟ้ งั รวมทัง้ ดึงผูจ้ ดั รายการ
วิทยุชุมชนไปจัดยังสถานีของตนเอง ท้ายที่สุด วิทยุชุมชนก็มีการทะเลาะ
กันเองออกอากาศ (พนา ทองมีอาคม, www.pioneer.netserv.chula.
ac.th )
อย่างไรก็ตาม การเกิด “วิทยุชุมชน” มากมายหลายพันแห่งนี้
สามารถจัดกลุ่มสถานีวิทยุที่อ้างตนเองว่าเป็น “วิทยุชุมชน” ได้ 4 กลุ่ม
ดังนี้
กลุม่ ทีห่ นึง่ กลุม่ วิทยุชมุ ชนที่ไม่มีโฆษณา ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
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ของสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ และเป็นกลุ่มที่เกิดจากการสนับสนุน
กระบวนการเรียนรูจ้ ากสำนักงานกองทุนเพือ่ สังคม สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ฯลฯ กลุ่มนี้ยังรักษา “ความ
เป็นวิทยุชุมชน” อยู่ กล่าวคือเป็นของชุมชน เพื่อชุมชน และโดยชุมชน
นอกจากนี้ ยังใช้วทิ ยุชมุ ชนเป็นเครือ่ งมือในการเสริมสร้างให้ชมุ ชนมีความ
เข้มแข็ง และเป็นเพียงจุดปฏิบตั กิ ารเรียนรูว้ ทิ ยุชมุ ชน เพือ่ รอให้กสช. เกิด
มาเท่านัน้ กลุม่ นีม้ จี ำนวนไม่มากนัก ประมาณ 100 กว่าแห่ง และบางสถานี
ก็เริ่มรับโฆษณาแล้ว
กลุม่ ทีส่ อง กลุม่ วิทยุชมุ ชนทีม่ ีโฆษณา เป็นกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
วิทยุรายย่อยที่ไม่สามารถสู้กับทุนขนาดใหญ่ในการขอสัมปทานจากรัฐได้
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการให้มีโฆษณาชั่วโมงละ 6 นาที และเรียกร้องให้
สถานีวิทยุมีกำลังส่งมากกว่า 30 วัตต์ เสาอากาศสูงกว่า 30 เมตร และ
รัศมีกระจายเสียงมากกว่า 15 กิโลเมตร และพร้อมทำตามกฎระเบียบที่
รัฐออกมาทุกประการ ทัง้ นี้ สมาชิกของสมาคมวิทยุชมุ ชนคนรักษ์ถน่ิ และ
สภาวิทยุประชาชน จัดอยู่ในกลุ่มที่สองนี้
กลุม่ ทีส่ าม กลุม่ วิทยุชมุ ชนสายธรรมะ ได้แก่ วิทยุชมุ ชนเครือแห
อโศกและเครือข่ายวิทยุชมุ ชนเพือ่ พระพุทธศาสนา กลุม่ นี้ นับเป็นกลุม่ วิทยุ
ชุมชนที่ช่วยเยียวยาสภาพสังคม และพัฒนาพระให้มีทักษะในการสื่อสาร
ตลอดจนเพิม่ ศักยภาพพระนักเผยแผ่ให้มคี วามสามารถในการสือ่ สารเพิม่
ขึ้นด้วย นับเป็นกำลังสำคัญให้กับพระพุทธศาสนา
กลุ่มที่สี่ กลุ่มที่ยังไม่มีสังกัด เป็นกลุ่มที่สนับสนุนโดยนักการ
เมืองและบริษัทค่ายเพลง กลุ่มนี้เพียงต้องการจับจองคลื่นความถี่เอาไว้
ก่อน และจัดรายการทีต่ อบสนองต่อตนเอง เพราะการลงทุนสร้างสถานีวทิ ยุ
ขนาดเล็กนั้น ต่ำกว่าการขอสัมปทานจากรัฐมาก
การเกิดขึน้ ของ “วิทยุชมุ ชน” จำนวนมาก นอกจากจะทำให้วทิ ยุ
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ชุมชนเดิมต้องสูญเสียอัตลักษณ์ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา คือเป็นวิทยุของชุม
ชน เพื่อชุมชน และโดยชุมชนแล้ว ยังทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจ “วิทยุ
ชุมชน” ผิดไปจากหลักการเดิมด้วย นอกจากนี้ การดำเนินการวิทยุชมุ ชน
ในตัวมันเอง ก็มขี อ้ จำกัดหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ หลักการของการ
เป็นสือ่ ที่ไม่แสวงหากำไร ทำให้วทิ ยุชมุ ชนดำเนินการได้อย่างยากลำบาก
ภายใต้ระบบทุนนิยมปัจจุบัน ส่วนการมีส่วนร่วมและจิตวิญญาณอาสา
สมัครนัน้ นับเป็นโจทย์ทท่ี า้ ทายต่อความยัง่ ยืนของวิทยุชมุ ชน ซึง่ สามารถ
ดูได้จากความร่วมมือร่วมใจของอาสาสมัครสมาชิกในชุมชน และความรูส้ กึ
เป็นเจ้าของร่วมของคนในชุมชน นอกจากนี้ ความเป็นอิสระของวิทยุ
ชุมชนสามารถดูได้จากแหล่งที่มาของเงินสนับสนุนว่ามาจากแหล่งใด
หลากหลายกลุ่มหรือไม่ (www.thaicr.org/node/89)
นอกจากนี้ วิทยุชุมชนในประเทศไทยนอกจากจะต้องต่อสู้กับ
แนวคิดเก่าๆ ของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังต้องต่อสู้กับตนเองอีกด้วย
กล่าวคือ คนทำงานวิทยุชมุ ชนเห็นว่าวิทยุชมุ ชนเป็นเครือ่ งมือเพือ่ สะท้อน
และ/หรือแสดงสิทธิอำนาจในการกำหนดเนือ้ หา รวมทัง้ วิธกี ารสือ่ สารเพือ่
ประโยชน์และความต้องการของชุมชนที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ หรือเห็นว่า
วิทยุชมุ ชนเป็นเพียงกลไกในการทำให้มกี ลุม่ / องค์กรชุมชนมาผลิตรายการ
และได้ออกอากาศเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น คนทำงานวิทยุชุมชนจะทำให้
เครือข่ายที่ร่วมเรียนรู้เรื่องวิทยุชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชน ใน
การใช้สทิ ธิในการสือ่ สารผ่านคลืน่ เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ กลายเป็นเพียง
เครือข่ายทีด่ ำเนินการด้านการตลาด หรือแสวงหาการสนับสนุนจากหน่วย
งานหรือโครงการต่างๆ เพื่อให้วิทยุชุมชนเป็นหน่วยผลิตรายการที่มีเนื้อ
หาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่สนับสนุนเท่านั้น ซึ่งถ้า
เป็นเช่นนี้ วิทยุชมุ ชนก็จะกลายเป็นเครือ่ งมือของการเกิดสือ่ ประเภทใหม่
ไม่ใช่สื่อที่เป็นเครื่องมือของชุมชน และวิทยุชุมชนก็จะกลายเป็นเพียง
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กลุม่ คนประเภทหนึง่ และเป็นการดำเนินการวิทยุกระจายเสียงอีกประเภท
หนึ่งเท่านั้น (เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, www.nidambe11.net)
อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการให้วิทยุชุมชนมีตำแหน่งแห่งที่ทาง
สังคมทีย่ งั คงอัตลักษณ์ของการไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นบริการสาธารณะและชุมชนแล้ว เครือข่ายวิทยุชุมชนได้เสนอว่าวิทยุชุมชนควรมี
ลักษณะดังนี้
1. นิยามวิทยุชุมชนในทางกฎหมาย วิทยุชุมชนเป็นหนึ่งในสื่อ
ภาคประชาชน ซึ่งเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ทั้งนี้
ต้องมีเป้าหมายและการดำเนินการเพือ่ ประโยชน์ชมุ ชนหรือสาธารณะ โดย
ไม่แสวงหาผลกำไรในทางธุรกิจ
2. ลักษณะผู้ประกอบการ มีการรวมตัวกันในลักษณะ ทั้ง
ชุมชนในทางกายภาพ และชุมชนที่มีปัญหาหรือความสนใจร่วมกัน เพื่อ
ใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งนี้ มี
การรวมตัวกันโดยจัดทะเบียนเป็นกลุม่ นิตบิ คุ คล อย่างเช่น ชมรม สมาคม
และมูลนิธิ
3. กระบวนการรวมกลุ่มเป็นนิติบุคคล กลุ่มวิทยุชุมชนที่รวม
ตัวกันแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถมาขึ้นทะเบียนเพื่อ
รับรองสถานะโดยหน่วยงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) เพื่อสามารถใช้สิทธิในการขอใบอนุญาต
การประกอบกิจการคลื่นความถี่
4. ระยะเวลาการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ประมาณ 3 - 5 ปี
ทั้งนี้มีการประเมินร่วมกันระหว่างองค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม และตัว
เป็นประเด็นทีก่ ำหนดไว้ใน “วาระการระดมสมอง เรือ่ ง แม่บทการให้ใบอนุญาต
การประกอบการวิทยุชุมชน”, คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ, 2549: 39
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แทนชุมชน นอกจากนีก้ ระบวนการต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามกติกากลาง
ที่เปิดเผย โปร่งใส และภาคประชาชนมีส่วนร่วม
5. สิทธิเสรีภาพในการสือ่ สาร หน่วยงานภาครัฐ/กสช.ไม่มสี ทิ ธิ
ควบคุมหรือแทรกแซงเนือ้ หาสาระทีน่ ำเสนอผ่านวิทยุชมุ ชน ทัง้ นีก้ ระบวน
การกลั่นกรองเนื้อหา ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิทยุ
ชุมชนและองค์กรตรวจสอบกันเองของภาคประชาสังคม
6. กระบวนการตรวจสอบกันเองของภาคประชาสังคม หน่วยงาน
ภาคประชาชนหรือชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย กำกับดูแลกันเอง
โดยกสช.ต้องอำนวยความสะดวกในการแต่งตั้งกลไกภาคประชาชนที่จัด
ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ กำกับดูแลตรวจสอบกันเอง อันเป็นหลักประกันว่าวิทยุชมุ ชน
จะมีอิสรภาพในการสื่อสารโดยไม่ถูกแทรกแซงจากอำนาจรัฐและกลุ่มทุน
แต่เน้นการกำกับดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมระหว่างภาค
ประชาชน
ภาวะกฎหมายเป็น “อัมพาต”
ในช่วงปลายพ.ศ. 2548 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิก
ถอนรายชื่อผู้สมัครกสช. ตั้งแต่รอบ 14 คน และกรรมการสรรหารอบที่ 2
โดยให้ถือเสมือนว่าไม่เคยได้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อคัดเลือกมาก่อน จาก
คำพิพากษาดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดภาวะกฎหมายเป็น “อัมพาต”
กล่าวคือ หลังจากที่รอกสช.มาอย่างยาวนาน ก็ยังคงไม่มีองค์กรกสช.
มาทำหน้าที่ตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ก็ไม่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นกฎหมายเก่าที่ขัดแย้งกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นั่นก็หมายความว่า ทั้ง
กฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ได้ไม่เต็มที่ กอปรกับรัฐบาล
มีแนวทางการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ดังราย
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ละเอียดต่อไปนี้
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พจิ ารณา
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกิจการวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับ
การดำเนินการของวิทยุชุมชน และจะมีการการทบทวนมติครม.เกี่ยวกับ
มาตรการและหลักเกณฑ์ชั่วคราวจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน โดย
เฉพาะกรณีทอ่ี นุญาตให้มโี ฆษณาได้ไม่เกิน 6 นาที/ชัว่ โมง เพราะทำให้วทิ ยุ
ชุมชนกลายเป็นวิทยุเชิงพาณิชย์
ต่อมาประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
วิทยุกระจายเสียงของภาครัฐ เอกชน และวิทยุชุมชน ในระหว่างที่ยังไม่
มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.)
โดยที่ประชุมได้เชิญตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาวิทยุประชาชน
และสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติ มาร่วมประชุมด้วย และกรมประชา
สัมพันธ์ ได้เสนอมาตรการแก้ไข ดังนี้
1. ให้วทิ ยุชมุ ชนทัง้ 3,000 แห่ง ยุตกิ ารเผยแพร่ และเปิดโอกาส
ให้ลงทะเบียนใหม่ภายใน 30 วัน โดยกรมประชาสัมพันธ์จะนำคลื่นวิทยุ
ที่มีอยู่ 1,556 คลื่น มาจัดสรรให้วิทยุชุมชน โดยจะยึดตามเนื้อหาที่สร้าง
สรรค์
2. ให้วิทยุชุมชนงดการโฆษณา
3. ให้นำคลื่นวิทยุหลัก เช่น ทหารและตำรวจ มาจัดสรรให้กับ
ภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม และแก้ไขมาตรา 80 ของ พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ในการกำกับดูแลวิทยุฯ โดยให้กรมประชาสัมพันธ์เข้า
มาดูแลจนกว่าจะมีกสช.
118

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

4. จัดเวทีสาธารณะเพือ่ ระดมความเห็น โดยเฉพาะกรณีการห้าม
โฆษณาใน 6 นาที โดยต้องฟังเสียงจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
5. ให้เจ้าหน้าที่ชะลอการจับกุมวิทยุชุมชนที่ทำผิดกฎหมายไป
ก่อน 90 วัน จนกว่าจะมีการประชาพิจารณ์ (www.thaibja.org)
ในช่วงเดียวกันนีเ้ อง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กทช.) ได้รับการร้องเรียนว่าวิทยุชุมชนก่อให้เกิดคลื่นแทรก อย่างเช่น
บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร้องเรียนว่ามีคลืน่ วิทยุกระจาย
เสียงเข้ารบกวนข่ายสื่อสารที่ใช้ควบคุมการจราจรทางอากาศในจังหวัด
สระแก้ว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการบินได้ และขอให้
ระงับการส่งกระจายเสียงของสถานีวทิ ยุ 4 แห่งภายใน 30 วัน และสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหนังสือถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งไปยังสถานี
วิทยุชมุ ชน 7 สถานี ให้ระงับการส่งกระจายเสียง เพราะรบกวนวิทยุการบิน
โดยอ้างว่าได้รบั การร้องเรียนจากบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ดังนัน้
ในเวลาต่อมาหน่วยงานในระดับพืน้ ที่ได้เชือ่ มโยงคำสัง่ ของกปส.และกทช.
ก่อนหน้านี้ เข้ากับคำพิพากษาคดีวิทยุชุมชนอ่างทอง และมีการสั่งระงับ
และแจ้งว่าการออกอากาศวิทยุชุมชนเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายหลายร้อยสถานีทั่วประเทศ (www.bangkokbiznews.com)
นอกจากนี้ ในช่วง พ.ศ. 2548 - 2549 การต่อสูร้ ะหว่างเครือข่าย
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับรัฐบาลทักษิณทวีความเข้มข้น
ขึ้นทุกขณะ สื่อสารมวลชนถูกคุกคามอย่างหนัก วิทยุชุมชนก็เช่นเดียว
กัน ถูกรัฐบาลข่มขู่คุกคามสารพัดวิธี ทั้งส่งจดหมายที่มีลายเซ็นของผู้มี
อำนาจบางคน และโทรศัพท์ข่มขู่ให้เลิกจัดรายการ ดังนั้นในวันที่ 10
มีนาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการรณรงค์เพือ่ การปฏิรปู สือ่ (คปส.) เครือ
ข่ายพันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย และเครือข่ายวิทยุชมุ ชน แถลง
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ข่าวเรื่อง “จรรยาบรรณและจุดยืนสื่อสารมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง” และระบุวา่ มีสถานีวทิ ยุชมุ ชนประมาณ 1,000 สถานีทว่ั ประเทศได้
ถูกสัง่ ปิด หากรัฐบาลยังไม่หยุดการกระทำดังกล่าว และไม่ยอมสัง่ เปิดสถานี
วิทยุทั้งหมดที่ถูกสั่งปิดไป สมาชิกเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศจะรวม
ตัวออกมาเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรฯ
ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ นอกจากนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวยังเรียกร้องต่อ
รัฐบาลและพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการดังนี้ 1)
ต้องยุติการใช้สื่อของรัฐเพื่อโฆษณาชวนเชื่อตามแนวคิดของผู้นำรัฐบาล
2) ต้องยุติการใช้สื่อของรัฐบาลหาเสียงให้กับพรรคไทยรักไทย และ 3)
ต้องยุติการใช้สื่อของรัฐบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและสร้างช่องว่างแห่งการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารในสังคม (www.tv4kids.org)
ต่อมาวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏิรปู การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (คปค.) ทำการ
รัฐประหาร และ “ฉีกทิ้ง” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
และในวันรุ่งขึ้นคปค.มีคำสั่งระงับการออกอากาศวิทยุชุมชนภาคเหนือทั้ง
หมดและภาคอีสานบางส่วน โดยอ้างเหตุว่าวิทยุชุมชนเกิดขึ้นจากบท
บัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังนั้น เมื่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถูกยกเลิกไปแล้ว วิทยุ
ชุมชนก็ตอ้ งถูกยกเลิกไปโดยปริยาย อย่างไรก็ตาม คปค.ได้อนุญาตให้ออก
อากาศได้ใหม่ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยต้องปฏิบัติตามข้อตกลง
16 ข้ออย่างเคร่งครัด เช่น การให้สถานีวทิ ยุชมุ ชนถ่ายทอดสัญญาณเสียง
คำสัง่ และแถลงการณ์ของ คปค. ทุกครัง้ ทีม่ กี ารประกาศ วิทยุชมุ ชนต้อง
ไม่วพิ ากษ์ วิจารณ์ อ่านข่าว และเสนอข่าวการเมืองทีก่ อ่ ให้เกิดความแตก
แยกในทุกกรณี รวมทั้งการงดเปิดสายหน้าไมค์ และการให้ปรับกำลังส่ง
ออกอากาศ เสาอากาศ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อมิให้กระทบรบกวน
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คลื่น สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ และระบบสัญญาณอื่นๆ ของทางราชการ
เป็นต้น (www.pitlokradio.com/data/pitlokradio)
นอกจากข้อตกลงดังกล่าวแล้ว รัฐบาลภายใต้ คปค. ยังได้กำหนด
เงือ่ นไขอีกมากมายให้วทิ ยุชมุ ชนปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้วทิ ยุชมุ ชนเป็นเครือ่ ง
มือของรัฐบาลในการเผยแพร่ข่าวสารของคปค.และคณะมนตรีความมั่น
คงแห่งชาติ โดยให้สถานีวิทยุชุมชนเน้นผลิตรายการและดำเนินรายการ
ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งสร้างความสมานฉันท์ และ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือจากวิทยุชุมชนทุกแห่งให้ถ่ายทอด
ข่าว และรายการจากสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และไม่กระทำ
การที่ขัดต่อคำประกาศคปค.ฉบับที่ 10 ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูความสามัคคีของ
คนในชาติ และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประเทศ
ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ.2550 รัฐบาลได้ขอ
ความร่วมมือไปยังสถานีวิทยุชุมชนทุกแห่ง ให้เสนอข่าวอย่างมีดุลยภาพ
และเหมาะสม เพือ่ ฟืน้ ฟูความสามัคคีของคนในชาติ และนำความสงบสุข
กลับคืนสู่ประเทศ ขณะเดียวกัน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงเข้าไป
ติดตาม ตรวจค้น และสั่งปิดสถานีวิทยุชุมชนด้วยข้ออ้างเดิมๆ คือการ
ส่งกระจายเสียงรบกวนวิทยุการบิน หรือประกอบการโดยไม่มีใบอนุญาต
ส่งผลให้เครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกมาเรียกร้องให้
ระงับการจับกุมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
พ.ศ. 2498
ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ระหว่างกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ข้อถกเถียงว่าควรมี 1 หรือ 2 องค์กรในการจัดสรร
คลืน่ ความถี่ให้กบั วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ก็เกิด
ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการปฏิรูปสื่อไทย ซึ่ง
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ประกอบด้วยภาควิชาการ ภาควิชาชีพ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน
จำนวน 26 องค์กร ได้เดินทางเข้าพบน.ต.ประสงค์ สุ่นสิริ ประธานคณะ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และนายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ทีร่ ฐั สภา เพือ่ คัดค้านการยุบรวมกสช.และ กทช.
พร้อมกับขอให้ทบทวนมาตรา 47 ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 และยืนยันเจตนารมณ์ของประชาชนในการปฏิรปู สือ่ ตาม
มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ถึงกระนั้นก็ดี ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ฉบับลงประชามติ มาตรา 47 ยังได้ระบุวา่ ให้มอี งค์กรของรัฐทีอ่ สิ ระ
องค์กรหนึง่ ทำหน้าทีจ่ ดั สรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กทสช.) ซึ่งอาจจะ
ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) รวม
เป็นหน่วยงานเดียวกัน
เมือ่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ผ่านการลง
ประชามติรับรองในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 และมาตรา 47 ระบุว่าให้มี
องค์กรของรัฐที่อิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(กทสช.) นอกจากนี้ ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มกี ารร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีฯ่
ฉบับใหม่ เพื่อประกาศใช้แทนพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.
2543 ภายใน 180 วัน นับจากวันที่รัฐบาลใหม่ได้แถลงนโยบายเรียบร้อย
แล้ว และจะต้องจัดตั้งองค์กรอิสระภายใน 180 วัน นับจากวันที่พ.ร.บ.
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งถ้าเป็นไปตาม
กำหนดการทีต่ ง้ั ไว้ ประเทศไทยจะมีพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีฯ่ ฉบับ
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ใหม่ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 และจะมีองค์กรอิสระภายในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2552 (www.moneychannel. co.th/Menu)
แต่ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีรับหลักการ
ร่างพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่เสนอโดย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ต่อจากนัน้ ก็สง่ ให้สนช.พิจารณาต่อไป สาระสำคัญ
ของร่างพ.ร.บ.นี้คือการยกเลิกพ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2498, 2502, 2521, 2530 นอกจากนี้ ในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังมีการแต่ง
ตั้งคณะกรรมการชั่วคราวมากำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
และการประกอบกิจการที่ไม่ใช่คลืน่ ความถี่ (กวช.) ทีป่ ระกอบด้วยตัวแทน
ที่ล้วนมาจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คน
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ทีป่ ระชุมสนช.ได้ลงมติรบั หลัก
การร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่รัฐบาลเสนอในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 44
เสียง และลงมติรับร่างที่สมาชิกสนช.เสนอด้วยคะแนนเอกฉันท์ 46 เสียง
จากนัน้ ก็ตง้ั กรรมาธิการวิสามัญ 27 คน ให้แปรญัตติเป็นเวลา 7 วัน โดยให้
ยึดร่างรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา ภายหลังการลงมติรับหลักการ
ร่างพ.ร.บ.นี้ คณะกรรมการรณรงค์เพือ่ การปฏิรปู สือ่ (คปส.) เครือข่ายสือ่
ภาคประชาชน และเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ
ประธานสนช. เพื่อขอให้สนช.ยุติการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยให้
เหตุผลว่ามีหลายมาตราทีก่ ระทบต่อสิทธิเสรีภาพและการปฏิรปู สือ่ ดังนัน้
ควรเปิดกว้างให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรอง
ตลอดจนตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
ต่อมาวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สนช.ก็พิจารณาพ.ร.บ.
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ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ วาระ 2 และ 3 และ
สามารถผ่านกฎหมายฉบับนี้ในช่วงเกือบจะสิ้นสุดวาระของสนช. ท้ายที่
สุดในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทำให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ต้องทำหน้าที่
ชั่วคราวในการกำกับดูแลวิทยุชุมชนและกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่อย่าง
เป็นทางการตามที่ระบุไว้ในบทเฉพาะกาลมาตรา 78 ของพ.ร.บ.ดังกล่าว
และเร่งให้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ตามมาตรา 79 โดยคณะอนุกรรมการฯ จะมีทั้งหมด 22 คน
โดยหลักการแล้ว สถานีวทิ ยุชมุ ชนทัง้ หมด ต้องหยุดดำเนินการ
และขออนุญาตดำเนินการใหม่ แต่รัฐบาลได้อนุโลมให้ดำเนินรายการต่อ
ไปก่อนได้ ทั้งนี้ กทช.ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่
ในการลงทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ปี และต้องออกกฎระเบียบต่างๆ ให้
สอดคล้องกับกฎหมายฉบับอืน่ ๆ รวมทัง้ การกำหนดเรือ่ งเสาอากาศ กำลัง
ส่ง และรัศมีออกอากาศ เพื่อให้การดำเนินการวิทยุชุมชนสอดคล้องกับ
อุดมการณ์และหลักการเบื้องต้นอย่างแท้จริง
บทสรุป

การปฏิรูประบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่เน้นสิทธิ
ด้านการสือ่ สารตามทีร่ ะบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
มาตรา 40 นับเป็นจุดกำเนิดของวิทยุชุมชนในประเทศไทยและมีพัฒนา
การในช่วงทศวรรษ 2540 ดังนี้
ช่วงที่ 1 กระบวนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา
40 และการก่อตั้งวิทยุชุมชน (พ.ศ. 2540 - 2545) กระบวนการบัญญัติ
พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
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โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ใช้เวลาร่วม 2 ปี ต่อจาก
นัน้ ก็มกี ระบวนการสรรหากสช.เพือ่ มาทำหน้าทีต่ ามทีก่ ำหนดไว้ในพ.ร.บ.
ฉบับนี้ ในช่วงเดียวกันนี้เอง กรมประชาสัมพันธ์ได้มีโครงการนำร่องวิทยุ
ชุมชนในจังหวัดทดลอง 19 จังหวัด และโครงการอบรมอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ส่วนองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ
สื่อสารมวลชนหัวก้าวหน้า ได้ออกไปเผยแพร่สิทธิด้านการสื่อสารตามที่
กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และฝึกอบรมและสร้างกระบวนการเตรียมความ
พร้อมของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการวิทยุชุมชน
ช่วงที่ 2 การเกิดเครือข่ายวิทยุชุมชนและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ
(พ.ศ. 2545 - 2548)
กระบวนการสรรหากสช.ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และถูก
ศาลพิพากษาว่ากระบวนการสรรหาที่ผ่านมาเป็นโมฆะ ต้องเริ่มกระบวน
การสรรหาครั้งที่ 2 ใหม่ ในช่วงนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งหน่วยงาน/คณะกรรม
การขึ้นมารับผิดชอบวิทยุชุมชน ส่วนวิทยุชุมชนได้รวมตัวกันเป็นเครือ
ข่ายระดับจังหวัดและระดับภาค และได้รวมตัวกันในนามของ “สหพันธ์
วิทยุชมุ ชนแห่งชาติ” ใน พ.ศ. 2545 ต่อมาเกิดเครือข่ายผูป้ ระกอบวิชาชีพ
วิทยุท้องถิ่นไทย สมาคมวิทยุชุมชนคนรักษ์ถิ่น และสภาวิทยุประชาชน
เครือข่ายเหล่านีอ้ อกมาเรียกร้องในประเด็นต่างๆ ทีบ่ างครัง้ สอดคล้องกัน
และบางครั้งโต้แย้งกัน เช่น กำลังส่งของเครื่อง การมี/ ไม่มีโฆษณา
การจัดสรรคลื่นวิทยุ และปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรกของวิทยุกระแสหลัก
วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุการบิน เป็นต้น
ช่วงที่ 3 ความหลากหลายของวิทยุชมุ ชนและภาวะกฎหมายเป็น “อัมพาต”
(พ.ศ. 2547 - 2550)
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จนกระทั่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ถูกฉีกทิ้ง รัฐไทยก็ยังไม่
สามารถแต่งตั้งกสช.ได้ ทำให้เกิดภาวะกฎหมายเป็น “อัมพาต” กล่าวคือ
แม้วา่ วิทยุชมุ ชนจะมีกฎหมายรองรับ แต่ไม่มอี งค์กรอิสระมาทำหน้าทีต่ าม
กฎหมาย นอกจากนี้ หน่วยงาน/องค์กรทีร่ ฐั บาลแต่งตัง้ ให้เข้ามารับผิดชอบ
หลายหน่วยงาน/องค์กร ก็ไม่สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและแก้
ไขปัญหาได้ เพราะเป็นการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
ไม่มีกฎหมายรองรับ และการตรวจจับโดยใช้กฎหมายเก่าก็เกิดขึ้นมา
ท่ามกลางการเลือกปฏิบัติ ส่วนการอนุญาตให้วิทยุชุมชนมีโฆษณาได้ไม่
เกิน 6 นาทีต่อชั่วโมง ทำให้เกิดวิทยุชุมชนขึ้นมาหลายพันสถานี ซึ่ง
สามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิทยุชุมชนที่มีโฆษณา
2) กลุ่มวิทยุชุมชนที่ไม่มีโฆษณา 3) กลุ่มวิทยุสายธรรมะ และ 4) กลุ่มที่
สังกัดไม่ชัดเจน
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บทที่ 4

สถานภาพวิทยุชุมชน
ภาคประชาชน

บทนี้ เป็นการสรุปผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิทยุชุมชนภาคประชาชน
ว่าการดำเนินงานของวิทยุชุมชนในปัจจุบันมีสถานภาพอย่างไร โดย
แบ่งหัวข้อย่อยตามหลักการของเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคประชาชนในแง่
ทีว่ า่ วิทยุชมุ ชนเป็นของชุมชน โดยชุมชน และเพือ่ ชุมชน นอกจากนี้ วิทยุ
ชุมชนเป็นการดำเนินงานที่ไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจและผลประโยชน์
ทางการเมือง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลักษณะทั่วไปของวิทยุชุมชน
หลักการของวิทยุชุมชนได้ระบุว่า สถานที่ตั้งของสถานีวิทยุ
ชุมชน ควรตั้งใน “พื้นที่สาธารณะ” ที่สมาชิกเข้าออกสะดวก นอกจากนี้
กำลังส่งกระจายเสียงมีกำลังต่ำประมาณ 20 - 30 วัตต์ รัศมีการกระจาย
เสียงประมาณ 10 - 15 กิโลเมตร และช่วงเวลาออกอากาศขึน้ อยูก่ บั ความ
ต้องการของชุมชน ไม่จำเป็นต้องออกอากาศตลอดวัน อย่างไรก็ตาม จาก
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การปฏิบัติการจริงของวิทยุชุมชนในประเทศไทย พบรายละเอียดดังนี้
สถานที่ตั้ง สถานีวิทยุชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่หลากหลาย และ
สถานีวทิ ยุชมุ ชนบางแห่งก็มกี ารเปลีย่ นสถานทีต่ ง้ั อยูห่ ลายครัง้ ตามเงือ่ น
ไขทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของแต่ละชุมชน จากการศึกษาสถานีวทิ ยุชมุ ชนกลุม่
ตัวอย่างพบว่าสถานีวทิ ยุชมุ ชนตัง้ อยู่ในพืน้ ทีส่ าธารณะมากทีส่ ดุ มีจำนวน
83 สถานี หรือร้อยละ 52.5 คือตัง้ อยู่ในวัด/มัสยิด/โบสถ์รอ้ ยละ 23.4 ศาลา
เอนกประสงค์รอ้ ยละ 2.5 และทีส่ าธารณะอืน่ ๆ ร้อยละ 26.6 รองลงมา คือ
ที่ทำการส่วนราชการ มีจำนวน 40 สถานี หรือร้อยละ 25.3 ได้แก่ ตั้ง
อยูใ่ น อบต. ร้อยละ 6.3 เทศบาลร้อยละ 1.3 โรงพยาบาลร้อยละ 5.7 โรงเรียน
ร้อยละ 4.4 และที่ทำการราชการอื่นๆ ร้อยละ 7.6 (ดูตาราง 4.1)
นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนสถานที่ตั้งสถานีวิทยุชุม
ชน ส่วนมากยังให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำด้วย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า
โทรศัพท์ เป็นต้น ถ้าตั้งสถานีที่บ้านผู้นำชุมชน ทั้งผู้นำทางการและผู้นำ
ธรรมชาติ ผูน้ ำชุมชนคนนัน้ มักเป็นแกนหลักในการสนับสนุนการดำเนิน
งานวิทยุชมุ ชน และช่วยดูแลเครือ่ งส่งและอุปกรณ์ตา่ งๆ ด้วย ทำให้เกิดข้อ
ด้อยในการดำเนินการวิทยุชมุ ชน นัน่ คือชาวบ้านในชุมชนที่ไม่ชอบ “หน้า”
หรือมีความขัดแย้งกับผู้นำคนดังกล่าว มักไม่เข้ามามีส่วนร่วมในสถานี
วิทยุชมุ ชน ทัง้ นีแ้ ต่ละชุมชน มักมีกลุม่ การเมืองท้องถิน่ ทีบ่ างครัง้ ร่วมมือ
กัน และบางครั้งก็ขัดแย้งกันตามสภาพการณ์
สำหรับสถานีวิทยุชุมชนที่ตั้งอยู่ในสถานที่ของที่ทำการส่วน
ราชการ เช่น อบต. เทศบาล สถานีอนามัย และโรงพยาบาล เป็นต้น ก็ได้
รับการสนับสนุนจากส่วนราชการนั้นๆ เช่นเดียวกัน การออกค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงาน ไม่วา่ จะเป็นค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และการซ่อมแซมบำรุง
รักษาเครือ่ งส่งและอุปกรณ์ ล้วนเป็นความรับผิดชอบของหน่วยราชการนัน้
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ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการเช่นนี้ มักจะกีดกันชาวบ้าน
บางคนหรือบางกลุ่ม ที่ไม่สะดวกใจติดต่อกับราชการเช่นกัน
ตาราง 4.1 สถานที่ตั้งสถานีวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง
สถานที่
จำนวนสถานี
ร้อยละ
ที่สาธารณะในชุมชนอื่นๆ
42
26.6
วัด/มัสยิด/โบสถ์
37
23.4
บ้านผู้นำ
12
7.6
ที่ทำการราชการอื่นๆ
12
7.6
องค์การบริหารส่วนตำบล
10
6.3
ที่ส่วนบุคคล
11
7.0
อนามัย/โรงพยาบาล
9
5.7
สำนักงานองค์กรพัฒนาเอกชน
9
5.7
โรงเรียน
7
4.4
ศาลาเอนกประสงค์
4
2.5
สหภาพแรงงาน
3
1.9
เทศบาล
2
1.3
รวม
158
100.0
กำลังส่งและพื้นที่กระจายเสียง
วิทยุชุมชนส่วนใหญ่ ใช้เครื่องส่งที่มีกำลังส่งตามระเบียบที่
กำหนดไว้ คือไม่เกิน 30 วัตต์ โดยสถานีวิทยุชุมชนที่ใช้เครื่องส่งที่มี
กำลังส่งน้อยกว่า 30 วัตต์ มีจำนวน 121 สถานี หรือ ร้อยละ 76.6 ส่วน
สถานีวทิ ยุชมุ ชนทีม่ กี ำลังส่งระหว่าง 31 - 60 วัตต์ มีจำนวน 12 สถานี หรือ
ร้อยละ 7.6 และสถานีวิทยุชุมชนที่มีกำลังส่งมากกว่า 61 วัตต์ มีจำนวน
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25 สถานี หรือร้อยละ 15.8 (ดูแผนภูมิ 4.1)
การทีต่ อ้ งใช้กำลังส่งมากกว่า 30 วัตต์นน้ั เป็นเพราะว่าสถานีวทิ ยุ
ชุมชนบางแห่งตัง้ อยู่ในเขตภูเขา จึงต้องใช้กำลังส่งมากกว่า 30 วัตต์ และ
สถานีวิทยุชุมชนบางแห่งมีคลื่นวิทยุอื่นมาทับหรือแทรกเข้ามาจนพื้นที่
กระจายเสียงหดแคบลง จึงได้เพิ่มกำลังวัตต์สู้กับสถานีวิทยุที่มีกำลังวัตต์
สูงกว่า
แผนภูมิ 4.1 กำลังส่งของเครื่องส่งของวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง

พื้นที่กระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มี
พืน้ ทีก่ ระจายเสียงอย่างน้อยครอบคลุมพืน้ ทีร่ ะดับตำบล บางสถานีกค็ รอบ
คลุมพืน้ ทีท่ ง้ั อำเภอหรือระหว่างอำเภอ/จังหวัด นอกจากนี้ พืน้ ทีก่ ระจายเสียง
ยังขึน้ กับเงือ่ นไขหลายด้าน อย่างเช่นกำลังส่งของเครือ่ งส่ง เสาอากาศ ภูมิ
ประเทศ และสัญญาณคลืน่ ข้างเคียง ฯลฯ อย่างไรก็ตามพืน้ ทีก่ ระจายเสียง
ไม่ได้หมายถึงพื้นที่เป้าหมายในการออกอากาศ และการตั้งชื่อสถานีวิทยุ
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ชุมชนจะมีนยั บ่งบอกว่าสถานีดงั กล่าว เป็นสถานีวทิ ยุชมุ ชนทีม่ เี ป้าหมาย
เป็นผู้ฟังกลุ่มใด คือในระดับตำบล ใช้ชื่อตำบลเป็นชื่อสถานี เช่น สถานี
วิทยุชมุ ชนควนกาหลง หรือในระดับอำเภอก็ใช้ชอ่ื อำเภอเป็นชือ่ สถานี เช่น
สถานีวิทยุชุมชนคนหางดง หรือ สถานีวิทยุชุมชนคนดอนจาน เป็นต้น
ถ้าพิจารณาจากหลักการที่กำหนดรัศมีการกระจายเสียงอยู่ใน
ช่วง 10 - 15 กิโลเมตรแล้ว การกระจายเสียงของวิทยุชมุ ชนไม่นา่ จะครอบ
คลุมพื้นที่มากกว่า 4 - 8 ตำบล และจากกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีสถานีวิทยุ
ชุมชนที่มีพื้นที่กระจายเสียงน้อยกว่า 4 ตำบล มีจำนวน 62 สถานี หรือ
ร้อยละ 44.3 สถานีวทิ ยุชมุ ชนทีม่ พี น้ื ทีก่ ระจายเสียง 5 - 8 ตำบล มีจำนวน
50 สถานี หรือร้อยละ 35.7 สถานีวทิ ยุชมุ ชนทีม่ พี น้ื ทีก่ ระจายเสียง 9 - 12
ตำบล มีจำนวน 12 สถานี หรือร้อยละ 8.6 และสถานีวิทยุชุมชนที่มีพื้นที่
กระจายเสียงมากกว่า 13 ตำบล มีจำนวน 16 สถานี หรือร้อยละ 11.4 (ดู
แผนภูมิ 4.2)
แผนภูมิ 4.2 พื้นที่กระจายเสียงของวิทยุชุมชน
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หมายเหตุ: สถานีวทิ ยุชมุ ชน 18 สถานีไม่สามารถระบุได้ เนือ่ งจากตัง้ อยู่ใน
เขตเมือง หรือพื้นที่กระจายเสียงหดแคบ
วันและเวลากระจายเสียง ตามหลักการของวิทยุชุม
ชนแล้ว สถานีวิทยุชุมชนไม่จำเป็นต้องออกอากาศทุกวันหรือตลอดวัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความจำเป็นของแต่ละชุมชน แต่สถานี
วิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มวี นั และเวลากระจายเสียงไม่ตา่ งกับวิทยุ
กระแสหลัก กล่าวคือ สถานีวทิ ยุชมุ ชนทีก่ ระจายเสียงทุกวันมีจำนวน 135
สถานี หรือร้อยละ 86.6 และจำนวนวันกระจายเสียงต่อสัปดาห์รองลงมา
คือ กระจายเสียง 4 - 6 วันต่อสัปดาห์ มีจำนวน 17 สถานี หรือร้อยละ
10.9 ส่วนสถานีวทิ ยุชมุ ชนทีก่ ระจายเสียง 1 - 3 วันต่อสัปดาห์ มี 4 สถานี
หรือร้อยละ 2.5 (ดูแผนภูมิ 4.3)
แผนภูมิ 4.3 จำนวนวันต่อสัปดาห์ที่สถานีวิทยุชุมชนออกกระจายเสียง

หมายเหตุ: สถานีวทิ ยุชมุ ชน 1 แห่งไม่สามารถระบุจำนวนวันออกกระจาย
เสียงได้ เพราะอยู่ในช่วงย้ายสถานี และกำลังทดลองกระจายเสียงและปรับ
ผังรายการอยู่
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สำหรับจำนวนชั่วโมงกระจายเสียงในแต่ละวันนั้น สถานีวิทยุ
ชุมชนที่ออกกระจายเสียงมากกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน มีจำนวน 109 สถานี
หรือร้อยละ 69.0 รองลงมาออกอากาศ 5 – 8 ชั่วโมงต่อวัน มีจำนวน 33
สถานี หรือร้อยละ 20.9 และออกอากาศน้อยกว่า 4 ชัว่ โมงต่อวัน มีจำนวน
16 สถานี หรือร้อยละ 10.1 (ดูตาราง 4.2)
ตาราง 4.2 จำนวนชั่วโมงต่อวันที่สถานีวิทยุชุมชนออกกระจายเสียง
จำนวนชั่วโมงต่อวัน
จำนวนสถานี
ร้อยละ
น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
16
10.1
5 - 8 ชั่วโมง
33
20.9
มากกว่า 9 ชั่วโมง
109
69.0
รวม
158
100.0
การทีส่ ถานีวทิ ยุชมุ ชนส่วนใหญ่ออกอากาศทุกวันและวันละมาก
กว่า 9 ชัว่ โมงนัน้ เป็นเพราะว่าผูด้ ำเนินการต้องการสือ่ สารให้ผฟู้ งั รับทราบ
ว่าสถานีของตน “มีตัวตน” และเปิดดำเนินการอยู่ ซึ่งผู้ฟังสามารถสัมผัส
ได้ทางคลืน่ แม้วา่ จะเปิดแต่เพลงอย่างเดียวโดยไม่มผี จู้ ดั รายการก็ตาม ใน
ขณะที่ สถานีวทิ ยุชมุ ชนเชิงประเด็นบางแห่ง ซึง่ มีเป้าหมายการออกอากาศ
วิทยุชมุ ชนทีช่ ดั เจน ว่าเป็นไปเพือ่ การทำความเข้าใจประเด็นปัญหาในชุม
ชนกับผูฟ้ งั จึงจัดรายการออกอากาศเพียงวันละ 3-5 ชัว่ โมงเท่านัน้ โดยช่วง
เวลาที่เหลือในแต่ละวัน ให้ผู้ฟังหมุนหน้าปัดไปฟังคลื่นอื่น หรือยอมให้
คลื่นอื่นเข้ามาแทรกเมื่อปิดการกระจายเสียง
วิทยุชุมชนเป็นของชุมชน
การทีว่ ทิ ยุชมุ ชนเป็นของชุมชนนัน้ หมายถึงการเป็นเจ้าของร่วม
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กันของคนในชุมชน ซึ่งอาจดูได้จากการเข้าร่วมดำเนินการ การเป็นผู้จัด
รายการ และการเป็นผูฟ้ งั ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การศึกษาครัง้ นี้ ได้สำรวจใน
แง่มมุ ของความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการวิทยุชมุ ชน
วิธกี ารระดมทุน และแหล่งเงินทีน่ ำมาสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ พิจารณา
ถึงการมีสว่ นร่วมของชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการดำเนิน
วิทยุชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการ เป็นการพิจารณาว่าคณะ
กรรมการวิทยุชมุ ชนมาจากคนกลุม่ ใดในชุมชนบ้าง และมีความหลากหลาย
มากน้อยเพียงใด จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรในชุมชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการเป็นคณะกรรมการมากทีส่ ดุ มีถงึ ร้อยละ 17.6 รอง
ลงมาอันดับที่ 2 คือ ข้าราชการระดับท้องถิ่น มีร้อยละ 15.0 และรองลง
มาอันดับ 3 คือชาวบ้านที่ไม่มีตำแหน่งเป็นทางการใดๆ ในชุมชน มีร้อย
ละ 14.7 ส่วนกลุ่มคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการน้อยที่
สุดคือ คนจากภายนอกชุมชน/ตัวแทนจากองค์กรภายนอกชุมชน มีเพียง
ร้อยละ 7.6 เมื่อพิจารณาแยกตามภาคแล้ว ภาคตะวันตกมีชาวบ้านที่ไม่
มีตำแหน่งใดๆ ในชุมชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการมากที่สุด ร้อยละ 1.7
(ดูตาราง 4.3)
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ตาราง 4.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน
เรียงจากมากไปน้อยเปรียบเทียบตามภาค
ภาค เหนือ
องค์ประกอบ
คณะกรรมการ
ตัวแทนกลุ่ม,
31
องค์กรชาวบ้าน
(4.1)
ข้าราชการ
31
ระดับท้องถิ่น
(4.1)
ชาวบ้านที่ไม่มี
24
ตำแหน่งในชุมชน
(3.1)
ผู้นำอย่างเป็นทางการ 23
(3.0)
ผู้นำไม่เป็นทางการ,
14
ปราชญ์ชุมชน
(1.8)
นักเรียน / นักศึกษา
16
(2.1)
พระสงฆ์
16
(2.1)
ตัวแทนองค์กร
8
ภายนอกชุมชน
(1.0)
รวม (%)
163
(21.4)

ใต้

อีสาน

ตะวัน
ออก

ตะวัน
ตก

กลาง &
กทม.

รวม
(%)

16
(2.1)
10
(1.3)
16
(2.1)
7
(0.9)
14
(1.8)
9
(1.2)
4
(0.5)
9
(1.2)
85
(11.2)

44
(5.8)
40
(5.2)
34
(4.5)
38
(5.0)
41
(5.4)
23
(3.0)
22
(2.9)
20
(2.6)
262
(34.4)

20
(2.6)
19
(2.5)
16
(2.1)
17
(2.2)
17
(2.2)
14
(1.8)
11
(1.4)
11
(1.4)
125
(16.4)

12
(1.6)
6
(0.8)
13
(1.7)
11
(1.4)
8
(1.0)
6 (0.8)

11
(1.4)
8
(1.0)
9
(1.2)
7
(0.9)
8
(1.0)
5
(0.7)
5
(0.7)
4(
0.5)
57
(7.5)

134
(17.6)
114
(15.0)
112
(14.7)
103
(13.5)
102
(13.4)
73
(9.6)
66
(8.7)
58
(7.6)
762
(100)

8
(1.1)
6
(0.8)
70
(9.2)

การระดมทุน นับเป็นวิธีการสร้างความรู้สึก “ความเป็นเจ้าของ
สถานีวิทยุ” แบบหนึ่ง จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่าวิทยุชุมชนมักจัด
ทอดผ้าป่า เลีย้ งน้ำชา จัดโต๊ะจีน ฯลฯ อันเป็นการระดมทุนภายในในตอน
เริ่มแรกก่อตั้งสถานีวิทยุ ซึ่งจะต้องซื้อเครื่องส่งและอุปกรณ์ประกอบการ
กระจายเสียง ต่อจากนั้นก็จะใช้วิธีการระดมทุนโดยการเชิญชวนให้คน
ในชุมชนเป็นเจ้าภาพสนับสนุนค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์มากที่สุด มี
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ถึงร้อยละ 18.7 รองลงมาคือ การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ร้อยละ 14.2 ส่วนวิธกี ารระดมทุนที่ใช้นอ้ ยทีส่ ดุ คือ การขายของ เช่น ผลิต
ภัณฑ์ชุมชน จตุคามรามเทพ เสื้อ เป็นต้น มีเพียงร้อยละ 3.4 และการ
ระดมทุนลักษณะอื่นๆ ได้แก่ การระดมภายในคณะกรรมการ การขอสนับ
สนุนจากร้านค้าและองค์กรในชุมชน และการขอรับการสนับสนุนจากองค์
กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น
เมื่อแยกพิจารณาตามภาคแล้ว พบว่าภาคใต้ ภาคอีสาน ภาค
ตะวันตก และกรุงเทพฯและภาคกลางมีลักษณะคล้ายกับภาพรวมของทั้ง
ประเทศ ในขณะทีภ่ าคเหนือและภาคตะวันออก ใช้วธิ กี ารขอการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกมากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาการระดมทุน
ระหว่างภายในและภายนอกชุมชน โดยภาพรวมแล้ว วิทยุชมุ ชนระดมทุน
ภายในชุมชนถึงร้อยละ 57.9 ด้วยการทอดผ้าป่า โต๊ะจีน จัดมวย ขายของ
เชิญชวนคนในชุมชนบริจาคค่าไฟฟ้าและกองทุน (ดูแผนภูมิ 4.4 และ
ตาราง 4.4)
แผนภูมิ 4.4 การระดมทุนภายในและภายนอกชุมชน
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ตาราง 4.4 การระดมทุนจำแนกตามภาคและเรียงลำดับจากมากไปน้อย
ภาค
การระดมทุน
เชิญชวน
ชาวบ้านบริจาค
ขอสนับสนุน
จากองค์กรภายนอก
ชาวบ้านบริจาคเข้า
กองทุนเอง
ขอการสนับสนุน
จากราชการ
ทอดผ้าป่า
ตั้งตู้บริจาคในชุมชน
จัดโต๊ะจีน งานบอล
มวย
ขายของ
อื่นๆ
รวม (%)

เหนือ

ใต้

อีสาน

9
(2.1)
16
(3.7)
16
(3.7)
13
(3.0)
13
(3.0)
6
(1.4)
6
(1.4)
1
(0.2)
16
(3.7)
96
(21.9)

12
(2.7)
4 (0.9)

38
(8.7)
14
(3.2)
19
(4.3)
18
(4.1)
21
(4.8)
8
(1.8)
7
(1.6)
7
(1.6)
18
(4.1)
150
(34.2)

4
(0.9)
9
(2.1)
5
(1.1)
6
(1.4)
2
(0.5)
2
(0.5)
7
(1.6)
51
(11.6)

ตะวัน
ออก
7
(1.6)
15
(3.4)
7
(1.6)
9
(2.1)
4
(0.9)
5
(1.1)
7
(1.6)
2
(0.5)
9
(2.1)
65
(14.8)

ตะวัน
ตก
9
(2.1)
9
(2.1)
5
(1.1)
4
(0.9)
3
(0.7)
0
(0.0)
2
(0.5)
2 (0.5)
8
(1.8)
42
(9.6)

กลาง+ รวม(%)
กทม.
7
82
(1.6) (18.7)
4
62
(0.9) (14.2)
6
57
(1.4) (13.0)
4
57
(0.9) (13.0)
4
50
(0.9) (11.4)
1
26
(0.2)
(5.9)
0
24
(0.0)
(5.5)
1
15
(0.2)
(3.4)
7
65
(1.6) (14.8)
34
438
(7.8) (100.0)

แหล่งเงินทีน่ ำมาซือ้ เครือ่ งส่งและอุปกรณ์ การก่อตัง้ สถานีวทิ ยุ
ชุมชนส่วนใหญ่จะใช้เงินประมาณ 200,000 - 300,000 บาท โดยเครื่อง
ส่งจะใช้เงินประมาณ 30,001 - 50,000 บาท เสาอากาศจะใช้เงินประมาณ 10,000 - 30,000 บาท และห้องส่งและอุปกรณ์จะใช้เงินประมาณ
30,000 - 60,000 บาท อย่างไรก็ตาม เครื่องส่งและอุปกรณ์ประกอบการ
กระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชน ต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
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อยู่สม่ำเสมอ และอุปกรณ์บางอย่างก็มีราคาแพง ต้องระดมทุนหลาก
หลายรูปแบบเพื่อให้มีเงินพอซื้ออุปกรณ์นั้นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง
เล่นซีดี เป็นต้น แต่บางครั้งวิทยุชุมชนต้องขอการสนับสนุนจากองค์กร
ต่างๆ ในการซื้อและซ่อมแซมเครื่องส่งและอุปกรณ์ประกอบการกระจาย
เสียง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
โรงพยาบาล ฯลฯ
การระดมเงินในชุมชน เพื่อซื้อเครื่องส่งและอุปกรณ์ จะทำให้
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของมากกว่าที่ใช้เงินคนอื่นซื้อ เมื่อพิจารณาจาก
เครือ่ งส่งแล้ว พบว่ากลุม่ ตัวอย่างใช้เงินจากการระดมทุนกันเองเพียงร้อยละ
32.4 และใช้เงินจากกองทุนเพื่อสังคม (SIF) หรือ พอช. ถึงร้อยละ 35.8
ส่วนเงินจากแหล่งอื่นๆ เช่น อบต. องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น ร้อยละ
29.8 สำหรับเสาอากาศจะใช้แหล่งเงินอืน่ ๆ คือ อบต. เงินส่วนตัวของหัวหน้า
สถานี และองค์กรพัฒนาเอง เป็นอันดับแรก มีร้อยละ 39.0 และแหล่ง
เงินรองลงมาคือเงินทีร่ ะดมกันเอง มีรอ้ ยละ 37.7 ส่วนห้องส่งและอุปกรณ์
ในห้องส่งนัน้ แหล่งเงินอันดับแรกคือเงินทีร่ ะดมทุนกันเอง มีรอ้ ยละ 45.0
และแหล่งเงินรองลงมาคือ อบต. และองค์กรพัฒนาเอกชน มีรอ้ ยละ 37.6
อย่างไรก็ตาม สถานีวทิ ยุชมุ ชนจำนวนหนึง่ ไม่สามารถระบุทม่ี าของแหล่ง
เงินได้ และสถานีวิทยุชุมชนหลายสถานีก็มีเงินมาจากหลายแห่งด้วยกัน
โดยเฉพาะการซื้ออุปกรณ์ห้องส่ง (ดูตาราง 4.5)
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ตาราง 4.5 แหล่งเงินที่นำมาซื้อเครื่องส่งและอุปกรณ์
แหล่งเงินหลัก
SIF หรือ พอช.
ระดมทุนกันเอง
กู้เงิน
อื่นๆ
รวม

เครื่องส่งและอุปกรณ์ (จำนวนสถานี %)
เครื่องส่ง
เสาอากาศ
ห้องส่งและอุปกรณ์
54 (35.8)
32 (20.8)
23 (15.4)
49 (32.4)
58 (37.7)
67 (45.0)
3 (2.0)
4 (2.5)
3 (2.0)
45 (29.8)
60 (39.0)
56 (37.6)
151 (100.0)
154 (100.0)
149 (100.0)

วิทยุชุมชนโดยชุมชน
วิทยุชุมชนโดยชุมชน หมายความว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม การศึกษาครัง้ นี้ พิจารณา
ในแง่มุมของจำนวนคณะกรรมการและผู้จัดรายการ การประชุม และการ
ปรับผังรายการ และการเชิญคนท้องถิ่นมาพูดในรายการ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
จำนวนคณะกรรมการและผู้จัดรายการ จำนวนคณะกรรมการ
และผู้จัดรายการนับเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งว่าวิทยุชุมชนบริหารจัดการและ
ดำเนินงานโดยชุมชนมากน้อยแค่ไหน แต่กรรมการและผู้จัดรายการอาจ
เป็นคนๆ เดียวกัน นอกจากนี้ จำนวนคณะกรรมการที่ปรากฏในเอกสาร
กับจำนวนคณะกรรมการที่ดำเนินงานจริงๆ แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสถานีวทิ ยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า
สถานีวิทยุชุมชนมีคณะกรรมการที่ทำงานอย่างจริงจังและกระตือรือร้น
เฉลี่ยสถานีละ 7 คน โดยสถานีวิทยุชุมชนที่มีคณะกรรมการน้อยกว่า 10
คน มีจำนวน 65 สถานีหรือร้อยละ 43.0 ส่วนสถานีวิทยุชุมชนที่มีคณะ
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กรรมการระหว่าง 11 - 20 คน มีจำนวน 56 สถานีหรือร้อยละ 37.1 และ
สถานีวิทยุชุมชนที่มีคณะกรรมการมากกว่า 21 คน มีจำนวน 30 สถานี
หรือร้อยละ 19.9 (ดูแผนภูมิ 4.5)
แผนภูมิ 4.5 จำนวนคณะกรรมการที่กระตือรือร้นของสถานีวิทยุชุมชน

หมายเหตุ: สถานีวิทยุชุมชน 7 สถานีไม่ได้ระบุจำนวน
สำหรับจำนวนผู้จัดรายการนั้น พบว่าสถานีวิทยุชุมชนมีผู้จัด
รายการเฉลี่ยสถานีละ 14 คน เป็นผู้ชาย 9 คน ผู้หญิง 5 คน นอกจาก
นี้ สถานีวิทยุชุมชนจำนวน 68 สถานีหรือร้อยละ 43.4 มีผู้จัดรายการ
1 - 10 คน และสถานีวิทยุชุมชนที่มีผู้จัดรายการ 11 - 20 คน มีจำนวน
66 สถานีหรือร้อยละ 42.0 ส่วนสถานีวิทยุชุมชนที่มีผู้จัดรายการมาก
กว่า 21 คน มีจำนวน 23 สถานีหรือร้อยละ 14.6 (ดูแผนภูมิ 4.6)
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แผนภูมิ 4.6 จำนวนผู้จัดรายการต่อหนึ่งสถานี

หมายเหตุ: ไม่ระบุจำนวนผู้จัดรายการ 1 สถานี
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากงานวิทยุชมุ ชนเป็นงานอาสาสมัคร ทำ
ให้ผู้จัดรายการเข้า-ออกอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนผู้จัดรายการมี
จำนวนไม่แน่นอน นอกจากนี้ เมือ่ มีสถานีวทิ ยุชมุ ชนทีม่ โี ฆษณาเพิม่ จำนวน
มากขึน้ จึงมีการดึงตัวผูจ้ ดั รายการจากสถานีวทิ ยุชมุ ชนทีด่ ำเนินการอยูแ่ ล้ว
ไปจัดรายการทีส่ ถานีใหม่ โดยการให้คา่ จ้างแก่ผจู้ ดั รายการ ยิง่ ไปกว่านัน้ ผู้
จัดรายการทีเ่ ป็นอาสาสมัครมักเลือกไปทำภาระอืน่ ทีจ่ ำเป็นมากกว่าการมา
จัดรายการอีกด้วย ปรากฏการณ์ลักษณะนี้ ทำให้สถานีวิทยุชุมชนกลุ่ม
ตัวอย่าง ต้องมีการปรับผังรายการอยู่เสมอ
การประชุมและการปรับผังรายการ ชุมชนที่มีฐานงานพัฒนา
และใช้วิทยุชุมชนเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของการส่งเสริมงานพัฒนา มัก
จะมีการประชุมกันบ่อยๆ และวาระวิทยุชุมชนจะเป็นวาระหนึ่งของการ
ประชุม ส่วนชุมชนที่ไม่มีฐานของงานพัฒนาและมีการประชุมเกี่ยวกับ
วิทยุชุมชนแต่เพียงอย่างเดียว มักจะไม่ค่อยจัดประชุมกันมากนัก จาก
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กลุม่ ตัวอย่าง พบว่าคณะกรรมการสถานีวทิ ยุชมุ ชนส่วนใหญ่มกี ารประชุม
ปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการทุกเดือน กล่าวคือ มีถึง 64 สถานี หรือ
ร้อยละ 41.6 และวิธีการที่ใช้รองลงมา คือการประชุมตามสะดวก มี 42
สถานี หรือร้อยละ 27.3 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเรื่องต้องตัดสินใจอย่างเร่ง
ด่วน คณะกรรมการจะใช้วิธีการเรียกประชุมวิสามัญ (ดูแผนภูมิ 4.7)
แผนภูมิ 4.7 การประชุมของคณะกรรมการวิทยุชุมชน

สำหรับการมีส่วนร่วมในการกำหนด-ปรับเนื้อหา/ประเด็นของ
รายการของผู้ฟังนั้น สถานีวิทยุชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเข้ามามีส่วน
ร่วม โดยการรับฟังคำแนะนำของกลุ่มผู้ฟังที่โทรเข้ามาในรายการ มีมาก
ถึงร้อยละ 29.9
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ตาราง 4.6 การมีส่วนร่วมในการปรับผังรายการ
วิธีการ
โทรศัพท์เสนอแนะในรายการ
บอกผ่านตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
สถานีออกไปพูดคุยกับผู้ฟัง
เขียนจดหมายแนะนำ
ผู้ฟังเข้าร่วมประชุมกับกรรมการ
สถานีทำแบบสอบถาม
อื่นๆ
ไม่มีส่วนในการปรับผังรายการ
รวม

จำนวนคำตอบ
128
83
63
51
49
33
15
6
428

ร้อยละ
29.9
19.4
14.8
11.9
11.4
7.7
3.5
1.4
100.0

ส่วนวิธกี ารรองลงมา คือ การบอกผ่านตัวแทนของกลุม่ ต่างๆ ใน
ชุมชน และให้ตัวแทนกลุ่มนำไปบอกคณะกรรมการวิทยุชุมชนอีกทีหนึ่ง
มีร้อยละ 19.4 และมีเพียงร้อยละ 7.7 เท่านั้น ที่สถานีวิทยุชุมชนทำแบบ
สอบถามสัมภาษณ์กลุ่มผู้ฟัง (ดูตาราง 4.6)
เมื่อพิจารณาถึงวิธีการปรับผังรายการล่าสุดของสถานีวิทยุชุม
ชนแล้ว ปรากฏว่าสถานีวิทยุชุมชนใช้วิธีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะ
กรรมการกับผู้จัดรายการมากที่สุด มีร้อยละ 71.7 ส่วนวิธีการรองลงมา
คือ ผู้จัดรายการปรับกันเอง มีร้อยละ 7.2 การที่ต้องใช้วิธีการปรับผังราย
การดังกล่าวข้างต้น เป็นเพราะว่ามีการเข้า-ออกของผู้จัดรายการอยู่
เสมอ จึงใช้วธิ กี ารปรับกันภายในมากกว่า นอกจากนีผ้ จู้ ดั รายการมักได้รบั
คำแนะนำจากผูฟ้ งั ทางโทรศัพท์ และออกไปพบปะกับผูฟ้ งั และรับฟังความ
คิดเห็นอยู่เสมอๆ เพราะอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ดังนั้นผู้จัดรายการจะ
รับรูค้ วามต้องการของผูฟ้ งั โดยตรง ส่วนวิธกี ารอืน่ ๆ ได้แก่ ผูฟ้ งั ไปทีส่ ถานี
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และบอกโดยตรงกับกรรมการ/ผูจ้ ดั รายการ และการพูดคุยในเวทีชมุ ชนอืน่
เป็นต้น (ดูตาราง 4.7)
ตาราง 4.7 วิธีการปรับผังรายการครั้งล่าสุดของวิทยุชุมชน
วิธีการ
ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกับผู้จัดรายการ
ผู้จัดรายการปรับกันเอง
คณะกรรมการปรับกันเอง
ผู้ฟังรายการให้คำแนะนำ (โทรศัพท์/จดหมาย)
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้จัดรายการกับผู้ฟัง
อื่นๆ
รวม

จำนวนสถานี
109
11
9
6
3
14
152

ร้อยละ
71.7
7.2
6.0
3.9
2.0
9.2
100.0

หมายเหตุ: สถานีวทิ ยุชมุ ชน 6 สถานีไม่ตอบคำถามนี้ เนือ่ งจากบางสถานี
เพิ่งตั้งใหม่และบางสถานียังไม่มีการปรับผังรายการ
การเชิญคนท้องถิน่ มาร่วมรายการ นับเป็นวิธกี ารการสร้างการ
มีสว่ นร่วมอันหนึง่ จากกลุม่ ตัวอย่างพบว่าสถานีวทิ ยุชมุ ชนเชิญคนท้องถิน่
มาร่วมตามโอกาสไม่บ่อยมากนักมีจำนวน 95 สถานี หรือร้อยละ 62.5
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แผนภูมิ 4.8 การเชิญคนท้องถิ่นมาร่วมรายการของสถานีวิทยุชุมชน

หมายเหตุ: สถานีวิทยุชุมชน 6 สถานี ไม่ตอบคำถามข้อนี้
สถานีวทิ ยุชมุ ชนทีเ่ ชิญคนท้องถิน่ มาร่วมเป็นประจำทุกสัปดาห์
มีจำนวน 36 สถานหรือร้อยละ 23.7 สถานีวิทยุชุมชนที่เชิญคนท้องถิ่น
มาร่วมเป็นประจำทุกเดือนมีจำนวน 13 สถานีหรือร้อยละ 8.5 และสถานี
วิทยุชุมชนที่ไม่เชิญคนท้องถิ่นมาร่วมเลยมีจำนวน 8 สถานีหรือร้อยละ
5.3 (ดูแผนภูมิ 4.8)
วิทยุชุมชนเพื่อชุมชน
วิทยุชมุ ชนเพือ่ ชุมชนมีเป้าหมายเพือ่ ประโยชน์ของชุมชน การ
ศึกษาครั้งนี้พิจารณาประเภทรายการของวิทยุชุมชน เนื้อหาที่วิทยุชุมชน
เชิญคนท้องถิ่นมาพูดในรายการ และประโยชน์ของวิทยุชุมชนต่อชุมชน
ตามความคิดของผู้ดำเนินงานวิทยุชุมชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ประเภทรายการ สถานีวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง มักนิยมจัด
รายการเพลงและรายการข่าวสารภายในท้องถิ่นมากที่สุด ทั้ง 2 รายการ
มีคา่ ร้อยละเท่ากัน คือ 13.5 ส่วนรายการรองลงมาอันดับสาม คือ รายการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีร้อยละ 12.4 และรายการลักษณะอื่นๆ ได้แก่ ราย
การการศึกษา รายการท่องเทีย่ วภายในจังหวัด และรายการสาระน่ารู/้ เรือ่ ง
ทัว่ ไป เป็นต้น เมือ่ พิจารณาตามภาคแล้ว ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาค
ใต้นยิ มจัดรายการข่าวสารภายในท้องถิน่ มากทีส่ ดุ ส่วนภาคอีสานนิยมจัด
รายการภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด (ดูตาราง 4.8)
จุดเด่นของรายการเพลงของสถานีวิทยุชุมชน คือ สถานีวิทยุ
ชุมชนมักจัดเพลงที่ไม่นิยมจัดในวิทยุกระแสหลักและตามคำขอของผู้ฟัง
ส่วนรายการข่าวสารภายในท้องถิน่ นัน้ ก็มเี นือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับคนในชุมชน
ที่หาฟังจากวิทยุกระแสหลักได้ยาก นอกจากนี้ รายการส่วนใหญ่มุ่งตอบ
สนองการสือ่ สารกันภายในมากกว่า กล่าวคือวิทยุชมุ ชนเป็นสือ่ ชุมชนมาก
กว่าเป็นสื่อภาคประชาชนที่มุ่งเนื้อหาสาระมากกว่าบันเทิง
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ประเภทรายการ
รายการเพลง
รายการข่าวภายในท้องถิ่น
รายการภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายการสุขภาพอนามัย
รายการเยาวชน
รายการเกษตร
รายการการเมือง-ปกครอง
รายการแม่บ้าน
รายการธรรมะ
รายการสิ่งแวดล้อม
รายการกฎหมาย
อื่นๆ
รวม (%)

ภาค

ใต้
19 (1.9)
21 (2.1)
15 (1.5)
19 (1.9)
16 (1.6)
15 (1.5)
12 (1.2)
12 (1.2)
3 (0.3)
0 (0.0)
2 (0.2)
4 (0.4)
138
(14.0)

เหนือ
32 (3.2)
32 (3.2)
26 (2.6)
27 (2.7)
29 (2.9)
21 (2.1)
18 (1.8)
13 (1.3)
17 (1.7)
8 (0.8)
3 (0.3)
15 (1.5)
214
(24.4)

40 (4.0)
37 (3.7)
45 (4.6)
35 (3.5)
34 (3.5)
36 (3.6)
21 (2.1)
16 (1.6)
6 (0.6)
5 (0.5)
2 (0.2)
7 (0.7)
284
(28.7)

อีสาน

ตะวัน
ออก
17 (1.7)
16 (1.6)
16 (1.6)
13 (1.3)
13 (1.3)
13 (1.3)
8 (0.8)
9 (0.9)
2 (0.2)
4 (0.4)
3 (0.3)
5 (0.5)
119
(12.0)

ตะวัน
ตก
15 (1.5)
16 (1.6)
11 (1.1)
14 (1.4)
13 (1.3)
13 (1.3)
13 (1.3)
7 (0.7)
4 (0.4)
2 (0.2)
1 (0.1)
8 (0.8)
117
(11.8)
11 (1.1)
12 (1.2)
10 (1.0)
11 (1.1)
10 (1.0)
9 (0.9)
11 (1.1)
8 (0.8)
3 (0.3)
2 (0.2)
1 (0.1)
2 (0.2)
90
(9.1)

กลาง+กทม.

ตาราง 4.8 ประเภทรายการแยกตามภาคและเรียงลำดับจากมากไปน้อย
134 (13.5)
134 (13.5)
123 (12.4)
119 (12.0)
115 (11.6)
107 (10.8)
83 (8.4)
65 (6.6)
35 (3.5)
21 (2.2)
12 (1.3)
41 (4.2)
989
(100.0)

รวม (%)

นอกจากนี้ สถานีวิทยุชุมชนจำนวน 48 สถานีหรือร้อยละ 15.2
ไม่มีรายการเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะ สำหรับสถานีวิทยุชุมชนจำนวน
110 สถานีหรือร้อยละ 84.8 ที่มีรายการเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะนั้น
รายการทีน่ ยิ มจัดกันมากทีส่ ดุ คือ รายการเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพอนามัย
มีร้อยละ 32.1 รายการรองลงมา คือ รายการเลี้ยงดูลูก-ดูแลครอบครัว
มีร้อยละ 19.7 ส่วนรายการลักษณะอื่นๆ ได้แก่ รายการเกี่ยวกับอาชีพ
ของกลุ่มแม่บ้าน และรายการบทบาทผู้หญิงกับการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น
(ดูตาราง 4.9)
ตาราง 4.9 รายการเกี่ยวกับผู้หญิงเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ประเภทรายการ
การดูแลสุขภาพอนามัย
การเลี้ยงลูก-ดูแลครอบครัว
การทำกับข้าว
กฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิง
แฟชั่น/ความสวยความงาม
อื่นๆ
รวม

จำนวนคำตอบ
86
53
44
36
32
17
268

รวม(%)
32.1
19.8
16.4
13.4
11.9
6.4
100.0

เนือ้ หาทีค่ นท้องถิน่ ถูกเชิญมาพูดในรายการ สถานีวทิ ยุชมุ ชนที่
เชิญคนท้องถิ่นมาร่วมรายการ ส่วนใหญ่มักให้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น มีร้อยละ 29.0 และเนื้อหารองลงมาคือการให้
ความรูด้ า้ นการทำมาหากิน มีรอ้ ยละ 26.6 ส่วนเนือ้ หาในลักษณะอืน่ ๆ ได้
แก่ หน่วยงานท้องถิน่ มาเล่าการทำงานของหน่วยงาน การศึกษา และความรู้
รอบตัว ฯลฯ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสถานีวิทยุชุมชนมุ่งตอบสนองความ
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ต้องการของคนท้องถิ่นมากกว่าจะส่งถ่ายข้อมูลข่าวสารจากภายนอก
ทั้งนี้ก็เนื่องจากข่าวสารจากภายนอกสามารถรับรู้ได้จากสื่อประเภทอื่น
(ดูแผนภูมิ 4.9)
แผนภูมิ 4.9 เนื้อหาที่คนท้องถิ่นมาพูดในรายการ

ประโยชน์ทค่ี นในชุมชนได้รบั จากการดำเนินงานของวิทยุชมุ ชน
ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการวิทยุชมุ ชนเห็นว่าวิทยุชมุ ชนเป็นประโยชน์ตอ่ คน
ในชุมชนในหลายแง่มุมด้วยกัน อันดับแรก คือ คนในชุมชนได้รับความ
รู้และความบันเทิงจากวิทยุชุมชน มีร้อยละ 20.3 อันดับที่สอง คือ ข่าว
สารภายในชุมชน เช่น คนหาย ของหาย เป็นต้น มีร้อยละ 19.4 อันดับ
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ที่สาม คือ คนในชุมชนรู้จักและเข้าใจความสำคัญและบทบาทของวิทยุ
ชุมชนมากขึ้น มีร้อยละ 16.7 (ดูตาราง 4.10)
ตาราง 4.10 ประโยชน์ของวิทยุชุมชนที่มีต่อคนในชุมชน
ประโยชน์
ได้รับความรู้และความบันเทิง
ข่าวสารภายในชุมชน
(เป็นที่พึ่งยามเดือดร้อน ช่วยเตือนภัย)
รู้จักและเข้าใจความสำคัญ
และบทบาทของวิทยุชุมชน
เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน
เข้าใจเหตุผลในการเรียกร้องสิทธิ
ของเครือข่ายวิทยุชุมชน
ช่วยคลี่คลาย
/ลดปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน
เสริมสร้างศักยภาพ
และส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อื่นๆ
รวม

จำนวนคำตอบ
152
145

ร้อยละ
20.3
19.4

124

16.7

110
98

14.7
13.1

85

11.4

20

2.7

13
742

1.7
100.0

วิทยุชุมชนไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ
แนวคิดวิทยุชุมชนที่ว่า วิทยุชุมชนเป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงหา
กำไรทางธุรกิจ เสนอว่าการดำเนินงานวิทยุชมุ ชนเป็นงานอาสาสมัคร และ
เป็นกิจกรรมที่ไม่รบั เงินโฆษณา เพราะเห็นว่าจะถูกครอบงำจากทุน อย่าง
ไรก็ตาม สถานีวทิ ยุชมุ ชนจำเป็นต้องมีคา่ ใช้จา่ ยเพือ่ การดำเนินการ ดังนัน้
สถานีวทิ ยุชมุ ชนหลายแห่งจึงต้องรับเงินจากภาคธุรกิจภายในชุมชน โดย
แลกกับการช่วยประชาสัมพันธ์ว่าธุรกิจใดสนับสนุนการดำเนินการ ใน
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กรณีการประชาสัมพันธ์นี้ สถานีวิทยุชุมชนจะเป็นฝ่ายกำหนดเอง แต่ถ้า
รับเงินโฆษณา ฝ่ายธุรกิจที่ให้เงินจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข ในการศึกษา
ครั้งนี้ ศึกษาค่าใช้จ่ายประจำเดือน เหตุผลของการมีหรือไม่มีโฆษณา
และทางออกของวิทยุชุมชนเมื่อไม่มีโฆษณา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าใช้จา่ ยประจำเดือน การดำเนินงานวิทยุชมุ ชนต้องมีคา่ ใช้จา่ ย
ประจำเดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษาเครื่องส่งและอุปกรณ์ จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่าสถานี
วิทยุชุมชนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 2,807 บาท อย่างไรก็ตาม สถานี
วิทยุชุมชนร้อยละ 46 มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 1,000 บาท ส่วนสถานีวิทยุ
ชุมชนทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย 1,001 - 5,000 บาท มี 61 สถานีหรือร้อยละ 40.7 และ
สถานีวิทยุชุมชนที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าเดือนละ 5,000 บาท มี 20 สถานี
หรือร้อยละ 13.3
แต่ถ้าสถานีวิทยุชุมชนที่มีการจ้างเจ้าหน้าที่ประจำ ซึ่งมีอยู่ถึง
29 สถานี ส่วนใหญ่จะจ้างให้คมุ เครือ่ งส่งและคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่
เดือนละ 5,100 บาท โดยสถานีวิทยุชุมชนที่ใช้เงินจ้างเจ้าหน้าที่เดือนละ
ประมาณ 3,000 - 4,999 บาท มีรอ้ ยละ 37.9 นอกจากนี้ สถานีวทิ ยุชมุ ชน
ทีม่ หี น่วยงานอืน่ จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ให้มรี อ้ ยละ 31.0 ซึง่ เจ้าหน้าทีเ่ หล่านี้
จะทำหน้าทีอ่ น่ื นอกเหนือจากงานวิทยุชมุ ชนด้วย และไม่สามารถระบุคา่ จ้าง
ได้ว่าเป็นจำนวนเท่าไร (ดูแผนภูมิ 4.10 และตาราง 4.11)
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แผนภูมิ 4.10 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของวิทยุชุมชน

หมายเหตุ: วิทยุชุมชน 8 สถานีไม่สามารถระบุค่าใช้จ่ายประจำเดือนได้
ตาราง 4.11 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ของวิทยุชุมชน
ค่าใช้จ่าย
หน่วยงานอื่นออกให้
1,000 - 2,999 บาท
3,000 - 4,999 บาท
มากกว่า 5,000 บาท
รวม

จำนวนสถานี
9
3
11
6
29

ร้อยละ
31.0
10.3
37.9
20.8
100.0

การมีหรือไม่มีโฆษณา สถานีวิทยุชุมชนหลายแห่งเมื่อดำเนิน
งานมาได้ชว่ งหนึง่ การระดมทุนเริม่ มีปญั หา เนือ่ งจากเหตุผลหลายอย่าง
เช่น ไม่อยากระดมทุนจากคนในชุมชนเพราะว่าคนในชุมชนมีฐานะยากจน
ไม่อยากถูกกล่าวหาว่าเรีย่ ไรเงิน และคนในชุมชนยังไม่ให้การสนับสนุนวิทยุ
ชุมชนเพราะเพิง่ ตัง้ สถานี เป็นต้น สิง่ เหล่านีท้ ำให้วทิ ยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่าง
ต้องหันไปหาเงินจากการโฆษณาเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานถึง 32 สถานี
ปัจจุบันสถานีวิทยุชุมชน 22 สถานียังมีโฆษณาอยู่ และสถานีวิทยุชุมชน
10 สถานีได้หยุดโฆษณาแล้ว
เหตุผลที่สถานีวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่างยังคงมีโฆษณาอยู่นั้น
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เหตุผลอันดับแรก คือ ต้องนำเงินไปใช้จา่ ยภายในสถานี เช่น ค่าน้ำ - ไฟฟ้า
มีรอ้ ยละ 46.8 เหตุผลรองลงมาคือ ไม่มรี ายได้และไม่รจู้ ะหาวิธกี ารระดมทุน
แบบไหน มีร้อยละ 20.0 ส่วนเหตุผลที่สถานีวิทยุชุมชนที่เคยมีโฆษณา
และปัจจุบนั หยุดโฆษณาแล้ว เหตุผลอันดับแรก คือ ขัดต่อปรัชญา/แนวคิด
วิทยุชุมชน มีร้อยละ 29.7 และเหตุผลรองลงมา คือ ทำตามข้อตกลงของ
เครือข่ายวิทยุชุมชนที่ห้ามมีโฆษณา มีร้อยละ 18.5 (ดูตาราง 4.12 และ
4.13)
ตาราง 4.12 เหตุผลที่วิทยุชุมชนมีโฆษณา
เหตุผล
ต้องนำเงินไปใช้จ่ายภายในสถานี เช่น ค่าน้ำ-ไฟฟ้า
ไม่มีรายได้ ไม่รู้จะหาวิธีการระดมทุนแบบไหน
ช่วยประชาสัมพันธ์ สนับสนุนสินค้าของชุมชน
ต้องนำเงินไปจ่ายให้ผู้จัดรายการ
ภาครัฐไม่จับ ยังให้มีโฆษณาได้
อื่นๆ
รวม

จำนวนคำตอบ
21
9
6
5
2
2
45

ร้อยละ
46.8
20.0
13.3
11.1
4.4
4.4
100.0

ตาราง 4.13 เหตุผลที่วิทยุชุมชนที่เคยมีโฆษณาและปัจจุบันหยุดโฆษณา
เหตุผล
ขัดต่อปรัชญาแนวคิดวิทยุชุมชน
ทำตามข้อตกลงของเครือข่ายที่ห้ามมีโฆษณา
เสียศักดิ์ศรี ต้องไปคอยขอเงิน
ขาดความเป็นอิสระในการทำงาน
ร้านค้า/ผู้สนับสนุนหยุดให้เงินโฆษณา
อื่นๆ
รวม
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จำนวนคำตอบ
8
5
4
3
1
6
27

ร้อยละ
29.7
18.5
14.8
11.1
3.7
22.2
100.0

เมื่อถามถึงทางออกของวิทยุชุมชน เมื่อไม่มีโฆษณาแล้ว กลุ่ม
ตัวอย่างตอบว่าจะเขียนโครงการไปยังแหล่งทุนภายนอกชุมชนมากที่สุด
มีร้อยละ 21.4 ส่วนแนวทางออกรองลงมา คือ การขอบริจาคเงินจากคน
ในชุมชนมากขึ้น มีร้อยละ 21.0 ส่วนแนวทางอื่นๆ มีร้อยละ 23.3 เช่น
คณะกรรมการออกเงินเอง การขอรับสนับสนุนจาก อบต. หรือองค์กร
ในชุมชน เป็นต้น (ดูตาราง 4.14)
ตาราง 4.14 แนวทางการระดมทุนหากไม่มีโฆษณา
แนวทาง
เขียนโครงการไปยังแหล่งทุนภายนอกชุมชน
ขอเงินบริจาคจากคนในชุมชนมากขึ้น
เรียกร้องให้รัฐสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้
ของบประชาสัมพันธ์จากหน่วยราชการ
รับประชาสัมพันธ์สินค้า/ร้านค้าในชุมชน
ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเวลาออกอากาศ
เปิดเพลงตามคำขอเพื่อหวังเงินบริจาค
อื่นๆ
รวม

จำนวนคำตอบ
55
54
37
24
23
22
2
40
257

ร้อยละ
21.4
21.0
14.4
9.3
8.9
8.6
0.8
15.6
100.0

วิทยุชุมชนกับการแทรกแซงของรัฐ ทุน และกลุ่มการเมือง
การไม่ถูกแทรกแซง/ครอบงำจากรัฐ ทุน และกลุ่มการเมือง
นับเป็นหลักการอันหนึ่งของการดำเนินงานวิทยุชุมชน แต่เนื่องจากวิทยุ
ชุมชนเป็นพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่การเมือง ทำให้เวลามีการต่อสู้ของกลุ่ม
การเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจรัฐ กลุ่มการเมืองมักใช้วิทยุชุมชนเป็นเครื่อง
มือในการตอบสนองความต้องการ/ผลประโยชน์ของตนเองอยูเ่ สมอ ดังนัน้
วิทยุชมุ ชนจึงมักถูกแทรกแซง/ครอบงำอยูเ่ ป็นระยะๆ ตามสถานการณ์ทาง
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เศรษฐกิจการเมืองของประเทศ และการแทรกแซง/ครอบงำส่วนใหญ่จะ
ไม่กระทำโดยตรงหรือมีลักษณะบังคับขู่เข็ญ แต่เป็นการขอความร่วมมือ
และ/หรือสร้างเงื่อนไขให้กระทำตามโดยไม่รู้สึกตัวว่ากำลังถูกแทรกแซง
หรือครอบงำ
ลักษณะการแทรกแซงสามารถแยกแยะได้ดังนี้ คือ การสั่งปิด
สถานีถาวร การสัง่ ปิดสถานีชว่ั คราว การสัง่ ระงับรายการบางรายการ การ
อนุญาตหรือชักชวนให้มีโฆษณา การสั่งห้ามมิให้ข้าราชการเข้ามามีส่วน
ร่วมหรือให้ความร่วมมือ การเข้ามาจัดรายการเพื่อหวังผลทางการเมือง
หรือธุรกิจ และการส่งเจ้าหน้าที่รัฐไปตรวจสอบสถานี (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค. และ ง.) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสรุปได้ดังนี้
การแทรกแซงของรัฐ สถานีวิทยุชุมชนจำนวน 81 สถานีหรือ
ร้อยละ 45.5 ตอบว่าตนเองไม่ได้ถกู รัฐแทรกแซงเลย แต่เนือ่ งจากประสบ
การณ์ทผ่ี า่ นมา ทำให้วทิ ยุชมุ ชนมี “การเซนเซอร์ตวั เอง” ก่อน เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้รัฐเข้ามาแทรกแซงอย่างอดีตที่ผ่านมา ส่วนสถานีวิทยุชุมชนอีก 97
สถานีหรือร้อยละ 54.5 ระบุว่าถูกแทรกแซง และลักษณะการแทรกแซง
ของรัฐที่พบมากที่สุดคือการสั่งปิดสถานี มีร้อยละ 40.2 ลักษณะรอง
ลงมาคือ การที่เจ้าหน้าที่ของ
ราชการมาตรวจสอบในสถานี
มีร้อยละ 39.2 ส่วนการแทรก
แซงลักษณะอื่นๆ ร้อยละ 20.6
คือ การส่งจดหมายมาเตือน
ทหารหรือตำรวจมาตรวจเยีย่ ม
สถานี และการให้ไปรายงานตัว
ที่กองทัพ (ดูตาราง 4.15)
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ตาราง 4.15 ลักษณะการแทรกแซงของรัฐ
ลักษณะการแทรกแซง
สั่งปิดสถานี
ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
อื่นๆ
รวม

จำนวนคำตอบ
39
38
20
97

ร้อยละ
40.2
39.2
20.6
100.0

การแทรกแซงของกลุ่มการเมือง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 131
สถานี หรือร้อยละ 75.3 เห็นว่าไม่มกี ารแทรกแซงจากกลุม่ การเมือง เนือ่ ง
จากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมืองและวิทยุชุมชนเป็นความสัมพันธ์
ที่เอื้อประโยชน์ต่อกันมากกว่า และไม่ใช่การแทรกแซงในลักษณะขู่เข็ญ
กลุ่มการเมือง โดยเฉพาะกลุ่มการเมืองท้องถิ่น มักจะให้การสนับสนุน
วิทยุชุมชน โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณและจัดซื้ออุปกรณ์ ให้ ซึ่ง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ในระบบอุปถัมภ์และหวังผลทางการเมืองใน
ระยะยาว สำหรับสถานีวิทยุชุมชน 43 สถานีหรือร้อยละ 24.7 ระบุว่า
ลักษณะการแทรกแซงของกลุ่มการเมืองที่มีมากที่สุด คือ การพยายาม
ชักชวนวิทยุชุมชนให้มีโฆษณา มีร้อยละ 27.9 ส่วนการเรียกไปคุยหรือ
โทรศัพท์ข่มขู่มีเพียง 1 ราย หรือร้อยละ 2.3 เท่านั้น (ดูตาราง 4.16)
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ตาราง 4.16 ลักษณะการแทรกแซงของกลุ่มการเมือง
ลักษณะการแทรกแซง
พยายามชักชวนให้มีโฆษณา
เสนอตัวเข้ามาจัดรายการวิทยุเอง
ส่งตัวแทนมาจัดรายการวิทยุ
ให้เงิน/อุปกรณ์สนับสนุนอย่างมีเงื่อนไข
เรียกไปคุย หรือโทรศัพท์ข่มขู่
อื่นๆ
รวม

จำนวนคำตอบ
12
11
8
7
1
4
43

ร้อยละ
27.9
25.6
18.6
16.3
2.3
9.3
100.0

การแทรกแซงของภาคธุรกิจ สถานีวิทยุชุมชนจำนวน 78
สถานีหรือร้อยละ 49.4 เห็นว่าตนเองไม่ได้ถูกแทรกแซงจากภาคธุรกิจ
เลย และเห็นว่าภาคธุรกิจในชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นฝ่ายสนับสนุนเงินหรือ
บริจาคสิ่งของให้มาใช้ดำเนินงานวิทยุชุมชนมากกว่า วิทยุชุมชนก็จะ
กล่าวขอบคุณในรายการ หรือเขียนชื่อผู้บริจาคในกระดานบอร์ดหรือสิ่ง
ของที่บริจาค ส่วนสถานีวิทยุชุมชนอีก 80 สถานีหรือร้อยละ 50.6 ระบุ
ว่าลักษณะการแทรกแซงของภาคธุรกิจที่พบมากที่สุด คือ การพยายาม
ชักจูงให้วิทยุชุมชนมีโฆษณาและให้รับสปอนเซอร์ มีมากถึงร้อยละ 31.5
และลักษณะการแทรกแซงรองลงมา คือ การพยายามโน้มน้าวหรือจูงใจ
ให้คนในชุมชน กรรมการ และผู้จัดการเห็นว่าวิทยุชุมชนต้องมีโฆษณา
มีร้อยละ 22.5 ซึ่งการชักจูงหรือโน้มน้าวให้วิทยุชุมชนมีโฆษณานี้ นับ
เป็นการทำลายแนวคิด หรือ “จิตวิญญาณ” ของวิทยุชุมชน (ดูตาราง
4.17)
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ตาราง 4.17 ลักษณะการแทรกแซงของภาคธุรกิจ
ลักษณะการแทรกแซง
จำนวนคำตอบ
พยายามชักจูงให้มีโฆษณา รับสปอนเซอร์
59
โน้มน้าวหรือจูงใจให้มองว่าวิทยุชุมชนต้องมีโฆษณา
42
ชักชวน/ซื้อตัวผู้จัดรายการไปจัดยังสถานีของตนเอง
35
โทรศัพท์เข้ามาขอเพลงและบอกว่ามาจากร้านค้าไหน
29
สนับสนุนรางวัลด้วยสินค้าของตนเอง
12
ลักษณะอื่นๆ
10
รวม
187

ร้อยละ
31.5
22.5
18.7
15.5
6.5
5.3
100.0
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บทที่ 5

ปัญหาและแนวทาง
การดำเนินงานวิทยุชุมชน

จากการดำเนินงานของวิทยุชุมชนนับตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา วิทยุ
ชุมชนประสบกับปัญหาหลายด้าน และต้องการการสนับสนุนหลายแง่มมุ ทัง้
ทางนโยบายและการดำเนินงาน พอสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
ปัญหาการดำเนินงานวิทยุชุมชน
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาปัญหาการดำเนินงานในประเด็นปัญหา
คลืน่ ทับ/คลืน่ แทรก ปัญหาบุคลากร ปัญหางบประมาณ ปัญหาอุปกรณ์ใน
ห้องส่ง และปัญหาการสร้างเครือข่าย/การสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก วิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 32
สถานีหรือร้อยละ 20.2 ไม่มปี ญั หาคลืน่ ทับ/คลืน่ แทรก ส่วนอีก 126 สถานี
หรือร้อยละ 79.8 ประสบกับปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรกในหลายลักษณะ
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โดยเฉพาะสถานีที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหญ่ โดยสถานีวิทยุชุมชนร้อยละ
41.6 มีปญั หาการใช้คลืน่ ความถีท่ บั กัน และสถานีวทิ ยุชมุ ชนร้อยละ 33.5
มีปัญหาเลขคลื่นความถี่ใกล้กันจนทำให้เกิดการแทรกหรือเบียดกัน ส่วน
ปัญหาพื้นที่ตั้งสถานีใกล้กันจนทำให้เกิดการแทรกหรือเบียดกันมีร้อยละ
24.9 จากปัญหาดังกล่าวมีวิทยุชุมชนร้อยละ 38.3 สามารถแก้ไขปัญหา
คลื่นทับ/คลื่นแทรก ส่วนวิทยุชุมชนอีกร้อยละ 61.7 ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรกได้ นอกจากนี้ สถานีวิทยุชุมชน 32 สถานีหรือ
ร้อยละ 20.2 ไม่มีปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก (ดูแผนภูมิ 5.1)
แผนภูมิ 5.1 ปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรกของสถานีวิทยุชุมชน

หมายเหตุ: บางสถานีมีปัญหาคลื่นหลายรูปแบบ
ปัญหาบุคลากร เนือ่ งจากงานวิทยุชมุ ชนเป็นงานอาสาสมัคร ทำ
ให้มีคนเข้า-ออกตลอดเวลา คนเข้ามาใหม่บางคนขาดความรู้ในการใช้
เครือ่ งมือต่างๆ ในการกระจายเสียง และบางคนก็ไม่ทราบแนวคิดวิทยุชมุ
ชนจากการวิเคราะห์ผล พบว่าวิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างจำนวน 27 สถานี หรือ
ร้อยละ 17.1 ไม่มปี ญั หาบุคลากร ส่วนวิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างอีก 131 สถานี
หรือร้อยละ 82.7 มีปญั หาบุคลากร ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ บุคลากรขาดความรู้
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ทางเทคนิคการใช้เครื่องส่ง การใช้ซีดี การใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีถึงร้อย
ละ 20.9 ปัญหารองลงมาคือ ผู้จัดรายการขาดทักษะการจัดรายการที่มี
ประสิทธิภาพ/หลากหลาย/น่าสนใจ มีร้อยละ 17.6
เมือ่ พิจารณาตามภาคแล้ว ปรากฏว่าภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง
ภาคอีสาน พบปัญหาบุคลากรขาดความรู้ทางเทคนิคเหมือนกับภาพรวม
ของทั้งประเทศ ในขณะที่ภาคตะวันออกพบปัญหาการขาดแคลนอาสา
สมัครมากที่สุด และภาคตะวันตกพบปัญหาผู้จัดรายการขาดทักษะมากที่
สุด (ดูตาราง 5.1)
ตาราง 5.1 ปัญหาบุคลากรแยกตามภาคและเรียงลำดับจากมากไปน้อย
ปัญหาบุคลากร
ขาดความรู้
ทางเทคนิค
ขาดทักษะ
การจัดรายการ
ขาดช่างเทคนิค

ภาค

ขาดแคลน
อาสาสมัคร
ขาดความรู้/
กฎหมาย/นโยบาย
ไม่เข้าใจแนวคิด
วิทยุชุมชน
ขาดทักษะ
การหาข้อมูล
อื่นๆ
รวม (%)
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เหนือ

ใต้

อีสาน

20 13 (2.9) 33
(4.4)
(7.3)
18
9 (2.0)
22
(4.0)
(4.9)
10
12
29
(2.2)
(2.7)
(6.4)
13
12
21
(2.9)
(2.7)
(4.7)
14
9
15
(3.1)
(2.0)
(3.3)
7
6
11
(1.6)
(1.3)
(2.4)
4
6
14
(0.9)
(1.3)
(3.1)
7
0
0
(1.1)
(0.0)
(0.0)
93
67
145
(20.7) (14.9) (32.2)

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

ตะวัน
ออก
11
(2.4)
9
(2.0)
8
(1.8)
14
(3.1)
6
(1.3)
8
(1.8)
2
(0.4)
1
(0.2)
59
(13.1)

ตะวัน กลาง
ตก
+กทม.
8
9
(1.8)
(2.0)
14
7
(3.1)
(1.6)
6
4
(1.3)
(0.9)
6
3
(1.3)
(0.7)
8
5
(1.8)
(1.1)
6
0
(1.3)
(0.0)
5
4
(1.1)
(0.9)
1
0
(0.2)
(0.0)
54 32 (7.1)
(12.0)

รวม(%)
94
(20.9)
79
(17.6)
69
(15.3)
69
(15.3)
57
(12.7)
38
(8.4)
35 (7.8)
9
(2.0)
450
(100.0)

ปัญหางบประมาณ วิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 สถานี
หรือร้อยละ 30.0 ไม่มีปัญหางบประมาณ และวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 110 สถานีหรือร้อยละ 70.0 พบว่าปัญหาขาดแคลนงบประมาณ
เพื่อพัฒนาบุคลากรและซ่อมแซมเครื่องมือมีมากที่สุดถึงร้อยละ 69.3
และปัญหานีท้ ำให้หลายสถานีตอ้ งหยุดดำเนินการเพราะเครือ่ งส่งเสียและ
ไม่มีงบประมาณซ่อมแซม ส่วนปัญหาไม่รู้วิธีการระดมทุนแบบใหม่มีร้อย
ละ 26.0 และปัญหาลักษณะอื่นๆ ร้อยละ 3.4 ได้แก่ ปัญหาไม่มีทุนสำรอง
และปัญหาขาดงบประมาณมาใช้จ่ายประจำเดือน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาตามรายภาคแล้ว พบว่าภาคตะวันตก
ไม่มปี ญั หางบประมาณมากทีส่ ดุ การทีส่ ถานีวทิ ยุชมุ ชนเหล่านี้ไม่มปี ญั หา
งบประมาณ เนือ่ งจากมีความสามารถในการระดมทุน หรือมีหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนทั้งค่าใช้จ่ายประจำเดือนและการ
บำรุงรักษาเครื่องส่งและอุปกรณ์ต่างๆ (ดูตาราง 5.2)
ตาราง 5.2 ปัญหางบประมาณ
แยกตามภาคและเรียงลำดับจากมากไปน้อย
ภาค เหนือ
ใต้
อีสาน
ปัญหางบประมาณ
ขาดงบพัฒนา
22
17
35
บุคลากรซ่อมเครื่อง
(14.7) (11.3) (23.3)
ไม่รู้วิธีการระดมทุน
8
2
17
แบบใหม่ๆ
(5.3) (1.3) (11.3)
เบิกจ่ายไม่โปร่งใส
1
1
0
และผูกขาด
(0.7) (0.7) (0.0)
อื่นๆ
1 (0.7) 0 (0.0) 3 (2.0)
รวม (%)
32
20
55
(21.3) (13.3) (36.7)

ตะวัน ตะวัน กลาง
รวม
ออก
ตก +กทม. (%)
18
6
6
104
(12.0) (4.0) (4.0) (69.3)
8
0
4
39
(5.3) (0.0) (2.7) (26.0)
0
0
0
2
(0.0) (0.0) (0.0)
(1.3)
1 (0.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (3.4)
27
6
10
150
(18.0) (4.0) (6.7) (100.0)
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ปัญหาอุปกรณ์ในห้องส่ง การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ใน
ห้องส่งที่ไม่เหมาะสม บางครัง้ ก็สง่ ผลให้วทิ ยุชมุ ชนต้องหยุดดำเนินงานชัว่
คราว เช่น กระแสไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ ห้องส่งไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศ และ
สถานีไม่มสี ายล่อฟ้า เป็นต้น จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างพบว่าวิทยุชมุ ชน
จำนวน 44 สถานีหรือร้อยละ 27.8 ไม่มปี ญั หาอุปกรณ์ในห้องส่ง ส่วนวิทยุ
ชุมชนกลุ่มตัวอย่างอีก 114 สถานีหรือร้อยละ 72.2 พบว่าปัญหาการขาด
อุปกรณ์ถา่ ยทอดสดเป็นปัญหาทีส่ ถานีวทิ ยุระบุมามากทีส่ ดุ มีรอ้ ยละ 33.9
ซึ่งเนื่องมาจากการถ่ายทอดสดจะสามารถระดมทุน และสร้างการมีส่วน
ร่วมให้กบั คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ส่วนปัญหารองลงมา คือ อุปกรณ์ในห้อง
ส่งมีไม่เพียงพอ มีรอ้ ยละ 29.3 และปัญหาลักษณะอืน่ ๆ ร้อยละ 12.8 ได้แก่
ปัญหาอุปกรณ์เสื่อมสภาพ และปัญหาอุปกรณ์ ไม่ได้คุณภาพ/มาตรฐาน
เป็นต้น เมือ่ พิจารณาตามรายภาคแล้ว ภาคเหนือไม่มปี ญั หาอุปกรณ์ในห้อง
ส่งมากทีส่ ดุ ส่วนภาคตะวันตกมีปญั หาอุปกรณ์ในห้องส่งมีไม่พอมากทีส่ ดุ
(ดูตาราง 5.3)
ตาราง 5.3 ปัญหาอุปกรณ์ในห้องส่งแยกตามภาค
และเรียงลำดับจากมากไปน้อย
ภาค เหนือ
ปัญหาอุปกรณ์ในห้องส่ง
ขาดอุปกรณ์ถ่ายทอดสด 12
อุปกรณ์ในห้องส่งไม่พอ
อุปกรณ์เสียบ่อย
อื่นๆ
รวม (%)

164

ใต้

15
(5.0)
(6.2)
8
10
(3.3)
(4.1)
12 (5.0) 10 (4.1)
6 (2.5) 2 (0.8)
38
37
(15.7) (15.3)
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อีสาน

ตะวัน
ออก

ตะวัน กลาง
ตก +กทม.

รวม
(%)

28
14
(11.6) (5.8)
25
14
(10.3) (5.8)
18 (7.4) 11 (4.5)
8 (3.3) 5 (2.1)
79
44
(32.6) (18.2)

6
7
(2.5) (2.9)
8
6
(3.3) (2.5)
7 (2.9) 0 (0.0)
2 (0.8) 8 (3.8)
23
21
(9.5) (8.7)

82
(33.9)
71
(29.3)
58 (24.0)
31 (12.8)
242
(100.0)

ปัญหาการสร้างเครือข่าย/การสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน
กระบวนการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน
ส่วนใหญ่ดำเนินการในชุมชนทีม่ ฐี านของงานพัฒนาและใช้วทิ ยุชมุ ชนเป็น
เครือ่ งมืออันหนึง่ ในการส่งเสริมงานพัฒนา จากการวิเคราะห์ผลพบว่าวิทยุ
ชุมชนกลุม่ ตัวอย่างจำนวน 121 สถานีหรือร้อยละ 76.5 ไม่มปี ญั หาการสร้าง
เครือข่าย/การสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน ส่วนวิทยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่าง
อีกจำนวน 37 สถานีหรือร้อยละ 23.5 พบว่ามีปญั หาแล้วไม่รจู้ ะไปปรึกษา
ใครเป็นปัญหาทีถ่ กู ระบุไว้มากทีส่ ดุ มีรอ้ ยละ 30.4 ส่วนปัญหาอืน่ ๆทีม่ รี อ้ ย
ละ 45.7 ได้แก่ เครือข่ายขาดข้อมูลข่าวสารทำให้ไม่เท่าทันสถานการณ์
การติดต่อประสานงานในระดับภาคไม่ตอ่ เนือ่ ง การสร้างการมีสว่ นร่วมของ
คนในชุมชนและความเข้มแข็งของคณะกรรมการ เป็นต้น (ดูตาราง 5.4)
ตาราง 5.4 ปัญหาการสร้างเครือข่ายแยกตามภาค
ภาค เหนือ
ปัญหาการสร้างเครือข่าย
ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร
5
(10.9)
ไม่รู้จะไปสังกัด
5
กับเครือข่ายใด
(10.9)
อื่นๆ
5
(10.9)
รวม (%)
15
(32.6)

ใต้

อีสาน

1
(2.2)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(2.2)

3
(6.5)
4
(8.7)
8
(17.5)
15
(32.6)

ตะวัน
ออก
2
(4.3)
1
(2.2)
3
(6.5)
6
(13.0)

ตะวัน
ตก
1
(2.2)
0
(0.0)
3
(6.5)
4
(8.7)

กลาง รวม
+กทม. (%)
2
14
(4.3) (30.4)
1 (2.2) 11
(23.9)
2 (4.3) 21
(45.7)
5
46
(10.9) (100.0)

แนวทางการดำเนินงานวิทยุชุมชน
การสนับสนุนจากเครือข่ายหรือองค์กรทีท่ ำงานส่งเสริมวิทยุชมุ
ชน จากการทีว่ ทิ ยุชมุ ชนเป็นงานอาสาสมัคร มักมีคนเข้า-ออกตลอดเวลา
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จึงส่งผลให้สถานีวทิ ยุชมุ ชนกลุม่ ตัวอย่างต้องการงบประมาณพัฒนาบุคลากรของสถานีมากที่สุด มีถึงร้อยละ 21.2 ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาบุคลากร
ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของคนทำงาน ความต้องการรองลงมาร้อยละ
20.1 คือต้องการวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรมวิทยุชุมชนในด้าน
ต่างๆ ส่วนความต้องการเทปหรือซีดีข่าวสารข้อมูล และคู่มือวิทยุชุมชน
มีร้อยละ 19.2 และ 18.3 ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาตามรายภาคแล้ว ภาคอีสานและภาคตะวันออกมี
ความต้องการงบประมาณมาพัฒนาบุคลากรของสถานีมากที่สุด ซึ่งเป็น
ความต้องการทีเ่ หมือนกับภาพรวมทัง้ ประเทศ ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันตก
และภาคใต้ ต้องการวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรมวิทยุชุมชนด้าน
ต่างๆ มากที่สุด เช่น ทักษะการจัดรายการ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การ
ระดมทุน และการสร้างการมีส่วนร่วม เป็นต้น (ดูตาราง 5.5)
ตาราง 5.5 ความต้องการการสนับสนุนของวิทยุชุมชนแยกตามภาค
ภาค เหนือ
ใต้
อีสาน ตะวัน
ตะวัน กลาง
รวม
การสนับสนุน
ออก
ตก
+กทม.
(%)
24
18
45
21
14
10
132
งบประมาณ
(3.9)
(2.9)
(7.2)
(3.4)
(2.2)
(1.6)
(21.2)
พัฒนาบุคลากร
26
19
38
16
16
10
125
วิทยากรฝึกอบรม
(4.2)
(3.0)
(6.1)
(2.6)
(2.6)
(1.6)
(20.1)
ด้านต่างๆ
23
13
38
20
14
12
120
เทป/ซีดีข้อมูล
(3.7)
(2.1)
(6.1)
(3.2)
(2.2)
(1.9)
(19.2)
ด้านต่างๆ
21
14
35
19
14
11
114
เอกสาร
(3.4)
(2.2)
(5.6)
(3.0)
(2.2)
(1.8)
(18.3)
/คู่มือวิทยุชุมชน
10
15
43
20
14
12
114
เวทีแลกเปลี่ยน
(2.4)
(6.9)
(3.2)
(2.2)
(1.9)
(18.3)
ระดับจังหวัด/ภาค (1.6)
9 (1.4)
0 (0.0)
4 (0.6)
3 (0.5)
0 (0.0)
2 (0.3)
18 (2.9)
อื่นๆ
113 (18.1) 79 (12.7) 203 (32.6) 99 (15.9) 72 (11.6) 57 (9.1) 623(100.0)
รวม (%)
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การดำเนินงานในภาวะความไม่แน่นอนของกฎหมาย ในสถาน
การณ์ทย่ี งั ไม่ได้มกี ารจดทะเบียนให้ถกู ต้องและสถานภาพทางกฎหมายที่
ยังไม่แน่นอนของวิทยุชมุ ชนในปัจจุบนั สถานีวทิ ยุชมุ ชนร้อยละ 49.6 เห็น
ว่าวิทยุชุมชนควรดำเนินงานตามปกติ รองลงมาคือการร่วมมือกับเครือ
ข่ายเรียกร้องให้มกี ฎหมายรับรองสถานภาพ มีรอ้ ยละ 41.6 ส่วนสถานีวทิ ยุ
ชุมชนที่เห็นว่าควรเลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและหยุดดำเนินงานมีร้อยละ
3.8 และ 1.5 ตามลำดับ (ดูแผนภูมิ 5.2)
แผนภูมิ 5.2 แนวทางดำเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอนของกฎหมาย

การจดทะเบียน การไม่มีกฎหมายรับรองวิทยุชุมชนในปัจจุบัน
สถานีวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง 74 สถานี หรือร้อยละ 52.2 เห็นว่าควร
จดทะเบียนกับคณะกรรมการร่วมระหว่างราชการ วิทยุชุมชน และภาค
ประชาสังคม แนวทางอันดับรองลงมาร้อยละ 20.4 เห็นว่าควรมีการรับรอง
กันเองภายในเครือข่าย ส่วนสถานีวิทยุชุมชนที่เห็นว่าไม่ควรจดทะเบียน
วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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กับหน่วยงานใดมีรอ้ ยละ 16.2 และแนวทางลักษณะอืน่ ๆ ได้แก่ จดทะเบียน
กับคณะกรรมการสือ่ ภาคประชาชน และจดทะเบียนกับองค์กรทีเ่ ข้ามาทำ
งานพัฒนาชุมชน เป็นต้น (ดูแผนภูมิ 5.3)
แผนภูมิ 5.3 แนวทางการจดทะเบียนของวิทยุชุมชน

หมายเหตุ: สถานีวิทยุชุมชน 16 สถานี ไม่ตอบคำถามนี้
ข้อเสนอแนะต่อนโยบายวิทยุชุมชน สถานีวิทยุชุมชนกลุ่มตัว
อย่างต้องการให้รฐั บาลสำรวจสถานภาพและแยกประเภทวิทยุชมุ ชนออก
จากวิทยุธุรกิจให้ชัดเจนมากที่สุด มีร้อยละ 27.6 และความต้องการรอง
ลงมา คือ ต้องการให้รัฐส่งเสริม/สนับสนุนให้วิทยุชุมชนสามารถดำเนิน
การภายใต้ปรัชญา “ของชุมชน โดยชุมชน เพือ่ ชุมชน” มีรอ้ ยละ 24.5 ส่วน
ความต้องการให้รัฐบาลจัดตั้งองค์กรเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจ
การวิทยุกระจายเสียงโดยเร็ว มีร้อยละ 22.3 และความต้องการให้รัฐบาล
สร้างความเข้าใจแนวคิด/หลักการวิทยุชุมชนที่แท้จริงให้กับสังคม มีร้อย
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ละ 19.5 ส่วนความต้องการอื่นๆ ได้แก่ การแบ่งคลื่นบนหน้าปัดให้ชัด
เจน การจัดตัง้ กองทุนวิทยุชมุ ชน และการเพิม่ กำลังส่งให้เหมาะสมกับพืน้ ที่
เป็นต้น (ดูแผนภูมิ 5.4)
แผนภูมิ 5.4 ความต้องการของวิทยุชุมชน
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บทที่ 6

สรุปผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะ

วิทยุชมุ ชนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่ดำเนินงานตาม
หลักการทีว่ า่ วิทยุชมุ ชนเป็นของชุมชน เพือ่ ชุมชน และโดยชุมชน กล่าวคือ
ในแง่มมุ “ของชุมชน” ถ้าดูจากองค์ประกอบของคณะกรรมการวิทยุชมุ ชน
แล้ว พบว่ามีคนหลากหลายกลุม่ ภายในชุมชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ ส่วน
ทุนที่ใช้ดำเนินการนัน้ ก็เป็นการระดมทุนจากภายในชุมชนมากกว่าร้อยละ
50 นอกจากนี้ ในแง่มุมของ “โดยชุมชน” ถ้าดูจากจำนวนของคณะกรรม
การและผู้จัดรายการแล้ว มีมากพอสมควร โดยกรรมการมีเฉลี่ยสถานีละ
7 คน ผู้จัดรายการเฉลี่ยสถานีละ 14 คน เป็นผู้ชาย 9 คน ผู้หญิง 5 คน
ส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ผู้ฟังจะใช้วิธีโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยด้วย
หรือในเวลาพบกันในชุมชน กลุม่ ผูฟ้ งั ก็จะมีการให้คำแนะนำกับกรรมการ
หรือผูจ้ ดั รายการ ส่วนในแง่มมุ ของ “เพือ่ ชุมชน” แม้วา่ รายการและวันเวลา
ออกอากาศจะไม่แตกต่างกับวิทยุกระแสหลัก แต่จุดเด่นก็คือการใช้ภาษา
ท้องถิ่นที่ผู้ฟังคุ้นเคย และเนื้อหาของรายการตอบสนองความต้องการ
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ของชุมชน อย่างเช่นรายการเพลงก็เปิดเพลงตามความต้องการของผู้ฟัง
ไม่ใช่รายการโปรโมตเพลง และข่าวสารท้องถิน่ ก็มเี นือ้ หาทีเ่ ป็นการสือ่ สาร
ข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชนที่หาฟังไม่ได้จากวิทยุกระแสหลัก
นอกจากนี้ หลักการวิทยุชุมชนที่ว่าเป็นการดำเนินงานที่ไม่
แสวงหากำไรทางธุรกิจและไม่ถกู แทรกแซงจากรัฐและทุนนัน้ วิทยุชุมชน
ต้องมีค่าใช้จ่ายประจำเดือนประมาณ 2,800 บาท และส่วนใหญ่สามารถ
ระดมทุนจากภายในชุมชนมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ แต่ก็มีปัญหา
ด้านทุนสำรองที่จะต้องใช้จ่ายเมื่อเครื่องส่งเสียและต้องซ่อมแซมหรือซื้อ
เครื่องใหม่ อย่างไรก็ตาม วิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 13.9 ได้หันไป
รับเงินจากโฆษณาเพือ่ นำเงินมาใช้ดำเนินงาน เนือ่ งจากไม่สามารถระดม
ทุนภายในชุมชนได้ ส่วนการถูกแทรกแซงหรือครอบงำจากรัฐ ทุน และกลุม่
การเมืองนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ เนื่องจากวิทยุชุมชนเป็นพื้น
ทีส่ าธารณะ/พืน้ ทีก่ ารเมืองทีค่ นทุกกลุม่ อยากเข้ามามีสว่ นร่วม การเข้ามา
แทรกแซงหรือครอบงำ จึงเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีความหลากหลาย แต่
คนทำงานวิทยุชุมชนกว่าร้อยละ 30 ก็ไม่คิดว่าตนเองถูกแทรกแซง แต่
มีความรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเอื้อประโยชน์กันมากกว่า และมีการ
ป้องกันไม่ให้ถูกแทรกแซงก่อน ด้วยการเซนเซอร์ตัวเอง
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ แบ่งประเด็นอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปออกเป็น
6 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. การดำเนินงานวิทยุชมุ ชนภายใต้ระบบทุนนิยมไร้พรมแดน ข้อ
ถกเถียงว่าวิทยุชุมชนควรจะมีโฆษณาหรือไม่ แตกออกเป็นสองขั้วใหญ่ๆ
คือ ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเพื่อให้มีรายได้มาดำเนินงาน อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็น
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การทำลาย “จิตวิญญาณวิทยุชมุ ชน” ส่วนฝ่ายทีอ่ ยูก่ ลางๆ ก็จะรับเงินหรือ
สิ่งของที่บริจาคโดยคนในชุมชนและช่วยประชาสัมพันธ์ออกอากาศให้
อย่างไรก็ตาม คำว่า “โฆษณา” และ “ประชาสัมพันธ์” มีเส้นแบ่งทีบ่ างมาก
โฆษณาเป็นเรื่องของการบอกเล่าสรรพคุณและโน้มน้าวให้ไปซื้อสินค้า
และเมื่อรับเงินโฆษณามาแล้ว ผู้ประกอบการก็นำมาแบ่งกัน นับเป็นการ
ประกอบธุรกิจอย่างหนึง่ ส่วนการประชาสัมพันธ์นน้ั เป็นเรือ่ งของการบอก
ขอบคุณแก่ผใู้ ห้เงินหรือสิง่ ของเพือ่ สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยุชมุ ชน
นอกจากนี้ การโฆษณา ผูใ้ ห้เงินโฆษณาเป็นฝ่ายกำหนดเงือ่ นไข ส่วนการ
ประชาสัมพันธ์ ผู้รับเงินเป็นฝ่ายกำหนดเงื่อนไข
การระดมทุนภายในชุมชนเพื่อดำเนินการวิทยุชุมชนมีร้อยละ
57.9 และใช้หลายวิธีการ ได้แก่ การทอดผ้าป่า การจัดเลี้ยงน้ำชา การจัด
เลี้ยงโต๊ะจีน และการตั้งตู้บริจาคไว้ที่สถานี เป็นต้น การระดมทุนภายใน
แบบนี้ นับเป็นแนวทางหนึง่ ของการสร้างความรูส้ กึ ของ “ความเป็นเจ้าของ”
ให้กับคนในชุมชน แต่ถ้าสถานีวิทยุชุมชนแห่งใด รับเงินโฆษณา คนใน
ชุมชนก็จะหยุดสนับสนุนด้านการเงินเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานวิทยุ
ชุมชน เพราะเห็นว่าสถานีวิทยุชุมชนนั้นๆ สามารถดำเนินงานได้เอง
และความรู้สึกของ “ความเป็นเจ้าของ” ของคนในชุมชนก็จะจางหายไป
ส่วนประเด็นการนำเงินกองทุนที่เก็บมาจากค่าธรรมเนียมใน
การประกอบการสื่อสารมวลชน มาใช้สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยุ
ชุมชนนัน้ คำถามก็มอี ยูว่ า่ จะสนับสนุนสถานีในแง่มมุ ใดบ้าง และด้วยเงิน
จำนวนเท่าไร การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า
โทรศัพท์ ค่าบริหารจัดการ เป็นต้น จะทำให้ “ความเป็นเจ้าของ” ของคน
ในชุมชนหายไปหรือไม่ หรือว่าเงินกองทุนฯ ควรจะนำไปใช้เสริมสร้าง
ศักยภาพของคนทำงานวิทยุชมุ ชนมากกว่า ส่วนค่าใช้จา่ ยประจำเดือน ซึง่
เฉลี่ยประมาณเดือนละ 2,800 บาทนั้น ชุมชนควรจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ
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ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความรู้สึก “ความเป็นเจ้าของ” ให้กับคนในชุมชนหรือไม่
นอกจากนี้ คนชนบทและคนชายขอบสามารถเปิด “พืน้ ที”่ โดย
ใช้วทิ ยุชมุ ชนเป็น “สือ่ ชุมชน” หรือ “สือ่ ทางเลือก” มากกว่าจะเป็น “สือ่ ภาค
ประชาชน” หรือ “สื่อสาธารณะ” กล่าวคือ วิทยุชุมชนสามารถสร้างความ
บันเทิงและสื่อสารข่าวสารภายในชุมชนได้ดี และส่วนใหญ่ยังทำงานใน
ระบบอาสาสมัคร และนำเสนอเนื้อหาโดยใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากสื่อ
กระแสหลัก ส่วนการมุง่ เนือ้ หาสาระมากกว่าบันเทิงหรือการมีสว่ นร่วมเต็ม
รูปแบบ หรือการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสาธารณะและร่วมกันแสวงหาทาง
ออก ยังเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก มีวิทยุชุมชน 3 - 4 สถานีเท่านั้น ที่สามารถ
ทำถึงขั้นนี้ได้
2. การมีส่วนร่วมของชุมชน งานวิจัยวิทยุชุมชนหลายชิ้นระบุ
ว่า แม้วา่ ในช่วงแรกของการก่อตัง้ วิทยุชมุ ชนจะมีคนสนใจมาเข้าร่วมเป็น
จำนวนมาก แต่ตอ่ มาเมือ่ คนในชุมชนเริม่ ทยอยหยุด “เล่นของเล่นชิน้ ใหม่”
ชิ้นนี้แล้ว คนในชุมชนส่วนใหญ่มีก็ส่วนร่วมในฐานะ “ผู้ฟัง” และ “ผู้จัด
รายการ” เท่านั้น ส่วนการบริหารจัดการเป็นเรื่องของกลุ่มแกนนำ (สุรชัย
ช่อผกา, 2548; Bhatchara Aramsri, 2005)
ประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชน มีเงื่อนไขที่ไม่ควรมองข้าม
คือถ้าพื้นที่ใดมีฐานของงานพัฒนาและมีแกนนำที่ทำงานเพื่อสังคมมาก
หรือเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หาสาธารณะทีค่ นส่วนใหญ่ได้รบั ผลกระทบ การมีสว่ น
ร่วมของคนในชุมชนจะมีอยู่สูง ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีฐานงานพัฒนาและแกน
นำทีท่ ำงานเพือ่ สังคมมีไม่มากนัก หรือไม่ใช่พน้ื ทีท่ ม่ี ปี ญั หาสาธารณะ การ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะมีต่ำมาก
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวิทยุชมุ ชนประกอบด้วยคนทีห่ ลาก
หลายภายในชุมชน โดยเฉลี่ยแล้วมีคณะกรรมการที่กระตือรือร้นสถานี
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ละ 1 - 7 คน และมีผู้จัดรายการเฉลี่ยสถานีละ 14 คน นอกจากนี้ แนว
ทางการสร้างการมีส่วนร่วมนี้ สถานีวิทยุชุมชนหลายสถานีได้มีประกาศ
เพื่อตอกย้ำอยู่เสมอว่าสถานีวิทยุแห่งนี้ เป็นของชุมชน และเปิดโอกาส
ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่เสมอๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การ
รับบริจาคเงินและ/หรือสิง่ ของ การรับฟังข้อเสนอแนะทีผ่ ฟู้ งั โทรศัพท์เข้ามา
และคณะกรรมการ/ผู้จัดรายการรับออกไปพบปะพูดคุยกับผู้ฟัง เป็นต้น
ส่วนการเชิญคนท้องถิ่นมาพูดในรายการมีไม่บ่อยนัก มีร้อยละ 62.6 และ
ไม่เชิญคนท้องถิ่นมาร่วมในรายการเลย มีร้อยละ 5.3 เท่านั้น
วิธกี ารดึงคนในชุมชนมาร่วมจัดรายการ เพือ่ ก่อให้เกิดความคุน้
เคยกับการใช้เครือ่ งส่งและทักษะในการพูด ในลักษณะทีค่ นวิทยุชมุ ชนภาค
ใต้เรียกว่า “หัดในแอก” (On the job training) นับเป็นวิธีการสร้างการมี
ส่วนร่วมที่ดีวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ ในแต่ละรายการนั้น การใช้ทีมจัดรายการ
จะดีกว่ามีผู้จัดรายการคนเดียว เพราะเมื่อคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาจัด
รายการ หรือถูกดึงตัวไปจัดรายการทีส่ ถานีวทิ ยุแห่งอืน่ คนทีเ่ หลือก็ยงั คง
สามารถจัดรายการนั้นๆ ต่อไปได้โดยไม่ชะงักงัน
3. การสนับสนุนกันและกันของเครือข่ายวิทยุชุมชน จากการ
ทำงานที่ผ่านมาเกือบ 10 ปี ของแกนนำวิทยุชุมชนทั่วประเทศ แกนนำ
หลายภาคได้พฒ
ั นาตนเองขึน้ มา ทำให้บางคนสามารถเป็นวิทยากรกระบวน
การเพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั ชุมชนทีต่ อ้ งการก่อตัง้ วิทยุชมุ ชน บางคน
ก็มีความรู้ด้านเทคนิคและสามารถปรับแก้เครื่องส่งได้ บางคนก็มีความ
สามารถในการจัดรายการทีด่ งึ ดูดใจ ดังนัน้ การรวมกลุม่ ทีม่ คี วามชำนาญ
การด้านต่างๆ เกีย่ วกับวิทยุชมุ ชนน่าจะเป็นแนวทางการสนับสนุนวิทยุชมุ
ชนของเครือข่ายระดับภาค ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือวิทยุชุมชนที่เกิดขึ้นแล้ว
และกำลังจะก่อตั้งขึ้นใหม่ และเครือข่ายวิทยุชุมชนควรจะเข้าไปช่วยแก้
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ไขปัญหาที่วิทยุชุมชนประสบอยู่ในปัจจุบันมากที่สุด คือ การขาดความรู้
ด้านเทคนิค การควบคุมและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องส่ง ซึ่งมีถึงร้อย
ละ 19.6 และปัญหารองลงมาคือ การขาดทักษะในการจัดรายการวิทยุทม่ี ี
ประสิทธิภาพ/น่าสนใจ/และหลากหลาย มีร้อยละ 16.5
นอกจากนี้ แนวทางการสอนหรือฝึกอบรมการดำเนินงานวิทยุ
ชุมชน โดยนักวิชาการสือ่ สารมวลชนทีส่ อนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ถูกตัง้ ข้อ
สังเกตจากวิทยุชุมชนบางแห่งว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับแนวทางของการ
ดำเนินงานวิทยุชุมชนของท้องถิ่นไทย ที่เน้นความเฉพาะของแต่ละท้อง
ถิน่ /ชุมชน ไม่ใช่ “ความเป็นมืออาชีพ” ดังนัน้ แกนนำเครือข่ายในแต่ละภาค
ควรจะประยุกต์ ใช้แนวคิดที่ได้เรียนรู้มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่
ละภาค ซึ่งจะทำให้เกิดแนวทางในการเตรียมความพร้อมชุมชนที่หลาก
หลายรูปแบบมากขึ้น
4. การสนับสนุนเชิงนโยบายของรัฐ ความล่าช้าของการออก
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 ประกอบกับกระบวนการสรรหา
กสช. ทีต่ อ้ งทำถึง 2 รอบและก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้รฐั บาลต้องออก
กฎระเบียบ และตัง้ องค์กร/หน่วยงานขึน้ มารับผิดชอบหลายครัง้ หลายหน่วย
งานด้วยกัน แต่ในระหว่างแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิทยุชมุ ชนร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐก็มคี ำสัง่ ปิดสถาน่วี ทิ ยุ
ชุมชนหลายสิบแห่ง ด้วยข้อหาไม่มีใบอนุญาตและคลื่นรบกวนวิทยุการ
บิน วิทยุกระแสหลัก และวิทยุโทรทัศน์ ต่อมาเมือ่ รัฐอนุญาตให้วทิ ยุชมุ ชน
สามารถมีโฆษณาได้ชั่วโมงละ 6 นาที รัฐก็ไม่สามารถควบคุมและดูแล
“วิทยุชมุ ชน” ทีเ่ กิดขึน้ มาอย่างมากมายได้ และวิทยุชมุ ชนทีเ่ กิดขึน้ มาใหม่
นี้ ก็มีแนวทางดำเนินงานที่หลากหลาย บางส่วนก็ดำเนินงานที่ไม่เป็นไป
ตามหลักการ “ของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน”
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นอกจากนี้ หลังรัฐประหารของ คปค. ในเดือนกันยายน พ.ศ.
2549 คปค. ก็ได้เข้าไปควบคุมสือ่ ทุกประเภท รวมถึงวิทยุชมุ ชนด้วย เนือ่ ง
จากการต่อสูร้ ะหว่าง “กลุม่ อำนาจใหม่” กับ “กลุม่ อำนาจเก่า” ยังคุกรุน่ อยู่
ตลอดเวลา 1 ปีทผ่ี า่ นมา นอกจากนี้ คปค. ยังเข้าควบคุมและตัง้ ข้อกำหนด
ให้วทิ ยุชมุ ชนต้องปฏิบตั ติ ามเสมือน “วิทยุของรัฐ” ด้วย ดังนัน้ วิทยุชมุ ชน
ส่วนใหญ่ได้หยุดรายการทีม่ กี ารวิพากษ์วจิ ารณ์การเมือง ทัง้ ระดับชาติและ
ระดับท้องถิน่ และหันมาเน้นรายการทีเ่ ป็นการสือ่ สารภายในชุมชนแทน เช่น
รายการสุขภาพอนามัย รายการเกษตร รายการภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และราย
การเพลง เป็นต้น
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้เสนอให้รัฐจัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมระหว่างราชการ วิทยุชมุ ชน และภาคประชาสังคมในช่วง
ทีย่ งั ไม่มี กสช. หรือ กสทช. เพือ่ ทำหน้าทีแ่ ทน กสช. หรือ กสทช. ไปก่อน
นอกจากนี้ รัฐควรสำรวจสถานภาพและแยกประเภทวิทยุชุมชนออกจาก
วิทยุธุรกิจให้ชัดเจน และส่งเสริม/สนับสนุนให้วิทยุชุมชนสามารถดำเนิน
การภายใต้ปรัชญาของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน
5. ปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก/คลื่นรบกวน หลังจากที่รัฐบาล
อนุญาตให้วิทยุชุมชนสามารถมีโฆษณาได้ชั่วโมงละไม่เกิน 6 นาที เพื่อ
นำรายได้มาใช้ดำเนินงานใน พ.ศ. 2547 ทำให้มีสถานีวิทยุชุมชนเกิด
ใหม่หลายพันสถานี และส่งผลให้เกิด “สงครามคลื่นความถี่” ขึ้นมา เนื่อง
จากคลื่นที่มีใช้อยู่มีจำนวนจำกัด ปัญหาเรื่องคลื่นทับ/คลื่นแทรก/คลื่นรบ
กวนมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตัวเมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่
ขอนแก่น สงขลา เป็นต้น เนื่องจากมีการตั้งสถานีวิทยุกันมาก ทำให้ต้อง
ใช้เลขคลืน่ ที่ใกล้กนั โดยห่างกันเพียง 0.25 นอกจากนี้ เวลาคลืน่ วิทยุชมุ ชน
ไปรบกวนคลืน่ วิทยุการบิน หรือคลืน่ วิทยุหรือโทรทัศน์กระแสหลัก หน่วย
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งานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องมักจะมีหนังสือแจ้งไปให้สถานีวทิ ยุชมุ ชนนัน้ ๆ ปิดสถานี
และไม่อนุญาตให้ออกกระจายเสียงอีกต่อไป
จากวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีวิทยุชุมชนร้อยละ 20.2
ไม่มีปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก แต่สถานีวิทยุชุมชนที่มีปัญหาคลื่นทับมี
ร้อยละ 41.6 ปัญหาเลขคลื่นใกล้กันมีร้อยละ 33.5 และปัญหาสถานีตั้งอยู่
ใกล้กันมีร้อยละ 24.9 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีวิทยุชุมชนที่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้เพียงร้อยละ 23.3 ส่วนอีกร้อยละ 76.7 ยังไม่สามารถแก้
ไขปัญหาได้
การแก้ไขปัญหาคลืน่ ทับ/คลืน่ แทรกมีหลายจังหวัดทีส่ ามารถแก้
ไขได้ อย่างเช่น จังหวัดเชียงราย สถานีวทิ ยุชมุ ชนได้รวมตัวกันเป็นชมรม
เมือ่ เกิดปัญหาคลืน่ ทับ/คลืน่ แทรก ก็จะมีการพูดคุยกันเพือ่ หาข้อตกลงร่วม
กัน ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา แกนนำเครือข่ายวิทยุชมุ ชนได้รว่ มมือกับประชา
สัมพันธ์จังหวัด จัดประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก
สำหรับจังหวัดสงขลาเป็นการดำเนินงานในระดับปัจเจก เมื่อมีคลื่นทับ/
คลืน่ แทรก จะดำเนินการ 2 ลักษณะ คือ 1) แจ้งให้คลืน่ วิทยุใหม่ทม่ี าทับหรือ
แทรกคลืน่ ของตนเองรับทราบ พร้อมทัง้ บอกให้ทราบว่ามีคลืน่ ช่วงใดทีย่ งั
ว่างอยู่ หรือ 2) ย้ายคลืน่ ของตนเองออกไปยังคลืน่ อืน่ ที่ไม่มปี ญั หาคลืน่ ทับ
/คลืน่ แทรก ซึง่ ในกรณีน้ี ขึน้ อยูก่ บั ว่าเครือ่ งส่งของตนเองสามารถปรับย้าย
คลื่นได้มากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาคลืน่ ทับ/คลืน่ แทรก ควรจะมี
“การจัดระเบียบคลื่น” โดยการแบ่งตามเลขหน้าปัดคลื่นวิทยุ อย่างเช่น
คลื่น 88 - 91 เป็นของวิทยุชุมชน คลื่น 92 - 100 เป็นของวิทยุธุรกิจ
และคลื่น 101 - 108 เป็นของวิทยุสาธารณะ และในพื้นที่ใกล้เคียงกันให้
ใช้คลืน่ แบบสลับฟันปลาห่างกัน 0.5 เช่น พืน้ ที่ ก. ใช้คลืน่ 88.0 และพืน้ ที่
ข. ใช้คลืน่ 88.5 เป็นต้น ส่วนการทีค่ ลืน่ วิทยุชมุ ชนไปรบกวนคลืน่ วิทยุการ
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บินหรือคลื่นวิทยุหรือโทรทัศน์กระแสหลักนั้น หน่วยงานรัฐควรจะมีหนัง
สือแจ้งไปยังสถานีวิทยุชุมชนนั้นๆ ว่าสถานีวิทยุชุมชนนั้นๆ ออกอากาศ
แล้วไปรบกวนคลืน่ วิทยุการบิน หรือคลืน่ วิทยุ หรือคลืน่ โทรทัศน์อย่างไร และ
ถ้าจะไม่ให้รบกวนควรจะตัง้ คลืน่ ไปทีเ่ ลขไหน เสาอากาศควรหันไปทิศทาง
ไหน และให้ตั้งสถานีวิทยุชุมชนห่างจากสนามบินเท่าไร
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของภาค
ประชาชนและสือ่ มวลชน นอกเหนือจากหลักการในมาตรา 45, 46 และ 47
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แล้ว ในช่วงรัฐประหาร
สนช. ยังได้จัดทำและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสื่อขึ้นบังคับใช้ ซึ่งนับเป็น
ครั้งแรกของสังคมไทย ที่มีการแก้ไขกฎหมายสื่อพร้อมกันทีเดียวหลาย
ฉบับ หรืออาจเรียกได้วา่ เป็นการจัดทำ “ชุดกฎหมายสือ่ ” ขึน้ ใหม่ ซึง่ สาระ
ปรากฏทัง้ ในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมเนือ้ หาสือ่ และการจัดการโครง
สร้างสื่อที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์และความเป็นเจ้าของ
กฎหมายที่เข้าสู่วาระการพิจารณาของ สนช. มีทั้งสิ้น 7 ฉบับ
บังคับใช้แล้ว 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำความผิดเกีย่ ว
กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ส่วนทีอ่ ยูร่ ะหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หรือประกาศใช้อย่างเป็นทางการจำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์ พ.ศ. … ส่วนอีก 3 ฉบับ ยังไม่ผา่ นการพิจารณาของ
สนช. แต่ทม่ี กี ารจัดทำฉบับร่างขึน้ แล้วคือ ร่างพระราชบัญญัตปิ ราบปราม
วัตถุยว่ั ยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ... ส่วนทีป่ รากฏในวาระของ สนช. คือร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมภาพยนตร์ พ.ศ. … ซึ่งยังไม่รวมถึงการ
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เตรียมการเพือ่ แก้ไขพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ และกำกับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขในบางส่วน กฎหมายแต่ละ
ฉบับมีสาระโดยสังเขปดังนี้
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2550
มีผลบังคับใช้ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เดิมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
อิเล็คโทรนิคหรือสื่อใหม่นี้ ครอบคลุมเฉพาะการป้องกันและปราบปราม
โดยยังไม่มีร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้บังคับ
ร่วมกัน กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่างมากในการตรวจสอบข้อ
มูล ทั้งโดยผ่านศาลและอำนาจโดยตรงของเจ้าหน้าที่ อาทิ กำหนดว่าผู้
ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Providers-ISP) ต้องเก็บข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตของบุคคลย้อนหลัง 90
วัน เจ้าหน้าทีร่ ฐั สามารถเข้า ค้น ยึด อายัด สือ่ คอมพิวเตอร์ได้ไม่ตา่ งจาก
อดีตที่มีกฎหมายให้มีการยึดแท่นพิมพ์ หรือจับกุมเครื่องส่งกระจายเสียง
สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ได้ ความผิดทางอาชญากรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เป็นคนละเรื่องกับเสรีภาพการนำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นผ่าน
สื่ออินเตอร์เน็ต เพราะการพูด การเขียน การแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่
อาชญากรรม การอ้างเรือ่ งการควบคุมเว็บไซต์ลามกอนาจารพร้อมเว็บไซต์
ทางการเมือง เป็นการควบคุม ปิดกั้น ความคิดเห็นของประชาชนทั้งพื้น
ที่ส่วนตัวและสาธารณะมากกว่า
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้วนั ที่ 19
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ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยเนือ้ หาสาระมีความก้าวหน้ามากกว่า พ.ร.บ. การ
พิมพ์ 2484 ที่เดิมเคยให้อำนาจตำรวจในการสั่งเก็บ และห้ามเผยแพร่
หนังสือที่เข้าข่ายขัดต่อความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึง
การสั่งปิดโรงพิมพ์ จุดสำคัญคือการยกเลิกเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก คงไว้
แต่การเปิดและปิดสือ่ ตัวบรรณาธิการและเจ้าของ คุณสมบัตเิ ปิดกว้างมาก
ขึน้ แต่อย่างไรก็ตามในระยะก่อนการประกาศใช้กฎหมาย ตำรวจยังมีการ
สั่งยึดและห้ามเผยแพร่หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและ
สถาบันกษัตริย์
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14
มกราคม พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้วนั ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 สาระสำคัญ
คือการกำหนดให้มีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย โดยได้รบั งบประมาณจากรัฐผ่านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
หรือภาษีเหล้าและบุหรี่ ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือปีละไม่เกิน 2,000
ล้านบาท ด้านโครงสร้างให้มีคณะกรรมการนโยบายมาจากการสรรหา
จำนวน 9 คน อีกทั้งยังเปิดช่องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็น “สภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการ” แต่กำหนดให้เป็นเพียงผู้เสนอความคิดเห็นและ
คำแนะนำต่อการผลิตรายการ ทั้งนี้ ในบทเฉพาะกาลได้ระบุให้ได้รับ
กรรมสิทธิ์ในกิจการและคลื่นความถี่ ที่เดิมสำนักนายกรัฐมนตรีได้มาโดย
การยึดสัมปทานคืนจากผู้ถือหุ้นสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 สนช. ผ่านการพิจารณาวาระ 2 และ 3 เมื่อวันที่
21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4
180

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

มีนาคม พ.ศ. 2551 สาระสำคัญคือการยกเลิก พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ ปี 2498, 2502, 2521 และ 2530 แต่โดยภาพรวมรัฐ
ยังคงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสื่อในหน่วยงานรัฐ ที่สำคัญคือ พร้อม
ขยายอำนาจที่จะสื่อสารในฐานะกระบอกเสียงของรัฐ ผ่านโครงสร้างสื่อ
บริการสาธารณะในระดับพื้นที่ เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคุ้ม
ครองเอกชนที่ได้รบั สัมปทานจากรัฐให้สามารถดำเนินการต่อเนือ่ งได้ ส่วน
วิทยุชมุ ชนไม่ได้รบั ความคุม้ ครองโดยตรง หากมีการประกาศใช้กฎหมายนี้
วิทยุชุมชนจะมีความผิดตามกฎหมายทันที จึงต้องเข้าสู่กระบวนการให้
ใบอนุญาตชั่วคราวภายใต้การดำเนินการของกทช.และคณะอนุกรรมการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ด้านการควบคุมปิดกัน้ ด้านเนือ้ หา กฎหมายนี้ให้อำนาจรัฐในการ
สัง่ เซนเซอร์ หรือสัง่ ถอดรายการได้ดว้ ยวาจา หากเห็นว่ารายการวิทยุและ
โทรทัศน์นน้ั ๆ เข้าข่ายรายการทีม่ เี นือ้ หาสาระ ซึง่ ก่อให้เกิดการล้มล้างการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ซึ่งคำนิยามยังขาดความชัดเจนเปิดช่องให้เกิดการตีความ
ของรัฐ อันนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อ
มวลชนและประชาชนได้
ด้านบทลงโทษทางอาญาสูงกว่า พ.ร.บ. วิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498
จากเดิมจำคุก 2 ปี ปรับ 100,000 บาท กฎหมายฉบับใหม่เพิม่ โทษอาญา ใน
มาตรา 80 ว่าผู้ใดออกอากาศโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000,000 บาท ดังนั้น สถานีวิทยุที่
ยังไม่มีใบอนุญาต คือกลุม่ วิทยุชมุ ชนและกลุม่ วิทยุทอ้ งถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ หลังรัฐ
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปัญหาเฉพาะหน้าคือ ทันทีท่ี
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ วิทยุขนาดเล็กทั้งหมดจะถูกกฎหมายทำให้
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เถื่อนทันที และรัฐใช้เป็นเงื่อนไขในการดำเนินคดีได้ อาจเปิดช่องให้เกิด
การเลือกปฏิบตั ิ และจะก่อให้เกิดบรรยากาศความกลัวต่ออำนาจรัฐมากขึน้
ช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะบังคับใช้กฎหมายนี้จึงมีความสำคัญไม่น้อย
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. … สนช. ผ่าน
การพิจารณา วาระ 2 และ 3 เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และอยูร่ ะหว่าง
รอประกาศราชกิจจานุเบกษา สาระสำคัญคือให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์โดยกรรมการมาจากหน่วยงานรัฐ อาทิ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงกลาโหม กรมศิลปากร และยังคงให้รฐั มีอำนาจในการ
ตรวจพิจารณา อนุญาต และสามารถสั่งห้ามฉายและเผยแพร่ได้เช่นเดิม
แม้จะระบุให้มีการจัดระดับเนื้อหาสำหรับกลุ่มผู้ชมหรือการจัด “เรตติ้ง”
ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่น่าจะสอดคล้องกับสภาพสังคม แต่ท้ายสุดยังคงให้มีการ
เซนเซอร์โดยรัฐได้ และเนือ้ หาทีก่ ฎหมายระบุให้ตอ้ งพิจารณาคือเรือ่ งทีข่ ดั
ต่อศีลธรรมและความมั่นคงเช่นเดิม
หากประมวลเนื้อหาของกฎหมายทุกฉบับที่ผ่านการพิจารณา
ของสนช. สาระสำคัญที่เชื่อมโยงกัน คือเรื่องการควบคุมและจำกัดสิทธิ
เสรีภาพในการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของ
ประชาชนผ่านสื่อของประชาชนและสื่อมวลชนไม่น้อยเลยทีเดียว รวม
ทั้งการขยายอำนาจเข้าไปควบคุมสื่อใหม่เช่นอินเทอร์เน็ต ที่นับวันจะมี
อิทธิพลต่อคนในสังคมเป็นอย่างมาก อีกทัง้ หากพิจารณาด้านการควบคุม
เนื้อหาเฉพาะ ยังคงเน้นไปที่ความมั่นคง ศีลธรรม สถาบันกษัตริย์ ซึ่งมี
ช่องว่างและก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติในการใช้อำนาจทางกฎหมายเป็น
เครือ่ งมือในการควบคุมประชาชน และกลุม่ คนทีม่ คี วามคิดเห็นต่างจากผู้
ยึดกุมอำนาจรัฐในแต่ละขณะ
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การจัดการโครงสร้างสื่อที่เดิมมีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ กำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทร
คมนาคม พ.ศ. 2543 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 กำหนดให้เป็นหน้าทีข่ ององค์กรอิสระ คือ กทช. และ กสช. ซึง่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีการปรับแก้ และระบุ
ให้มีการยุบรวมองค์กรอิสระดังกล่าวให้มีหนึ่งองค์กร ดังนั้นการแก้ไข
พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงจะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แต่อย่างไรก็ตาม การที่ สนช. ออกกฎหมายเปิดช่องให้เกิดการจัดสรรคลืน่
ความถี่ในขณะนี้ ทั้งการได้กรรมสิทธิ์ในคลื่นความถี่ขององค์การกระจาย
เสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย การให้ใบอนุญาตชัว่ คราวแก่
วิทยุขนาดเล็ก ทีม่ ที ง้ั วิทยุชมุ ชนและวิทยุทอ้ งถิน่ ทีห่ ารายได้ทก่ี ำลังจะเกิด
ขึ้น จะถือเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจนำไปสู่ความสับสนต่อทิศทางในการปฏิรูป
สื่ออีกครั้ง
หากทิศทางในการผลักดันแก้ไขเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั สิทธิเสรี
ภาพในการสือ่ สาร ในอันทีจ่ ะแสดงออกซึง่ ความคิดเห็น ความเชือ่ การดำรง
อยู่ร่วมกันด้วยความแตกต่างอย่างมีศักดิ์ศรี ได้โดยอิสระ มิได้ถูกผลักดัน
อย่างเป็นขัน้ ตอนอย่างมีหลักการ แต่อาศัยเพียงอำนาจและช่วงเวลานอก
เหนือวิถปี ระชาธิปไตยผลักดันให้เกิดขึน้ อาจเห็นภาพความสำเร็จได้อย่าง
ฉาบฉวยได้บ้างแต่ก็ไม่มีหลักประกันในระยะยาว ทิศทางการปฏิรูปสื่อจะ
คดงอหรือเหยียดเป็นเส้นตรงมุ่งไปสู่สิทธิเสรีภาพของประชาชนคงขึ้นอยู่
กับหลายฝ่ายที่เห็นแตกต่างกัน (สุเทพ วิไลเลิศ, 2551)
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดประชุมร่วมกันของหน่วยงาน/องค์กรทีส่ นับสนุนวิทยุ
ชุมชน ปัจจุบันมีหน่วยงาน/องค์กรหลายแห่ง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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ที่สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของวิทยุชุมชน เช่น คณะกรรมการ
รณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
(สปรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สถาบันพัฒนาสือ่ ภาคประชาชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และมูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม
(มอส.) เป็นต้น หน่วยงาน/องค์กรเหล่านี้ บางครัง้ ก็รว่ มกันทำงาน บางครัง้
ก็ออกไปทำเอง ทำให้สถานีวทิ ยุชมุ ชนบางสถานีมหี ลายหน่วยงาน/องค์กร
เข้าไปสนับสนุน และสถานีวิทยุชุมชนบางสถานีก็ไม่มีหน่วยงาน/องค์กร
ใดไปช่วยเหลือเลย
การสรุปบทเรียนและการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันของ
หน่วยงาน/องค์กรทีส่ นับสนุนวิทยุชมุ ชน นอกจะทำให้พน้ื ทีก่ ารทำงานและ
การจัดฝึกอบรมไม่ซ้ำซ้อนกันแล้ว ยังจะทำให้พื้นที่ทำงานขยายกว้างขึ้น
ไปอีกด้วย นอกจากนี้ ควรจะดำเนินงานทีต่ อบสนองความต้องการของวิทยุ
ชุมชน คือ การพัฒนาบุคลากรของวิทยุชุมชนในด้านเทคนิคการควบคุม
และซ่อมแซมบำรุงรักษาเครือ่ งส่ง และการผลิตรายการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ/หลาก
หลาย/น่าสนใจ
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ในช่วงก่อตัง้ สถานี
วิทยุชมุ ชนส่วนใหญ่จะมีกระบวนการจัดเตรียมความพร้อมชุมชน โดยมีคน
ภายนอกชุมชนที่มีความรู้ความชำนาญด้านสื่อสารมวลชนมาช่วยเป็น
“พี่เลี้ยง” แต่เมื่อมีการจัดตั้งสถานีและออกอากาศแล้ว ส่วนใหญ่คนในชุม
ชนก็จะจัดการบริหารวิทยุชมุ ชนกันเอง และธรรมชาติของ “งานอาสาสมัคร”
ของวิทยุชุมชน ทำให้มีคนเข้า-ออกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงทำให้สถานี
วิทยุชมุ ชนบางสถานี ไม่สามารถดำเนินงานตามหลักการ/ปรัชญาของวิทยุ
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ชุมชนได้อีกต่อไป และบางสถานีคณะกรรมการก็แตกแยกทางความคิด
โดยเฉพาะประเด็นการมีหรือไม่มีโฆษณา นอกจากนี้ ถ้าแกนนำวิทยุ
ชุมชนไม่มีความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การ
บริหารจัดการก็จะอยู่ในมือของกลุ่มแกนนำเท่านั้น
การจัดประชุมเพือ่ สรุปบทเรียนร่วมกันระหว่างกลุม่ ผูบ้ ริหารกับ
กลุ่มผู้ฟังของแต่ละสถานี และการจัดประชุมระหว่างกลุ่มผู้บริหารแต่ละ
สถานี นับเป็นแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
การเรียนรู้ร่วมกันว่าวิทยุชุมชนจะเป็นของชุมชน เพื่อชุมชน และโดย
ชุมชนได้อย่างไร นอกจากนี้ การสรุปบทเรียนระหว่างสถานี ควรแยก
สรุปเป็นประเด็นๆ ไป เช่น การสร้างการมีส่วนร่วม การผลิตรายการที่มี
คุณภาพ การระดมทุน เป็นต้น โดยเลือกสถานีทม่ี คี วามเด่นชัดในประเด็น
หนึ่งๆ มาสรุปบทเรียนร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ
จริงขึน้ มาชุดหนึง่ จากนัน้ ก็นำชุดองค์ความรูน้ น้ั ๆ ไปเผยแพร่ให้กบั สถานี
วิทยุชุมชนที่มีความอ่อนด้อยในประเด็นนั้นๆ
3. การสนับสนุนกันและกันของเครือข่ายวิทยุชมุ ชน การทำงาน
ทีผ่ า่ นมาของเครือข่ายวิทยุชมุ ชน ทัง้ ในระดับภาคและระดับประเทศ ส่วน
ใหญ่จะเป็นการร่วมกันสนับสนุนแนวทางดำเนินงานวิทยุชุมชนตามหลัก
การ “ของชุมชน เพื่อชุมชน และโดยชุมชน” และคัดค้านนโยบายของรัฐ
บาลที่ขัดกับหลักการ/ปรัชญาของวิทยุชุมชน
จากการทำงานที่ผ่านมา แกนนำและผู้ปฏิบัติการในเครือข่าย
ระดับภาคและระดับประเทศ มีองค์ความรูช้ ดุ หนึง่ ทีส่ ามารถนำมาถ่ายทอด
และสนับสนุนกันและกันได้ ไม่วา่ จะเป็นชุดความรูท้ างด้านเทคนิคและการ
บำรุงรักษาเครือ่ งส่ง ความรูด้ า้ นการจัดรายการทีม่ คี ณุ ภาพ ความรูด้ า้ นการ
สร้างการมีส่วนร่วม ฯลฯ การจัดประชุมร่วมกันของผู้มีองค์ความรู้ชุด
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ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่และร่วมกันออกไปสนับสนุนสถานี
วิทยุชมุ ชนทีข่ าดความรูใ้ นประเด็นต่างๆ นับเป็นแนวทางหนึง่ ของการสนับ
สนุนกันและกันของวิทยุชมุ ชน กล่าวอีกอย่างหนึง่ ก็คอื การสร้างเครือข่าย
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
นอกจากนี้ เครือข่ายระดับภาคและระดับประเทศ ควรจะสนับสนุน
การดำเนินงานของแต่ละสถานีวทิ ยุชมุ ชนด้วย อย่างเช่น การติดตามข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของวิทยุชมุ ชน “ลูกข่าย” อยูเ่ สมอ เพือ่ ติดตามดูวา่ สถานีนน้ั ๆ
กำลังประสบปัญหาด้านใดบ้าง ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค หรือ
ฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดรายการและบริหารจัดการ หรือช่วยแสวงหา
ผูร้ ผู้ เู้ ชีย่ วชาญด้านต่างๆ ทีส่ ามารถช่วยเหลือประเด็นปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการสร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคล
4. การจัดตัง้ คณะกรรมการร่วมระหว่างราชการ วิทยุชมุ ชน และ
ภาคประชาสังคม เพื่อกำกับและดูแลการดำเนินการวิทยุชุมชนเป็นการ
ชั่วคราว ในขณะที่ยังไม่มีองค์กรของรัฐทีเ่ ป็นอิสระเพือ่ ทำหน้าทีจ่ ดั สรร
คลืน่ ความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
เนื่องจากขณะนี้มีการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงขนาดเล็กเกิดขึ้น
เป็นจำนวนมาก ทั้งประเภทที่แสวงหารายได้ในเชิงพาณิชย์ และที่มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ซึ่งก่อ
ให้เกิดปัญหาการแข่งขันและแย่งชิงการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ในระดับ
ท้องถิ่นตามมา
จากการสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะพบว่าผูป้ ระกอบการวิทยุกระจาย
เสียงชุมชน มีความต้องการให้จดั ตัง้ คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกอบ
กิจการวิทยุชมุ ชนขึน้ เป็นการชัว่ คราว เพือ่ ให้การประกอบกิจการวิทยุชมุ ชน
ในลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ของภาคประชาชน สามารถดำเนินการ
186

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

ต่อไปได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับกิจการวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ในมาตรา 26
ที่กำหนดว่า ต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ยีส่ บิ และต้องสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีโอกาสใช้คลืน่ ความถี่ในสัดส่วน
ตามที่กำหนด
การจัดตัง้ คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการวิทยุชมุ
ชนชั่วคราวดังกล่าว ให้มีการจัดตั้งในลักษณะพหุภาคี กล่าวคือ มีตัว
แทนจากภาคราชการ ตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุชุมชน และตัวแทนภาค
ประชาสังคม ร่วมกันจัดตัง้ ขึน้ เป็นคณะกรรมการ โดยจัดแบ่งออกเป็นสาม
ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับจังหวัด โดยให้คณะกรรม
การในระดับประเทศ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และแผนแม่
บทในการใช้คลื่นความถี่ และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและสอด
คล้องกับการดำเนินการวิทยุชมุ ชนในแต่ละพืน้ ที่ เช่น การออกใบอนุญาต
การลงทะเบียน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการในระดับจังหวัดและระดับ
ภาคเป็นผู้รวบรวมข้อมูลนำเสนอ และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
ร่วมกับคณะกรรมการระดับประเทศด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการระดับ
ภูมิภาคทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการระดับประเทศกับระดับ
จังหวัด ส่วนคณะกรรมการระดับจังหวัดจะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน
ตรวจสอบเพือ่ ออกใบอนุญาต ตลอดจนร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมภิ าค
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง ทั้งในระดับจังหวัดและระหว่าง
จังหวัดด้วย เช่น การเกิดคลื่นทับ/คลื่นแทรกข้ามจังหวัด เป็นต้น และ
เมือ่ มีองค์กรอิสระทีม่ หี น้าทีก่ ำกับดูแลกิจการกระจายเสียงเกิดขึน้ ให้คณะ
กรรมการในระดับจังหวัด และระดับภาคดำเนินการต่อไป โดยมีวาระและ
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อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะข้างต้นเกิดขึ้นจากกระบวนการศึกษาใน
ช่วงเวลาที่ยังไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจ
การวิทยุขนาดเล็ก ซึ่งในภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ตรา
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ขึ้น
บังคับใช้ โดยกำหนดในบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.) และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เป็นผูด้ ำเนินการให้ผปู้ ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการบริการชุมชนเป็นการชัว่ คราว ซึง่ เป็นกลไกในระดับประเทศ
ขึ้น
คณะผูศ้ กึ ษาฯ จึงมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม เพือ่ ให้การกำกับดูแล
การประกอบกิจการวิทยุชมุ ชนและการจัดสรรคลืน่ ความถี่ สามารถดำเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน จึงควรกำหนดให้มีคณะกรรมการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
จังหวัดเพิม่ เติม ในลักษณะคณะกรรมการร่วม เพือ่ ให้การจัดสรรคลืน่ ความ
ถีแ่ ละการออกใบอนุญาตชัว่ คราวมีความโปร่งใสเป็นธรรม และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง
5. ประเด็นในการวิจยั ครัง้ ต่อไป การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเป็นสิง่
ทีอ่ งค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการควรให้ความสำคัญ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการต่อสู้ประเด็นสื่อภาคประชาชน จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าประเด็น
ทีน่ า่ สนใจต่อการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารมีหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่นประเด็น
การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน ซึง่ สามารถออกแบบงานวิจยั ให้มลี กั ษณะ
ของการศึกษากระบวนการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยุชมุ ชน ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบการระดมทุน
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ภายใน การเข้ามาร่วมบริหารจัดการและ/หรือการจัดรายการวิทยุชุมชน
ของคนในชุมชน รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล
ด้วยตนเองในการจัดรายการวิทยุชุมชน หรือประเด็นการจัดทำคู่มือการ
บริหารจัดการวิทยุชุมชน สามารถถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการจริง
ของสถานีวิทยุชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะทำให้ได้คู่มือที่สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กบั สถานีวทิ ยุชมุ ชนทีม่ บี ริบทใกล้เคียงกัน ทัง้ นี้ นอกจาก
จะเป็นการเสริมศักยภาพให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการรวบรวมชุดความรู้
สำหรับขับเคลื่อนเชิงนโยบายภาคประชาชนอีกด้วย
นอกจากนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้าง
องค์ความรู้ให้กับวิทยุชุมชน สามารถทำให้สาธารณชนเข้าใจแนวคิดและ
ปฏิบตั กิ ารของวิทยุชมุ ชนได้มากขึน้ นัน้ มีประเด็นทีน่ า่ สนใจหลายประเด็น
ด้วยกัน เช่นช่องว่างทางดิจติ ลั และสารสนเทศระหว่างเมืองกับชนบทหรือ
ระหว่างผูห้ ญิงกับผูช้ ายในวิทยุชมุ ชน แนวทางการใช้วทิ ยุชมุ ชนเป็นเครือ่ ง
มือในการพัฒนาสังคม ผู้หญิงกับวิทยุชุมชน บทบาทหญิง-ชายในการ
บริหารจัดการและจัดรายการวิทยุชมุ ชน รวมไปถึงประเด็นเกีย่ วกับความรู้
ทางเทคนิคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

189

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กาญจนา แก้วเทพ. (2546), คูม่ อื วิทยุชมุ ชน, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เอกสารอัดสำเนา).
คณะกรรมการรณรงค์เพือ่ การปฏิรปู สือ่ . (2549), สรุปการทำงานโครงการ
วิจยั วิทยุชมุ ชน: ข้อเสนอการพัฒนากฎและกติกาการออกใบ
อนุญาตของวิทยุชุมชน, กรุงเทพฯ: ยูเนสโก.
คอริน เฟรเชอร์ และโซเนีย เรสเตรโพ. (2001), คูม่ อื วิทยุชมุ ชน, แปลจาก
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเรือ่ ง Community Radio Handbook โดย
รศ. ดร.จุมพล รอดคำดี, กรุงเทพฯ: ยูเนสโก.
เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ. (2548), ทำเนียบวิทยุชุมชนภาค
เหนือตอนบน, เชียงใหม่: สำนักงานปฏิบตั งิ านพัฒนาองค์กร
ชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).
. (2550), บันทึกการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหาร
จัดการวิทยุชมุ ชนแบบมีสว่ นร่วม, 5 - 7 เมษายน 2550 บ้าน
ธารแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารอัดสำเนา).
จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ และนาฏยา ตนานนท์. (2550), คู่มือวิทยุชุมชน,
เชียงใหม่: คณะกรรมการรณรงค์เพือ่ การปฏิรปู สือ่ ภาคเหนือ
จุมพล รอดคำดี. (2542), วิทยุกระจายเสียงชุมชน (Community Radio)
ของประชาชน โดยประชาชน เพือ่ ประชาชน, กรุงเทพฯ: คณะ
190

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุลสาร).
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ. (2549), การเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน
ของภาคประชาชน กรณีเครือข่ายองค์กรวิทยุชมุ ชนเชียงใหม่,
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้.
พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์. (2547), สือ่ ภาคประชาชน, โครงการ “การปฏิรปู
ระบบสือ่ : การกำกับดูแลเนือ้ หาโดยรัฐ การกำกับดูแลตนเอง
และสื่อภาคประชาชน”, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย.
มธุรส ศิริสถิตย์กุล. (2548), วิทยุชุมชน: การเมืองภาคประชาชนกับการ
แย่งชิงพืน้ ทีส่ อ่ื สารสาธารณะ, นนทบุร:ี สำนักวิจยั สังคมและ
สุขภาพ.
มรรยาท พงษ์ ไพบูลย์. (2546), วิทยุชุมชน: การดำเนินงานและบทบาท
เชิงคุณค่า, เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “วิทยุ
ประชาชน จากชุมชนสู่สังคมประเทศ”, 18 - 20 กันยายน
2456, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.).
ฐิตนิ นั ท์ พงษ์สทุ ธิรกั ษ์ และวีระยุทธ กาญจน์ชฉู ตั ร. (2546), สือ่ สาธารณะ,
โครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ: การพัฒนาบุคลากรและสื่อ
สาธารณะ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
ศิริพล สัจจาพันธุ์. (2545), กระบวนการสร้างความพร้อมของชุมชนใน
การก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชน: ศึกษากรณีวิทยุชุมชนอำเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา, สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์.
วิ ท ยุ ชุ ม ช น

191

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. (2544), โครงการสัมมนาและส่งเสริมบท
บาทของเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ,
กรุงเทพฯ: สำนักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแห่งชาติ (เอกสาร
อัดสำเนา).
สมาพันธ์วิทยุชุมชนคนอีสาน โครงการสื่อสาธารณะเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข
และสังคมเข้มแข็ง มูลนิธพิ ฒ
ั นาสีแ่ ยกอินโดจีน และสถาบัน
ชุมชนท้องถิน่ พัฒนา. (2548), กรณีศกึ ษาจุดปฏิบตั กิ ารเรียน
รูว้ ทิ ยุชมุ ชนคนอีสาน, กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ.
สุระชัย ชูผกา. (2548), บทบาทและสถานภาพวิทยุชุมชนไทยกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน, ภาควิชาสือ่ สารมวลชน คณะมนุษย
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
อานันท์ กาญจนพันธุ.์ (2548), ทฤษฎีและวิธวี ทิ ยาของการวิจยั วัฒนธรรม.
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อัมรินทร์.
อุบลรัตน์ ศิรยิ วุ ศักดิ.์ (2544), ระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย: โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ, พิมพ์ครัง้
ที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
. (2545), สื่อมวลชนในยุคปฏิรูป, กรุงเทพฯ: โครงการจัด
พิมพ์คบไฟ
เอือ้ จิต วิโรจน์ไตรรัตน์. (2547), วิทยุชมุ ชน: เกิดและอยูอ่ ย่างไรให้มคี ณ
ุ ค่า
อย่างยั่งยืน, เอกสารประกอบการสัมมนา “วิทยุชุมชนเพื่อ
สิทธิเสรีภาพ การมีสว่ นร่วม และประชาธิปไตย”, 14 ธันวาคม
2547.,

192

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

ภาษาอังกฤษ
Bhatchara Aramsri. (2005), Community radio in Thailand: will the
external influences endanger its emerging spirit?,
Master Thesis in Global Journalism, Department of
Humannities, Orebro University.
Salzman, Philip Carl. (1999), The Anthropology of Real Life, USA:
Waveland Press.
เว็บไซท์ (Website)
www.komchadluek.net/news/2004/12-07/ent--6906.html (access
on Aug. 2007)
www.ntc.or.th (access on Aug. 2007)
อุบลรัตน์ ศิรยิ วุ ศักดิ,์ วาทกรรมและวงศาวิทยาการปฏิรปู สือ่ , www.midnight
univ.org/ midnight 2545/ document95284.html (access
on Aug. 2007)
www.db.onec.go.th/cabinet/index1.php?id=613 (access on Aug.
2007)
www.komchadluek.net/news/2005/03-28/p1--8556.html (access on
Aug. 2007)
www.212cafe.com/freewebboard/view.php (access on Aug.
2007) สุชาดา จักรพิสุทธิ์, ปัญหาสื่อสารมวลชนในสังคม
ไทย: ทำไมต้อง... สื่อทางเลือก, www.midnightuniv.
org/ midnight2545/newpage17.html (access on Aug.
2007)
วิ ท ยุ ชุ ม ช น

193

www.pitlokradio.com/data/pitlokradio/home.php (access on Aug.
2007)
www.thaicr.org/node/90 (access on Aug. 2007)
www.thaibja.org (access on Aug. 2007)
www.thaisnews.com/prdnews/com_radio/ (July 2007)
www.thaingo.org/story3/news_radiocommun.htm (July 2007)
www.prdnorth.in.th/community_radio (access on July 2007)
พนา ทองมีอาคม, สถานการณ์วิทยุชุมชนในปัจจุบัน, www.pioneer.
netserv.chula.ac.th (access o July 2007)
สุนดิ า ศิวปฐมชัย, วิทยุชมุ ชน ของประชาชน เพือ่ ประชาชน โดยประชาชน
(จริงหรือ?), www.tc.mahidol.ac.th (access on July)
www.nesac.go.th/kms/SFE_board/view.php?topic=61 (Aug. 2007)
www.100watts.com/forum/forum_posts.asp?TID=9858&PN=1 (Aug.
2007)
www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q2/article2005april26p10.htm
(Aug. 2007)
www.mediamonitor.in.th/index.php (Aug. 2007)
www.ldinet.org/autopage/show_page.php?t=4&s_id=63&d_id=62
(Aug. 2007)
www.ldinet.org/autopage/show_page.php?t=4&s_id=27&d_id=27
(Aug. 2007)
www.codi.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=123
&Itemid=41 (Aug. 2007)
www.healthsquare.org/news.php?id=557995 (Aug. 2007)
www.midnightuniv.org/forum/index.php/topic,1731.0/prev_next,prev.
194

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

html#new (Aug. 2007)
www.thaicr.org/node/89 (Aug. 2007)
www.radio.thaihealth.net/modules.php?name=News&file=print&sid
=22 (Sep. 2007)
www.news.sanook.com/politic/politic_22103.php (Sep. 2007)
www.newspnn.com/detail.php?dataid=4025&code=n3_24082006_0
1&mode=th (Sep. 2007)
www.rta.mi.th/DB/eak/Webboard/aspboard_Question.asp
?GID=1487 (Sep. 2007)
www.prachatai.com/05web/th/home/page2 (Sep. 2007)
www.phrathai.net/news/detail.php?catid=8&groupid=1&ID=4564
(Sep. 2007)
www.udonthani.com/udnews/05203.html (Sep. 2007)
www.esanvoice.net/esanvoice/know/show_module.php?Category
(Sep. 2007)
www.radio-chumchon.com/Unknows.htm (Sep. 2007)

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

195

196

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

2

3

4

5

ที่อยู่

โรงเรียนแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
วัดเดชดำรงค์ ม.6 ต.ขุนคง
อ.หางดง จ.เชียงใหม่
วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อน (90.75) ประปาหมู่บ้านดงดำ ม.5
ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
วิทยุชุมชนอำเภอเวียงแหง
วัดกองลม ม.2 ต.เวียงแหง
(89.00)
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
วิทยุชุมชนมนต์เสียงธรรม
วัดบุปผาราม ม.12 ต.แม่แจ่ม
(106.25)
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนคนฮักเมืองแจ่ม
(101.00)
วิทยุชุมชนคนหางดง (91.00)

ประเด็นวัฒนธรรม
ประเพณีกะเหรี่ยงโพล่ง
ประเด็นสิ่งแวดล้อม (ลิกไนท์)

ประเด็นการศึกษา

รูปแบบ

กลุ่มตัวอย่างวิทยุชุมชนที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ไม่ใช่วิทยุชุมชนที่ดำเนินการตามหลักการ “ของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน”
ทั้งหมด แต่เป็นการคัดเลือกเพื่อศึกษาให้เห็นถึงการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริงของสถานีวิทยุที่กล่าวอ้างว่าเป็น “วิทยุชุมชน”

เชียงใหม่

จังหวัด

1

ลำดับที่

1. ภาคเหนือ

รายชื่อสถานีวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง

ภาคผนวก ก
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แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

9

10

แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่
เชียงราย

7
8

11

เชียงใหม่

จังหวัด

6

ลำดับที่

ที่อยู่

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชน ต.เชียงดาว
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
(นายสนั่น ช่างปรุง
086 - 238 - 4778)
วิทยุชุมชนรวมคนรักฝาง (95.50) ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วิทยุชุมชนคลื่นเสียงเด็ก
ศูนย์ลูกหญิง ตู้ปณ. 19
(90.00)
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
วิทยุชุมชนคนแม่ลา
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
(95.00)
ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
จ.แม่ฮ่องสอน
วิทยุชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุดอยกองมู ต.ปางหมู
(90.00)
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
วิทยุชุมชนคนขุนยวม
802 ม.1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม
(98.25)
จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนลุ่มน้ำปิง (105.25)

ประเด็นเครือข่ายเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน

ประเด็นเครือข่ายชุมชนเมือง

ประเด็นสิทธิเด็ก การค้ามนุษย์
และชนเผ่า
ประเด็นสุขภาพ

ประเด็นดิน น้ำ ป่า
(ทรัพยากร)

รูปแบบ
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แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

น่าน

พะเยา

ลำปาง

ลำพูน

13

14

15

16

17

จังหวัด

12

ลำดับที่

วิทยุชุมชนแจ้ห่ม
(89.50)
วิทยุชุมชนคนบ้านโฮ่ง
(89.50)

วิทยุชุมชนคนนาน้อย
(91.50)
วิทยุชุมชนคนรักถิ่น
(89.75)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนคนเมืองปาย
(89.70)
วิทยุชุมชนคนแม่สะเรียง
(105.00)
วัดหลวง ต.เวียงใต้ อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านใ
น- เวียง ม.2 ต.แม่สะเรียง
อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลนาน้อย ม.6
ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
ศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน
ม.5 ต.บ้านปิ่น อ.ดอกคำใต้
จ.พะเยา
อาคารห้องสมุดประชาชน ม.1
ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
สำนักปฏิบัติธรรมสโรราราม
ต.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ที่อยู่

ประเด็นเครือข่ายองค์กรชาว
บ้าน

ประเด็นทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม เกษตร
ประเด็นความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชน (คสข.)

รูปแบบ
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ลำพูน

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก

20

21

22

พิษณุโลก

ลำพูน

19

23

ลำพูน

จังหวัด

18

ลำดับที่

วิทยุชุมชนคนเมืองหละปูน
(90.25)
วิทยุชุมชนท่าเสา
(104.50)
วิทยุชุมชนตำบลหนองกุลา
(106.75)
วิทยุชุมชนคนพิษณุโลก

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนดอยหลังถ้ำ
(100.25)
วิทยุชุมชนเวียงหนองล่อง
(91.00)
สำนักสงฆ์ดอยหลังถ้ำ ม.6
ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ที่ทำการกลุ่มเกษตรนาไร่
ตำบลวังผาง ม.6 ต.วังผาง
กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
อาคารเอนกประสงค์
ม.6 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
วัดดอยท่าเสา
ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
114/4 อบต.หนองกุลา
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
602/14-17 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ที่อยู่

ประเด็นท้องถิ่น สตรี
และเกษตร

ประเด็นปฏิรูปที่ดิน

รูปแบบ
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พิษณุโลก

กำแพงเพชร

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

25

26

27

28

29

จังหวัด

24

ลำดับที่

วิทยุชุมชน สXส
(93.50)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
(89.25)
วิทยุชุมชนอำเภอไทรงาม
(89.75)
วิทยุชุมชนบึงสามพัน
(97.25)
วิทยุชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี
(89.75)
วิทยุชุมชนคนหนองไผ่
(94.0)

รูปแบบ

289/2 ม.3 ต.บึงพระ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
151 ม.1 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม
จ.กำแพงเพชร
3/1 ม.2 ต.บึงสามพัน
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
วัดพุเตยประสิทธิ์ ม.4 ต.พุเตย ประเด็นสื่อกับประชาธิปไตย
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
มูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์
ประเด็นสื่อกับสุขภาพ
55 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์
วัดโนนสวรรค์ ม.4 ต.นาป่า
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ที่อยู่
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สุโขทัย

สุโขทัย

พิจิตร

32

33

34

พิจิตร

สุโขทัย

31

35

เพชรบูรณ์

จังหวัด

30

ลำดับที่

วิทยุชุมชนคนสามง่าม
(105.25)

วิทยุชุมชนทุ่งเสลี่ยม
(89.25)
วิทยุชุมชนวังทรายพูน
(89.75)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนตำบลบ้านติ้ว
(107.25)
วิทยุชุมชนเด็ก เยาวชน
และครอบครัว (105.25)
วิทยุชมุ ชนอำเภอบ้านด่านลานหอย
(103.75)

รูปแบบ

อบต. ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
74/10 ม.8 ต.คลองตาล
ประเด็นเด็ก เยาวชน
อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
และครอบครัว
โรงเรียนเบสิกคอมพิวเตอร์ ม. 4
ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย
249/1 ม.4 ต.ทุ่งเสลี่ยม
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
สถานีอนามัยบ้านหนองยาง
ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน
จ.พิจิตร
สถานีอนามัยเนินปอ ต.เนินปอ
อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ที่อยู่
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ปัตตานี

ปัตตานี

5

6

วิทยุชุมชนจุดเมืองปัตตานี
(97.75)
วิทยุชุมชนตำบลทรายขาว
(92.50)

นครศรีธรรมราช วิทยุชุมชนลานสกา
(107.85)
นครศรีธรรมราช วิทยุชุมชนคนลาไม
(105.50)

3

4

กระบี่

2

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนสินปุน-โคกหาร
(100.75)
วิทยุชุมชนตำบลคลองประสงค์
(93.00)

กระบี่

จังหวัด

1

ลำดับที่

2. ภาคใต้
รูปแบบ

โรงเรียนบ้านควนกลาง ต.สินปุน
อ.เขาพนม จ.กระบี่
ที่ทำการกลุ่มการเงินขนาดเล็ก
43/1 ม.1 ต.คลองประสงค์
อ.เมือง จ.กระบี่
ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
หน้าโรงเรียนหนองนนทรี
ประเด็นสร้างอ่างเก็บน้ำ
(สิ่งแวดล้อม)
ต.วังอ่าง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาล 1 ต.จะบังตีกอ
อ.เมือง จ.ปัตตานี
กองทุนหมูบ่ า้ น ม.3 ต.ทรายขาว
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ที่อยู่

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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พังงา

พัทลุง

พัทลุง

ยะลา

9

10

11

12

ยะลา

พังงา

8

13

พังงา

จังหวัด

7

ลำดับที่

วิทยุชุมชนสวนป่าห้วยพูด
(105.25)
วิทยุชุมชนคนรักษ์บางแก้ว
(90.00)
วิทยุชุมชนฟ้าใส จ.ยะลา
(100.75)
วิทยุชุมชนอาลาวียะ
(105.25)

วิทยุชุมชนคนน้ำเค็ม
(101.25)
วิทยุชุมชนบ้านทับตะวัน
(104.75)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนคนนาเตย (106.50)

รูปแบบ

ศาลาเอนกประสงค์ ม.1
ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ศูนย์ประสานงานชุมชน ม.2
ต.น้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ศูนย์วัฒนธรรมมอแกน
ม.7 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา
304 ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว
จ.พัทลุง
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ศูนย์ฟ้าใส 188/1 ถ.เทศบาล
ประเด็นสิทธิเด็ก
ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โรงเรียนอาลาวียะ ม.3 อ.เมือง ประเด็นเผยแผ่ศาสนาอิสลาม
จ.ยะลา

ที่อยู่
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ยะลา

สงขลา

สงขลา

สงขลา

สตูล

สตูล

สตูล

15

16

17

18

19

20

จังหวัด

14

ลำดับที่

ที่อยู่

รูปแบบ

มัสยิดกลางยะลา ถ.สิโรรส
อ.เมือง จ.ยะลา
อบต.บางเหรียง ม.8
ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง
จ.สงขลา
วิทยุเสียงกรรมกร
สหภาพแรงงานการรถไฟ 4/1 ประเด็นสิทธิแรงงาน
(102.75)
ถ.รถไฟ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชน ที่พักสงฆ์เกาะบก ม.2 ต.ควนรู ประเด็นเผยแผ่พุทธศาสนา
(101.00)
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
วิทยุชุมชนคนละงู
อบต. ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
(100.75)
วิทยุชุมชนสุขภาพละงู
โรงพยาบาลละงู
ประเด็นสุขภาพ
(107.50)
ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
วิทยุชุมชนควนกาหลง
อบต. ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
(105.90)
จ.สตูล

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนคนยาลอ
(105.25)
วิทยุชุมชนควนเนียง
(98.25)

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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21

ลำดับที่

สุราษฎร์ธานี

จังหวัด

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนเครดิตยูเนียน
(105.75)
115 ม.3 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่

รูปแบบ
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กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

2

3

4

5

จังหวัด

1

ลำดับที่

3. ภาคอีสาน

วิทยุชุมชนคนดอนจาน
(100.20)
วิทยุชุมชนคนไทโส้
(99.75)
วิทยุชุมชนคนกุฉินารายน์
(104.00)
วิทยุชุมชนเมืองนครขอนแก่น
(102.00)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชมุ ชนภูมปิ ญั ญา
หมอพืน้ บ้าน
(94.50)

รูปแบบ

ศูนย์การเรียนรู้
ประเด็นภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบ้านไทย
หมอพืน้ บ้าน
ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย
จ.กาฬสินธุ์
92 ม.2 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน
จ.กาฬสินธุ์
วัดน้อยสันติ ม.6 ต.กุสุมาลย์
อ.กุสุมาลย์ จ.กาฬสินธุ์
125/1 ม.5 ต.กุดค้าว
อ.กุฉินารายน์ จ.กาฬสินธุ์
อาคาร 200 ปี ริมบึงแก่นนคร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ที่อยู่

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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นครพนม

นครราชสีมา

8

9

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

7

10

ชัยภูมิ

จังหวัด

6

ลำดับที่

วิทยุชุมชนชาวธาตุพนม
(105.25)
วิทยุชุมชนภูมิปัญญาคนพิมาย
(101.75)
วิทยุเสียงกรรมกร
(92.00)

วิทยุชุมชนต้นน้ำชี
(101.25)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนคนบ้านแท่น
(100.00)

รูปแบบ

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจร
ม.15 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น
จ.ชัยภูมิ
สนง.การประถมศึกษาอำเภอ
(หลังเก่า) ม.9 ต.หนองบัวแดง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
ศาลาอีสานเขียว ม. 7 ต.อุ่มเม้า ประเด็นสิทธิเครือข่ายผู้ร่วมพั
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ฒนาชาติไทย
วัดเดิม ม.1 ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
สหภาพฯรถไฟ ถ.รถไฟ
ประเด็นสิทธิแรงงาน
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

ที่อยู่
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บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

มหาสารคาม

มหาสารคาม

มหาสารคาม

12

13

14

15

จังหวัด

11

ลำดับที่

วิทยุชุมชนคนแกดำ
(97.75)
วิทยุชุมชนคนพัฒนา
(103.75)

วิทยุชุมชนวัดป่าตะครองใต้
(สูงเนินเรดิโอ) (94.50)
วิทยุชุมชนคนพยัคฆ์ (99.25)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนคนสตึก
(88.50)
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตำบลร่อนทอง 24 ม.10
ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
วัดป่าตะครองใต้ ม.3 ต.สูงเนิน
อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเครือข่ายกองทุนตำบล
เมืองเสือ (อาคารร้านค้าชุมชน)
ม.5 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมพิ สิ ยั
จ.มหาสารคาม
17 ม.4 ต.วังแสง อ.แกดำ
จ.มหาสารคาม (วัด)
วัด ม.12 ต.ราษฎร์พัฒนา
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ที่อยู่

รูปแบบ

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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มุกดาหาร

มุกดาหาร

ร้อยเอ็ด

18

19

20

ร้อยเอ็ด

มหาสารคาม

17

21

มหาสารคาม

จังหวัด

16

ลำดับที่

วิทยุชุมชนตำบลบ้านเป้า
(102.00)
วิทยุชุมชนเครือข่ายตำบล
คนมุกดา (105.50)
วิทยุชุมชนเคียมแวง
(90.40)
วิทยุชุมชนคนน้ำอ้อม
(103.00)

วิทยุชุมชนคนสำโรง
(98.25)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนคนนาทอง
(89.10)
ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนา
นาทอง 10/9 ม.7 ต.นาทอง
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
โรงเรียนบ้านสำโรง ม.12
ต.สำโรง อ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม
สถานีอนามัย ม.3 ต.บ้านเป้า
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
154 ม.3 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
185 ม.11 ต.หนองแก้ว อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด
ตลาดนัดชุมชน ม.7 ต.น้ำอ้อม
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ที่อยู่

รูปแบบ
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ร้อยเอ็ด

เลย

เลย

เลย

เลย

เลย

เลย

23

24

25

26

27

28

จังหวัด

22

ลำดับที่

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนคนเมืองเกษ
(97.75)
วิทยุชุมชนสำหรับคนไกลวัด
(89.25)
วิทยุชุมชนคนด่านซ้าย
(104.50)
วิทยุชุมชนคนภูกระดึง
(91.25)
วิทยุเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย
(108.00)
วิทยุชุมชนคนภูหลวง
(96.50)
วิทยุชุมชนคนวังสะพุง
(88.00)

รูปแบบ

111 ม.5 ต.เหล่าหลวง
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง
ประเด็นศาสนาและวัฒนธรรม
อ.เมือง จ.เลย
วัดโพนชัย ม.3 ต.ด่านซ้าย
อ.ด่านซ้าย จ.เลย
สนง. ศึกษาธิการ (หลังเก่า) ม.1
ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
ศูนย์ประสานงานประชาสังคม ประเด็นเด็ก เยาวชน
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
และครอบครัว
วัดดอยสวรรค์ ม.6 ต.หนองคัน
อ.ภูหลวง จ.เลย
อาคารเอนกประสงค์ ม.12
ต.วังสะพุง อ.เมือง จ.เลย

ที่อยู่

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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เลย

เลย

เลย

เลย

เลย

เลย

29

30

31

32

33

34

ลำดับที่

จังหวัด

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนคนผาขาว
(91.75)
วิทยุชุมชนคนเชียงกลม
(90.25)
วิทยุชุมชนคนภูเรือ
(96.75)
วิทยุชุมชนคนเอราวัณ
(107.00)
วิทยุชุมชนคนรักษ์ป่า
(96.00)
วิทยุชุมชนคนเชียงคาน
(106.25)

รูปแบบ

สวนสุขภาพห้วยรองหิน ม.13
ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.4
ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
วัดศรีภูเรือ ม.1 ต.หนองบัว
อ.ภูเรือ จ.เลย
ชุมชนเลไลย์อโศก ต.ผาอินแปง ประเด็นกสิกรรมไร้สารพิษ
อ.เอราวัณ จ.เลย
วัด 135 ม.10 ต.ห้วยส้ม
ประเด็นเครือข่ายป่าชุมชน
อ.ภูกระดึง จ.เลย
อาคารประถมศึกษาอำเภอ
(หลังเก่า) ต.เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย

ที่อยู่
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ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

36

37

38

39

จังหวัด

35

ลำดับที่

ส.ว.ท.พระพุทธศาสนา
อ.กันทรลักษ์
(104.5)
วิทยุชุมชนคนเกษตรกร
(106.75)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนา
วัดเทียบศิลาราม
(103.75)
วิทยุชุมชนคนเมืองกันทรลักษ์
(106.25)
วิทยุชุมชนบ้านไฮ
(102.50)

รูปแบบ

ที่พักสงฆ์เทียบศิลาราม
ประเด็นเผยแผ่พุทธศาสนา
ม.18 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
จ.ศรีสะเกษ
85 ม.5 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ
คุ้มบ้านโนนป่าติ้ว ม.3
ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ
วัดป่าสวนสงฆ์-ดำรงพุทธธรรม ประเด็นเผยแผ่พุทธศาสนา
ม.11 ต.หนองหญ้าลาด
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
142 ม.11 ต.น้ำอ้อม
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่อยู่
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สกลนคร

หนองคาย

หนองคาย

หนองคาย

หนองบัวลำภู

42

43

44

45

จังหวัด

40

ลำดับที่

วิทยุชุมชนหนองภัยศูนย์
(104.25)

วิทยุชุมชนคนภูวัว
(98.25)
วิทยุชุมชนบุ่งคล้า
(100.75)
วิทยุชุมชนคนโพธิ์ตาก
(97.50)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนคนภูพาน
(95.75)

รูปแบบ

ศูนย์อินแปง 149/7 ม.8
ประเด็นเกษตรผสมผสาน
ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
(นายเสริม อุดมนา
087-2221843)
171 ม.5 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า
จ.หนองคาย
ตลาดชุมชนบุ่งคล้า ม.2
ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ม.1
ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก
จ.หนองคาย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
บ้านหนองภัยศูนย์
ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู

ที่อยู่
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จังหวัด

หนองบัวลำภู

อุดรธานี

อุดรธานี

อุดรธานี

อุดรธานี

ลำดับที่

46

47

48

49

50

วิทยุชุมชนบ้านดง-ทุ่งฝน
(99.25)

วิทยุชุมชนคนภูไท
(106.25)
วิทยุชุมชนสัมพันธ์
(96.75)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนเพื่อการเกษตร
ดอนนาดี
(103.50)
วิทยุชุมชนคนฮักถิ่น
(100.75)

รูปแบบ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ม.7 ต.บ้านขาม อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู
วัดอรุณธรรมรังสี ม.3
ประเด็นสิ่งแวดล้อม (โปแตช)
ต.ห้วยสามพาด
อ.ประจักษ์ศิลปาคม
วัดป่าโพนพระเจ้า ม.5 ต.นายูง ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง
อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
มูลนิธิคริสตจักร ม.1
ต.หนองแวง อ.น้ำโสม
จ.อุดรธานี
สนง. การประถมศึกษาอำเภอ
บ้านดุง (หลังเก่า) ม.11
ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ที่อยู่
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51

ลำดับที่

อำนาจเจริญ

จังหวัด

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนเสมาพันปี
(99.00)
สถานีอนามัย (เดิม) 16
ม.7 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ
จ.อำนาจเจริญ

ที่อยู่

รูปแบบ
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จันทบุรี

จันทบุรี

จันทบุรี

จันทบุรี

จันทบุรี

ฉะเชิงเทรา

2

3

4

5

6

จังหวัด

1

ลำดับที่

4. ภาคตะวันออก

วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ
จ.จันทบุรี (95.75)
วิทยุชุมชนบางสระเก้า
(102.25)
วิทยุชุมชนแปลงยาว
(105.75)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนเขาคิฌชกูฏ
(89.75)
วิทยุชุมชนทับไทร
(102.25)
วิทยุชุมชนสอยดาว
(106.50)

รูปแบบ

สนง.การประถมศึกษา (ร้าง) ม.5
ต.พลวง อ.คิฌชกูฏ จ.จันทบุรี
15/7 ม.6 ต.ทับไทร
อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
วัดปะตงวนาราม ม.5
ต.ทรายขาว อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี
วิทยาลัยพยาบาล อ.เมือง
ประเด็นสุขภาพ
จ.จันทบุรี
ศูนย์ศิลป์เสื่อ ม.2 ต.บางสระเก้า
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
วัดเนินไร่ ม.8 ต.แปลงยาว
ประเด็นพุทธศาสนา
อ.แปลงยาวจ.ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่
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ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ชลบุรี

ชลบุรี

ตราด

ตราด

ปราจีนบุรี

8

9

10

11

12

13

จังหวัด

7

ลำดับที่

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนตำบลบ้านซ่อง
(103.75)
วิทยุชุมชนเกาะจันทร์
(90.35)
วิทยุชุมชนหนองรี
(103.75)
วิทยุชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย
(102.25)
วิทยุชุมชนตำบลไม้รูด
(105.75)
วิทยุชุมชนห้วยน้ำขาว
(104.25)
วิทยุชุมชนคนศรีมหาโพธิ์
(97.75)
อบต. ตำบลบ้านซ่อง
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ม.6 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์
จ.ชลบุรี
45 ม.5 ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี
4 ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
1/4 ม.3 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่
จ.ตราด
สอ.ห้วงน้ำขาว ม.4
ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด
อบต.หนองโพรง ม.5
ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์
จ.ปราจีนบุรี

ที่อยู่

ประเด็นสิ่งแวดล้อม

ประเด็นสุขภาพและเกษตร

รูปแบบ
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ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

ระยอง

ระยอง

สระแก้ว

สระแก้ว

นครนายก

15

16

17

18

19

20

จังหวัด

14

ลำดับที่

วิทยุชุมชนคนชายแดน
(94.00)
วิทยุชุมชนคนบางอ้อ
(99.25)

วิทยุชุมชนเพื่อมวลชน
ตำบลละหาร (89.25)
วิทยุชุมชนบ้านจำรุง
(103.75)
วิทยุชุมชนตำบลคลองน้ำใส
(104.75)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนตำบลหนองกี่
(103.75)
วิทยุชุมชนนาดี
อบต.หนองกี่ 666 ม.10
ต.หนองกี่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
215 ม.6 ต.บุพราห์ม อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี
ประปาหมู่บ้าน 164/3 ม.1
ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ม.7
ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
วัดป่าอรัญวาส ม.11
ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
22 ม.12 ต.หนองม่วง กิ่ง
อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
วัดเลขธรรมกิตติ์ 14 ต.บางอ้อ
อ.บ้านนา จ.นครนายก

ที่อยู่

ประเด็นสิ่งแวดล้อม

ประเด็นอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น

รูปแบบ

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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21

ลำดับที่

นครนายก

จังหวัด

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่ FM)
วิทยุชุมชนบ้านนา
(98.25)
108 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนา
จ.นครนายก

ที่อยู่

รูปแบบ
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กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

สมุทรสาคร

2

3

4

5

6

จังหวัด

1

ลำดับที่

5. ภาคตะวันตก

วิทยุชุมชนคนสาคร
(90.25)

วิทยุชุมชนคนไทรโยค
(88.00)
วิทยุชุมชน 100.75
กลุ่มปฏิรูปสื่อ (100.75)
วิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ
(107.75)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่)
วิทยุชุมชนน้ำตกไทรโยคน้อย
(98.75)
วิทยุชุมชนคนหนองประดู่
(93.25)
93 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
ศาลาเอนกประสงค์ ม.3
ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ
จ.กาญจนบุรี
321/1 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
ร้านไฟร์อาร์ท ม.2 ต.ท่ามะขาม
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ที่ทำการประปาหมู่บ้าน ม. 2
ต.หนองหญ้าไช อ.หนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี
97 ม.4 ต.ท่าทราย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่

รูปแบบ
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สมุทรสาคร

นครปฐม

นครปฐม

9

10

11

ราชบุรี

สมุทรสาคร

8

12

สมุทรสาคร

จังหวัด

7

ลำดับที่

วิทยุชุมชนวัดโพธิ์บัลลังค์
(103.75)

วิทยุชุมชนปฐมสาคร
(106.25)
วิทยุชุมชน
วัดสิรินธรเทพรัตนาราม
(103.75)
วิทยุชุมชนเพื่อนชุมชน
ปฐมอโศก (107.90)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่)
วิทยุชุมชนวัดหลักสี่
(101.25)
วิทยุชุมชนคนบ้านแพ้ว
(93.25)

โรงเรียนสัมมาสิกขา
66 ม.5 ต.พระประโทน
อ.เมือง จ.นครปฐม
วัด 8 ม.3 ต.คุ้งพะยอม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

17 ม.2 ต.ยกกระบัตร
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ม.1
ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร
99 ม.5 ต.เกษตรพัฒนา
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
วัด 26 ม.7 ตงอ้อมใหญ่
อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่

ประเด็นพุทธศาสนา

รูปแบบ
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ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

14

15

16

จังหวัด

13

ลำดับที่

วิทยุชุมชนบ่อนอก
(103.75)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่)
วิทยุชุมชนตำบลดอนแร่
(104.50)
วิทยุชุมชนเพื่อนชาวนา
(105.25)
วิทยุชุมชนทองมงคล
(104.75)

รูปแบบ

อบต.ดอนแร่ 57 ม.1 ต.ดอนแร่
อ.เมือง จ.ราชบุรี
191/3 ม.9 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาว ประเด็นเกษตรกร
จ.เพชรบุรี
ศูนย์ท่องเที่ยวบ้านห้วยเกรียบ
ม.4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
วัดสี่แยกบ่อนอก ม.10 ต.บ่อนอก ประเด็นสิ่งแวดล้อม
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

223

กรุงเทพฯ

อุทัยธานี

อุทัยธานี

3

4

5

อ่างทอง

กรุงเทพฯ

2

6

กรุงเทพฯ

จังหวัด

ลำดับที่
(ชุดที่)
1

6. ภาคกลางและกรุงเทพฯ

วิทยุชุมชนบ้านไร่
(104.25)
วิทยุชุมชนลานสัก
(105.95)
วิทยุชุมชน “อ่างทอง”
(92.25)

วิทยุชุมชนคลองเตย
(107.5)
วิทยุชุมชนเสียงกรรมกร

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่)
วิทยุชุมชนเสียงนี้เพื่อเอดส์
(101.25)
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 48/282
ถ.รามคำแหง 104
แขวงสะพานสูง กทม.
34 ล็อค 6 ถ.อาจณรงค์
แขวงคลองเตย กทม.
ที่ทำการสหภาพฯรถไฟ ลาดยาว
แขวงจตุจักร กทม.
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านไร่ ม.6
ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
โรงพยาบาลลานสัก ต.ลานสัก
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
30 ม.6 ต.เทวราช อ.ไชโย
จ.อ่างทอง

ที่อยู่ (ผู้ให้ข้อมูล)

ประเด็นสุขภาพ

ประเด็นแรงงาน

ประเด็นสุขภาพ และเอดส์

รูปแบบ
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อยุธยา

ปทุมธานี

นครสวรรค์

นครสวรรค์

นครสวรรค์

นครสวรรค์

8

9

10

11

12

จังหวัด

7

ลำดับที่

วิทยุชุมชนเขาทอง (94.25)

วิทยุชุมชนไพศาลี
(107.25)
วิทยุชุมชนปากน้ำโพ
(89.75)
วิทยุชุมชนแม่วงศ์ (102.75)

ชื่อสถานี
(คลื่นความถี่)
วิทยุชุมชนวัฒนธรรม
คลองขนมจีน (108)
วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม
(107.75)
วัดมารวิชัย ต.สามตุ่ม อ.เสนา
จ.อยุธยา
สนง.เครือข่ายชุมชน 32/6
ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองสาม
จ.ปทุมธานี
วัดไพศาลี อ.ไพศาลี
จ.นครสวรรค์
สวนสาธารธหน้าเทศบาล ถ.มาตุลี
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
อบต.เขาชนกัน อ.แม่วงศ์
จ.นครสวรรค์
วัดเขาทอง ม.4 ต.เขาทอง
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ที่อยู่

รูปแบบ
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ภาคผนวก ข
มาตราที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสื่อใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
มาตรา 39 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การ
พูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีการ
อื่น
การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อำนาจตามบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐ เพือ่
คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความ
เป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน หรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ
หรือสุขภาพของประชาชน
การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานี
วิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนสิทธิและเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทำมิได้
การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าทีต่ รวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิง่ พิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ จะกระทำ
มิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวการณ์สงคราม
หรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรคสอง
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เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน ต้องเป็นบุคคล
สัญชาติไทย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การให้เงิน หรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือสื่อ
มวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้
มาตรา 40 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสือ่ สารของชาติเพือ่ ประโยชน์
สาธารณะ
ให้มอี งค์กรของรัฐทีเ่ ป็นอิสระ ทำหน้าทีจ่ ดั สรรคลืน่ ความถีต่ าม
วรรคหนึง่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ
การดำเนินการตามวรรคสอง ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม
ความมัน่ คงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอืน่ รวมทัง้ การแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม
มาตรา 41 พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ย่อมมีเสรีภาพในการ
เสนอข่าว และแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่
ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือเจ้าของกิจการนัน้ แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อจรรยาบรรณและการประกอบวิชา
ชีพ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมี
เสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างเอกชนตามวรรคหนึ่ง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การ
พูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทำมิได้ เว้นแต่ โดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
เพือ่ คุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศชือ่ เสียง สิทธิในครอบครัวหรือความ
เป็นอยูส่ ว่ นตัวของบุคลอืน่ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน หรือเพือ่ ป้องกันหรือระงับความเสือ่ มทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชน
การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น เพื่อลิดรอน
เสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทำมิได้
การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอืน่ เสนอข่าวสารหรือแสดง
ความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆ
เพือ่ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง
การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าทีต่ รวจ ก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำใน
ระหว่างทีป่ ระเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ แต่ทง้ั นีจ้ ะต้องกระทำโดย
อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคล
สัญชาติไทย
การให้เงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่ อุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้
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มาตรา 46 พนักงานหรือลูกจ้างเอกชนทีป่ ระกอบกิจการหนังสือ
พิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพ
ในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญ
โดยไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาณัตขิ องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือเจ้าของกิจการนัน้ แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ
และมีสทิ ธิจดั ตัง้ องค์กรเพือ่ ปกป้องสิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรม รวม
ทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อ
มวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชน
ตามวรรคหนึ่ง
การกระทำใดๆ ไม่วา่ ในทางตรงหรือทางอ้อมของผูด้ ำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ อันเป็นการขัดขวาง
หรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ
ของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบและไม่มผี ลใช้บงั คับ เว้นแต่เป็นการกระทำเพือ่ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ
มาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่ง ทำหน้าที่จัด
สรรคลืน่ ความถีต่ ามวรรคหนึง่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ
การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
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ประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม
ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่นและการแข่งขันโดยเสรีอย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อ
มวลชนสาธารณะ
การประกอบกิจการตามวรรคสอง ต้องมีมาตรการเพือ่ ป้องกันมิ
ให้มกี ารควบรวม การครองสิทธิขา้ มสือ่ หรือการครอบงำ ระหว่างสือ่ มวลชน
ด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
ของประชาชน
มาตรา 48 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการ
หรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
หรือโทรคมนาคมมิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
กิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะดำเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมทีส่ ามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทำนองเดียวกับการเป็น
เจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว
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ภาคผนวก ค

ลำดับสถานการณ์วิทยุชุมชน1
ตุลาคม 2540
- ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
และในมาตรา 40 ต้องจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 2
ฉบับ คือ
1) ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจ
การวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
2) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
11 กุมภาพันธ์ 2541
- คณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการวางแผนและพัฒนาสือ่ สารมวลชนและสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคนและสังคมจำนวน 28 คน
27 มีนาคม 2541
- รัฐบาล (พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำ) จัดตั้งคณะอนุ
กรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถีฯ่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 จำนวน 23 คน ประกอบด้วยตัวแทน
จากส่วนราชการ ผูแ้ ทนสือ่ มวลชน และนักวิชาการ โดยมีคณ
ุ หญิงสุพตั รา
มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อยก
ร่างหลักการพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีฯ่ ข้อเสนอของคณะ
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อนุกรรมการฯ มีสาระสำคัญ คือ ให้มอี งค์กรอิสระ 2 องค์กร กำกับกิจการ
วิทยุและโทรทัศน์องค์กรหนึ่ง และกำกับกิจการโทรคมนาคมอีกองค์กร
หนึ่ง
หมายเหตุ คณะอนุกรรมการฯพิจารณาเสนอหลักการโดยไม่มี
ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของเรื่องยกร่างมานำเสนอต่อที่ประชุม
มีนาคม - มิถุนายน 2541
- คณะอนุกรรมการฯ จัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นเรือ่ งอนาคต
วิทยุโทรทัศน์ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามภูมิภาคต่างๆ 5 แห่ง
- องค์กรพัฒนาเอกชนจัดเวทีระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับพ.ร.บ.
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
ธันวาคม 2541
- คณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างกฎหมาย โดยเปลี่ยนหลักการ
ที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด และเปลี่ยนชื่อเป็น ร่างพระราช
บัญญัตอิ งค์กรบริหารคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ........
หมายเหตุ ร่างของคณะกรรมการกฤษีกาบิดเบือนมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ นักวิชาการและสือ่ มวลชนวิพากษ์วจิ ารณ์ความไม่ชอบ
มาพากลดังกล่าว
9 มีนาคม 2542
- คณะรัฐมนตรีรบั หลักการร่าง พ.ร.บ.องค์กรบริหารคลืน่ ความถี่
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และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ..... ทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้มอี งค์กรอิสระองค์กรเดียวกำกับ
กิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม
5 เมษายน 2542
- องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการสื่อสารมวลชนเสนอร่าง
พระราชบัญญัติคู่ขนานกับร่างของรัฐบาล โดยมีหลักการสำคัญ คือ
ให้มีองค์กรอิสระ 2 องค์กร องค์กรหนึ่งกำกับกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และ
อีกองค์กรหนึ่งกำกับกิจการโทรคมนาคม แต่รัฐบาลไม่รับร่างขององค์กร
พัฒนาเอกชนและนักวิชาการสือ่ สารมวลชน และขอให้พรรคประชาธิปตั ย์
เป็นผู้นำร่างดังกล่าวเสนอต่อสภา เป็นร่างพระราชบัญญัติคู่ขนานกับร่าง
ของรัฐบาล
หมายเหตุ เครือข่ายนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนยื่น
หนังสือต่อรัฐบาลขอให้ชะลอการนำร่างของรัฐบาลเข้าสู่สภา, การเคลือ่ น
ไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนได้ทำให้เรือ่ งการปฏิรปู สือ่ เริม่ เป็นทีร่ บั รูแ้ ละ
จับตาของสังคม
5 เมษายน 2542
- สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.... ตามที่รัฐบาลเสนอ รวมทั้งร่างที่พรรค
ประชาธิปัตย์เสนอ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 35 คน
เพื่อแปรญัตติใน 30 วัน
- องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการมีตวั แทนในกรรมาธิการ
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พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ จำนวน 4 คน ได้
แก่ ดร.วิษณุ วรัญญู, ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์, รศ.จุมพล รอดคำดี,
และน.พ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
เมษายน - ตุลาคม 2542
- กระบวนการนิตบิ ญั ญัติ “พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ฯ” ในสภา
ผู้แทนราษฎร
- คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
ควบคู่ไปกับการพิจารณาแปรญัตติในกรรมาธิการ
- สื่อมวลชนและองค์กรพัฒนาเอกชนขอเข้าฟังการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อติดตามและตรวจสอบการพิจารณา
ร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธิการ สาระสำคัญ คือ การโต้แย้งเรื่องการจัด
ตั้งองค์กรอิสระกำกับกิจการ 1 หรือ 2 องค์กร และการกำหนดให้ภาค
ประชาชนได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
- กองทัพจัดเวทีแสดงความคิดเห็นคัดค้านร่าง พ.ร.บ.
8 ตุลาคม 2542
- สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์
กรจัดสรรคลื่นความถี่ที่กำหนดให้มีองค์กรอิสระ 2 องค์กร ได้แก่ คณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) และ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และส่งให้วุฒิสภา
พิจารณาต่อไป
15 ตุลาคม 2542 - 7 มกราคม 2543
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-ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนฯ ผ่านเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา และ
กรรมาธิการวุฒิสภาได้แปรญัตติเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการกสช. และ
กทช. ต้องมีความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจ นอก
เหนือจากด้านสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ความมัน่ คง กฎหมายมหาชน และกิจการท้องถิน่
นอกจากนี้ยังมีการแปรญัตติให้ผู้ที่จะเป็นกรรมการกสช.และกทช. ต้อง
ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดให้เลิกประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี แต่ข้อ
เสนอนี้แพ้มติตกไปในชั้นกรรมาธิการวุฒิสภา
16 มกราคม 43
- รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัด
สรรคลื่นความถี่
หมายเหตุ เป็นครัง้ แรกทีก่ ฎหมายรับรองสิทธิของภาคประชาชน
ในการใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการด้านวิทยุและโทรทัศน์
7 มีนาคม 2543
- พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา (กระบวนการตามพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ ใช้เวลารวมทั้งสิ้นเกือบ 2 ปี นับตั้งแต่ยกร่างใน 27 มี.ค. 41 จนผ่าน
รัฐสภาและมีการประกาศใช้)
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25 มกราคม - 28 กันยายน. 43
- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดตั้งคณะ
กรรมการสรรหากสช. ส่วนราชการส่งผู้แทนจำนวน 5 คนเป็นกรรมการ
สรรหาฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้
จัดให้กลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพ และองค์กรเอกชน คัดเลือกกันเองให้
เหลือกลุ่มละ 4 คน
8 มิถุนายน 2543
- ผู้แทนนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ จำนวน
32 คน ประชุมคัดเลือกกันเองเหลือ 4 คน
หมายเหตุ สำนักงานปลัดฯมอบหมายให้ทบวงมหาวิทยาลัย
ดำเนินการแทน
27 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2543
- กลุ่มสมาคมวิชาชีพและองค์กรเอกชนมีการประชุมเพื่อ
วางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกันเอง 4 ครั้งก่อนจะมีข้อยุติ โดยมีคณะ
วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดการประชุม แต่ใน
การประชุมกันเองของกลุม่ สมาคมวิชาชีพ ผูแ้ ทนกลุม่ ธุรกิจมีบทบาทครอบ
งำที่ประชุม
10 สิงหาคม 2543
- การคัดเลือกกันเองในกลุ่มสมาคมวิชาชีพ 49 สมาคม มีการ
บล็อกโหวต ทำให้ตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์เดิมและกลุ่มสมาคมผู้
ประกอบการเข้าไปเป็นตัวแทนทัง้ 4 คน สมาคมนักข่าวและสมาคมวิชาชีพ
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11 สมาคม ได้ยื่นคัดค้านการที่เจ้าของสัมปทานและผู้รับสัมปทานได้รับ
เลือกเป็นกรรมการสรรหา และขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคำว่า
สมาคมวิชาชีพ เพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป
หมายเหตุ กลุ่มธุรกิจสื่อขนาดใหญ่ได้จัดตั้งสมาคมขึ้นหลาย
สมาคมก่อนการคัดเลือกกันเองไม่นานนัก เพือ่ ชิงทีน่ ง่ั ในกรรมการสรรหา
กสช.
25 สิงหาคม 43
- การคัดเลือกกันเองขององค์กรเอกชน โดยมีตัวแทนองค์กร
เอกชนเข้าร่วมประชุม 151 องค์กร จากจำนวนผูส้ มัครทัง้ สิน้ 192 องค์กร
ในการประชุมครั้งที่ 1 (11 ส.ค.) มีการตั้งกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ
ขององค์กร และมีการคัดองค์กรที่ขาดคุณสมบัติออกไป 46 องค์กร
ในการประชุมครั้งที่ 2 มีผู้แทนองค์กรเอกชนเข้าร่วมประชุม 133 องค์กร
คัดเลือกผู้แทนได้จำนวน 4 คน (องค์กรเอกชนด้านศาสนาและสังคม
สงเคราะห์ ได้สง่ ตัวแทนจากสาขาจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศมาเพือ่ ลงคะแนน
ให้แก่ผู้แทนในกลุ่มของตน แม้สถานภาพจะไม่ตรงตามหลักเกณฑ์)
5 กันยายน 2543
- สมาพันธ์วชิ าชีพวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เคลือ่ นไหว
ชุมนุมที่สนามม้านางเลิ้ง แจกสมุดปกขาว และยื่นหนังสือต่อรัฐบาลคัด
ค้านการที่ตัวแทนสมาคมวิชาชีพที่ได้รับคัดเลือก 2 คนถูกตีความจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกาว่าสมาคมทัง้ สองไม่เข้าข่ายการเป็นสมาคมวิชาชีพ
ตามข้อกฎหมาย และขอให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งเรื่อง
กลับไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอีกครั้ง
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หมายเหตุ เป็นครั้งแรกที่นักวิชาชีพสื่อมวลชนสายบันเทิงมี
การชุมนุมใหญ่ถึง 3,000 คน เป็นการชุมนุมเพื่อปกป้องผลประโยชน์
ทางธุรกิจของตนเองอย่างชัดเจน
27 กันยายน 2543
- คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ถอนรายชื่อผู้แทนสมาคมวิชาชีพ
2 คน ซึ่งไม่เข้าข่ายนิยามคำว่า สมาคมวิชาชีพ ออก รวมทั้งตีความว่า
สมาคมนักข่าวซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ ไม่เข้าข่าย
สมาคมวิชาชีพตามกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ กลุ่มสมาคม
วิชาชีพ 27 องค์กรจึงมีการคัดเลือกกันเองอีกครั้งเพื่อให้ได้ผู้แทนใหม่
4 คน ในการคัดเลือกกันเองเป็นครั้งที่ 2 ผู้แทนของกลุ่มธุรกิจวิทยุและ
โทรทัศน์ก็ได้รับคัดเลือกเข้าไปอีกด้วยวิธีการบล็อคโหวต
28 กันยายน 2543
- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีประกาศแต่งตั้งรายชื่อ
คณะกรรมการสรรหากสช. จำนวน 17 คน
9 ตุลาคม 2543
- คณะกรรมการสรรหากสช. จำนวน 17 คน มีการประชุมกันเป็น
ครั้งแรก และที่ประชุมได้เลือกประธานและเลขานุการ และได้กำหนด
แนวทางการสรรหาและคัดเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.)
17 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2543
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- เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กสช.
มกราคม 2544
- มีผสู้ มัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ กสช. จำนวน 103 คน
และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองฯ
ทำหน้าที่ให้คะแนนผู้สมัครก่อนเสนอให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
5 มกราคม 2544
- คณะกรรมการสรรหา กสช. ประชุมพิจารณาผลการกลัน่ กรอง
ของคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ โดยในรอบแรกนี้ แบ่งเป็นคะแนนผลงาน
50 คะแนน คะแนนความสามารถ 30 คะแนน คะแนนวิสยั ทัศน์ 20 คะแนน
และได้คดั เลือกผูท้ ่ไี ด้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 60 ขึน้ ไป จำนวน 61 คน สำหรับ
สอบสัมภาษณ์ในรอบที่สอง
7 มีนาคม 2544
- นักวิชาการและองค์กรประชาธิปไตยจัดเวทีสาธารณะ วิสยั ทัศน์
การจัดการกิจการสื่อสารของชาติ โดยเชิญผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง
59 คน มีผู้สมัคร 25 คนเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แต่คณะกรรมการสรรหา
และผู้สมัครบางคนไม่เห็นด้วยกับการจัดเวทีสาธารณะ
9 - 11 มีนาคม 2544
- คณะกรรมการสรรหากสช.จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครจำนวน
59 คน (มีผู้สมัครถอนตัว 2 คน) และคัดเลือกเหลือ 28 คน
- คณะกรรมการสรรหากสช.เปิดให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ
คุณสมบัติของบุคคล 28 คน จนถึง 30 มี.ค. 44
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- องค์กรพัฒนาเอกชนและสือ่ มวลชนวิพากษ์วจิ ารณ์ผลการคัด
เลือกว่าได้บุคคลที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจสื่อสารมวลชน อีกทั้ง
กรรมการและผูส้ มัครก็มผี ลประโยชน์เกีย่ วข้องกัน ซึง่ ขัดกับหลักการเรือ่ ง
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้สมัครและกระบวนการสรรหา
9 เมษายน 2544
- คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกรอบที่ 3 โดยคัดเลือก
ผู้สมัคร 28 คน ให้เหลือ 14 คน และมีผู้สมัครบางรายแสดงความเห็นว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการสัมภาษณ์
24 พฤษภาคม 2544
- คณะกรรมการสรรหา กสช. มีมติให้ผู้สมัครจำนวน 14 คน
ได้รบั การคัดเลือก และเตรียมส่งรายชือ่ ไปยังวุฒสิ ภา แต่มกี รรมการสรรหา
2 คนคัดค้านไม่เซ็นชื่อรับรองมติของคณะกรรมการสรรหา
- สือ่ มวลชนวิพากษ์วจิ ารณ์ผลการคัดเลือกในประเด็นกรรมการ
และผู้สมัครมีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียในกิจการสื่อสารมวลชน
5 มิถุนายน 2544
- คณะกรรมการสรรหา กสช. ประชุมเพือ่ จัดทำบัญชีรายชือ่ บุคคล
ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น กสช. เสนอต่อรัฐสภา
- องค์กรพัฒนาเอกชนขอให้คณะกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยผล
ของการพิจารณาคัดเลือกบุคคล 14 คน พร้อมคะแนนทั้งหมด
- วุฒิสภาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่พิจารณาคัดเลือกหากพบว่า
ผลการคัดเลือกมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
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28 มิถุนายน 2544
- นายพิทยา ว่องกุล ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนลำดับที่ 61 ยื่นฟ้อง
คณะกรรมการสรรหากสช. และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตอ่ ศาล
ปกครอง ขอให้ศาลเพิกถอนคำสัง่ ของคณะกรรมการสรรหา กสช. ทีเ่ สนอ
ชือ่ บุคคลจำนวน 14 คนให้วฒ
ุ สิ ภาพิจาณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการกสช. และ
ขอให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา ให้คณะ
กรรมการสรรหาฯ ระงับการส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังวุฒิสภา
19 ธันวาคม 2544
- วิทยุชมุ ชนในจังหวัดกาญจนบุรแี ละจังหวัดสิงห์บรุ ี ทดลองออก
อากาศครั้งแรก
10 มกราคม 2545
- สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีวางแผนจัดทำโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ทำความเข้าใจกับประชาชน (ศขป.) ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จาก
เครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และคณะกรรมการ
รณรงค์เพือ่ การปฏิรปู สือ่ (คปส.) ว่าเป็นแนวทางการแทรกแซงการทำงาน
ของสื่อมวลชน
12 กุมภาพันธ์ 2545
- อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มีหนังสือถึงวิทยุชุมชนในจังหวัด
กาญจนบุรีและจังหวัดสิงห์บุรี ให้ระงับการส่งกระจายเสียง
21 กุมภาพันธ์ 2545
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- ศาลปกครองมีคำสัง่ ยืนตามศาลปกครองกลางเรือ่ งการะงับการ
ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 14 รายชื่อไปยังวุฒิสภา และได้แถลงคดีให้
คณะตุลาการศาลปกครองจำนวน 8 คน และโจทก์-จำเลยในคดีนี้รับฟัง
คำแถลงคดีมีประเด็นชัดเจนในเรื่องคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้สมัคร
10 คน จาก 14 คน มีส่วนเกี่ยวข้องในทางการงาน ตำแหน่งหน้าที่ และ
มีประโยชน์ ได้เสียในทางธุรกิจ
25 กุมภาพันธ์ 2545
- คณะกรรมการรณรงค์เพือ่ การปฏิรปู สือ่ (คปส.) สมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ ไทย และเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ยื่นหนังสือ
ต่อรองนายกรัฐมนตรี นายพิทกั ษ์ อินทรวิทยนันท์ ในฐานะประธานกองงาน
กกช. เรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งปิดสถานีวิทยุชุมชน จ.กาญจนบุรี และ
จ.สิงห์บุรี ของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
1 มีนาคม 2545
- ศาลปกครองขั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการ
สรรหากสช. เมื่อ 24 พ.ค. 44 เนื่องจากพบว่ามีคณะกรรมการสรรหาฯ 2
คน มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและมีประโยชน์ ได้เสียในทางธุรกิจในหน่วย
ธุรกิจเดียวกันกับผู้สมัครจำนวน 4 คน ซึ่งผิดพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2535 และให้ยกฟ้องสำนักงานปลัดนายก
รัฐมนตรี
หมายเหตุ ผูถ้ กู ฟ้องได้จดั แถลงข่าวใน 28 ก.พ. ก่อนการฟังคำ
สั่งศาล 1 วัน คัดค้านว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจพิจารณาคดีนี้ และผู้ได้
รับการคัดเลือก 4 ราย ได้ยื่นหนังสือขอให้ศาลเลื่อนวันฟังคำสั่งออกไป
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ก่อน
2 มีนาคม 2545
- องค์กรพัฒนาเอกชนและสมาคมวิชาชีพ แถลงข่าวขอให้คณะ
กรรมการสรรหาฯ ลาออก และขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ดำเนินการสรรหา
ด้วยความเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
7 มีนาคม 2545
- อสมท. อนุมัติให้ ส.ส. พรรคไทยรักไทย 9 คน จัดรายการใน
สถานีวิทยุ ซึ่งกระจายเสียงในท้องที่ที่ตัวเองเป็น ส.ส. อยู่ โดยอ้างว่าเป็น
นโยบายของ อสมท. ทีจ่ ะทำให้วทิ ยุเป็นของชุมชน ด้วยการจัดสรรเวลาวัน
ละ 4 ชั่วโมงให้นักจัดรายการท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบล
13 มีนาคม 2545
- คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เริ่ม
ดำเนินการตรวจสอบการสั่งระงับการออกอากาศวิทยุชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
29 มีนาคม 2545
- สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการสรรหา กสช.
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีศาลปกครองขั้นต้นวินิจฉัยว่าการ
สรรหา กสช. เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำสั่งให้เพิกถอน
กระบวนการสรรหา
25 เมษายน 2545
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- กรรมาธิการการมีสว่ นร่วมของประชาชน วุฒสิ ภา มีหนังสือถึง
รองนายกรัฐมนตรี นายพิทกั ษ์ อินทรวิทยนันท์ (ในฐานะประธานกองงาน
กกช.) ขอให้พิจารณาดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนดำเนินโครงการนำร่อง
ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนของภาคประชาชน
3 มิถุนายน 2545
- คณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปัญหาการแทรกแซง
การทำงานของสื่อมวลชน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เริ่มดำเนิน
การตรวจสอบการสัง่ ระงับการออกอากาศวิทยุชมุ ชนในจังหวัดกาญจนบุรี
และสิงห์บุรี
12 กรกฎาคม 2545
- คณะกรรมการบริหารสถานีวทิ ยุกระจายเสียงรัฐสภา ส่งหนังสือ
ถึงรองนายกรัฐมนตรี นายพิทกั ษ์ อินทรวิทยนันท์ ขอให้ผอ่ นผันการดำเนิน
การของสถานีวทิ ยุชมุ ชนให้สามารถดำเนินการได้ในลักษณะทดลองดำเนิน
การ และในระหว่างรอมติคณะรัฐมนตรีก็ขอให้ผู้ดำเนินการวิทยุชุมชน
สามารถดำเนินการไปพลางก่อน
15 กรกฎาคม 2545
- คณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปัญหาการแทรกแซง
การทำงานของสื่อมวลชน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ทำหนังสือ
ถึงนายกรัฐมนตรี กรณีทดลองออกอากาศสถานีวิทยุชุมชน เสนอให้คณะ
รัฐมนตรีมีมติอนุญาตให้ชุมชนทั่วประเทศที่อยู่ในกระบวนการเรียนรู้ ได้
ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชน

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

245

16 กรกฎาคม 2545
- ครม. มีมติรบั ทราบรายงานความคืบหน้าของสำนักปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการสรรหาและคัดเลือก กสช. และ กทช. ว่าคงต้อง
รอผลพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และในกรณีวทิ ยุชมุ ชน มีความโดย
สรุปว่า “ ...จากกรณีที่ภาคประชาชนได้มีการขอใช้คลื่นความถี่และมีการ
เปิดสถานีวิทยุชุมชนมากขึ้น ... ซึ่งหากมีการห้ามก็อาจขัดต่อบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ ... จึงมอบหมายให้สำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ดำเนินการให้มมี าตรการและหลักเกณฑ์
ชัว่ คราวเพือ่ ควบคุมดูแลการใช้คลืน่ ความถีข่ องวิทยุชมุ ชน ... นำเสนอต่อ
ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป”
17 กรกฎาคม 2545
- คณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบปัญหาการแทรกแซงการ
ทำงานของสื่อมวลชน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ทำหนังสือถึงรัฐ
มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย เสนอให้ผอ่ นปรนเรือ่ งการดำเนินการออก
อากาศวิทยุชมุ ชน สำหรับชุมชนทีอ่ ยู่ในกระบวนการเรียนรู้ โดยให้กำหนด
เป็นนโยบายให้จงั หวัดทีม่ วี ทิ ยุชมุ ชนอยูแ่ ล้ว สามารถทดลองออกอากาศได้
ในช่วงเวลาที่รอกระบวนการสรรหากสช.
18 กรกฎาคม 2545
- ผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์รายใหญ่และศิลปินในสังกัดกว่า
พันคนรวมตัวกันที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง เพื่อ
ผลักดันร่างพ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ ฉบับสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
246
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30 กรกฎาคม 2545
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเริ่มต้นการประชุมยกร่าง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แห่งชาติ พ.ศ...... รอบ 2
31 กรกฎาคม 2545
- คณะอำนวยการของคณะทีป่ รึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายก
รัฐมนตรี เริม่ จัดประชุมเพือ่ หาแนวทางแก้ปญั หากรณีการจัดตัง้ และทดลอง
ออกอากาศวิทยุชุมชน
4 สิงหาคม 2545
- กลุ่มผู้ดำเนินการเรียนรู้วิทยุชุมชนทั่วประเทศรวมตัวกันเป็น
“เครือข่ายวิทยุชุมชน 8 อนุภูมิภาคทั่วประเทศ” เพื่อติดตามกระบวนการ
ร่างมาตรการและหลักเกณฑ์ชั่วคราวเพื่อควบคุมดูแลการใช้คลื่นความถี่
วิทยุชุมชน ที่มีขึ้นตามมติครม. 16 ก.ค. 45
8 สิงหาคม 2545
- คณะกรรมการการสือ่ สารและโทรคมนาคม สภาผูแ้ ทนราษฎร
ดำเนินการตรวจสอบกรณีวิทยุเถื่อน
30 สิงหาคม 2545
- สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสัง่ แต่งตัง้ คณะทำงานกำหนดมาตร
การเพื่อควบคุมดูแลการใช้คลื่นความถี่ของวิทยุชุมชน ประกอบด้วย ผู้
แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรม
ประชาสัมพันธ์ กรมไปรษณีย์โทรเลข กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพ
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เรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม (ซึง่ ภายหลังเปลีย่ นเป็น
ผู้แทนจากกระทรวงไอซีที) สภาความมั่นคงแห่งชาติ ฯลฯ ตัวแทนของผู้
ประกอบการวิทยุโทรทัศน์ สมาคมนักวิชาชีพสือ่ ผูแ้ ทนวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนจากสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ฯลฯ
1 กันยายน 2545
- งานเปิดสถานีวทิ ยุชมุ ชน เครือข่ายวิทยุชมุ ชนภาคตะวันออก
ณ ที่ทำการอบจ.ปราจีนบุรี
14 - 15 กันยายน 2545
- งานเปิดตัวสมาพันธ์วิทยุชุมชนคนอีสาน ณ สถาบันราชภัฏ
สกลนคร
17 กันยายน 2545
- ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการใช้
คลื่นความถี่ของวิทยุชุมชน ครั้งที่ 1 (มีตัวแทนภาควิชาชีพ วิชาการ ภาค
ประชาสังคม และวิทยุชุมชน เข้าร่วมประชุมด้วย ตามมติครม. 16 ก.ค.
2545)
7 ตุลาคม 2545
- อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานเจ้าพนักงานกองงานกกช. มี
หนังสือสั่งระงับการออกอากาศวิทยุชุมชนในระหว่างจัดทำมาตรการผ่อน
ปรนฯ ถึงจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนทั่วประเทศ
10 ตุลาคม 2545
248
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- เครือข่ายวิทยุชุมชน 8 อนุภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม และมี 145 จุดทั่วประเทศ จัด
เวทีสรุปบทเรียน 3 ปีกระบวนการเรียนรูเ้ รือ่ งวิทยุชมุ ชนของภาคประชาชน
และรวมตัวกันเป็น “สหพันธ์วทิ ยุชมุ ชนแห่งชาติ” (สวชช.) เพือ่ ต่อรองกับ
รัฐบาลในการจัดทำร่างมาตรการและหลักเกณฑ์ชั่วคราววิทยุชุมชน
17 ตุลาคม 2545
- นายสมพงษ์ สระกวี ส.ว.สงขลา และนายสมเกียรติ อ่อนวิมล
ส.ว.สุพรรณบุรี ตั้งกระทู้ถามรัฐบาล กรณีวิทยุชุมชนรบกวนคลื่นความถี่
อื่นอันอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และการมีวิทยุชุมชนอาจ
ละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศ
21 ตุลาคม 2545
- ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการใช้
คลื่นความถี่ของวิทยุชุมชน ครั้งที่ 2
29 ตุลาคม 2545
- ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการใช้
คลืน่ ความถีข่ องวิทยุชมุ ชน ครัง้ ที่ 3 ในการประชุมครัง้ นีม้ กี ารพูดคุยและขอ
มติทป่ี ระชุม ให้ผอ่ นปรนการดำเนินการตามกฎหมายกับผูด้ ำเนินการวิทยุ
ชุมชนไปก่อน จนกว่าการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรการจะแล้วเสร็จ
30 ตุลาคม 2545
- กรมไปรษณีย์โทรเลขนำหมายศาล ไปทำการค้นและยึดเครือ่ ง
ส่งวิทยุทจ่ี ดุ ปฏิบตั กิ ารเรียนรูว้ ทิ ยุชมุ ชนจังหวัดอ่างทอง และออกหมายจับ
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ผู้ประสานงานวิทยุชุมชนอ่างทองด้วยข้อหามีเครื่องส่งไว้ในครอบครอง
และออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต นับเป็นการจับวิทยุชุมชนครั้งแรก
และเหตุเกิดขึ้นในระหว่างการจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ชั่วคราว
วิทยุชุมชน
เป็นวันสรุปงานปิดโครงการสำนักงานกองทุนเพือ่ สังคม ซึง่ เป็น
องค์กรสนับสนุนการดำเนินงานวิทยุชุมชน
4 พฤศจิกายน 2545
- นายเสถียร จันทร ผูป้ ระสานงานจุดปฏิบตั กิ ารเรียนรูว้ ทิ ยุชมุ ชน
จังหวัดอ่างทอง ถูกออกหมายเรียกให้ไปรายงานตัว ในข้อหามีเครื่องส่ง
วิทยุไว้ในครองครองโดยผิดกฎหมาย
6 พฤศจิกายน 2545
- กมธ.มีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เชิญผู้แทนสหพันธ์
วิทยุชมุ ชนแห่งชาติ (สวชช.), สภาทนายความ และผูแ้ ทนจากคณะกรรมการ
รณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) เข้าให้ข้อมูลกรณีวิทยุชุมชนอ่างทอง
8 พฤศจิกายน 2545
- ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการใช้
คลืน่ ความถีข่ องวิทยุชมุ ชน ครัง้ ที่ 4 การประชุมครัง้ นีเ้ ป็นการประชุมคณะ
ทำงานฯ ทัง้ ชุดเป็นครัง้ สุดท้าย ก่อนส่งหลักเกณฑ์และมาตรการชัว่ คราวฯ
เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.
13 พฤศจิกายน 2545
- กมธ. มีสว่ นร่วมของประชาชน วุฒสิ ภา เชิญผูแ้ ทนกรมไปรษ250
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ณีย์โทรเลข กรมประชาสัมพันธ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ่างทอง และผูแ้ ทนจาก
สภ.อ.ไชโย จ.อ่างทอง เข้าให้ข้อมูลกรณีวิทยุชุมชนอ่างทอง
8 ธัันวาคม 2545
- นายปราโมทย์ รัฐวินจิ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ประชุม
ร่วมกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ ติยะไพรัช และนายกรัฐมนตรี
พตท.ทักษิณ ชินวัตร ผลการประชุมสรุปว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้
มีสถานีวทิ ยุชมุ ชนได้ทกุ ตำบล ทุกอบต. รวมทัง้ เทศบาลด้วย โดยมอบหมาย
ให้กรมไปรษณีย์โทรเลขจัดสรรคลืน่ ความถีท่ ม่ี อี ยูแ่ ล้วให้สามารถจัดตัง้ วิทยุ
ชุมชนได้ทั่วประเทศ
ที่มา: เอกสารของกรมประชาสัมพันธ์ - หน้าข่าวสังคม
19 ธัันวาคม 2545
- สหพันธ์วทิ ยุชมุ ชนแห่งชาติและคณะกรรมการรณรงค์เพือ่ การ
ปฏิรูปสื่อ (คปส.) แถลงข่าว ณ ทำเนียบรัฐบาล กรณีรัฐบาลเตะถ่วงไม่นำ
หลักเกณฑ์ชั่วคราวกรณีวิทยุชุมชนฯ เข้าสู่การพิจารณารับรองของคณะ
รัฐมนตรี และการยึดกุมเครื่องส่งและออกหมายจับแกนนำวิทยุชุมชน
จังหวัดอ่างทอง การบิดเบือนวิทยุชุมชนให้เป็นวิทยุอบต. อันเป็นการบิด
เบือนเจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญและเตรียมปูพรมเพือ่ คุมคลืน่ ภาคประชาชน
20 ธัันวาคม 2545
- สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนัก
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย ออกแถลงการณ์กรณีบิดเบือนวิทยุชุมชนให้
เป็นวิทยุอบต.
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25 ธัันวาคม 2545
- สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและคณะกรรมการรณรงค์เพื่อ
การปฏิรูปสื่อ (คปส.) ยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา และประธานคณะ
กรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กรณีการบิดเบือนวิทยุ
ชุมชนให้เป็นวิทยุ อบต. และยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขอ
ทราบความคืบหน้าเรื่องหลักเกณฑ์ชั่วคราววิทยุชุมชนและแผนการเรื่อง
วิทยุ อบต.
- นายเสถียร จันทร ผูป้ ระสานงานวิทยุชมุ ชนจังหวัดอ่างทองที่
ถูกออกหมายจับอย่างไม่เป็นธรรม เข้ามอบตัวต่อที่สำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติ และประกันตัวออกมาเพือ่ เตรียมสูค้ ดี โดยมีนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ยื่นประกัน
27 ธัันวาคม 2545
- นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ไม่รู้เรื่องและ
ไม่ได้รู้เห็นในเรื่องโครงการวิทยุอบต. ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด และนาย
ยงยุทธ ติยะไพรัช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ให้สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชน
ว่า เป็นเพียงโครงการที่วางแผนการดำเนินการไว้ แต่ยังไม่ได้นำเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี
10 มกราคม 2546
- ศาลปกครองสูงสุดมีวนิ จิ ฉัยยืนตามการตัดสินของศาลปกครอง
ชั้นต้น กรณีการสรรหากสช.เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำสั่ง
ให้เพิกถอนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกสช. ที่ผ่านมา
13 มกราคม 2546
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กสช.

- ศาลปกครองสูงสุดนัดฟังการพิจารณาคดี กรณีการสรรหา

6 กุมภาพันธ์ 2546
- พนักงานสอบสวน สภ.อ.ไชโย ส่งสำนวนคดีวิทยุชุมชน
อ่างทอง ไปยังผู้กำกับการตำรวจอ่างทอง เห็นควรสั่งไม่ฟ้องคดี
11 กุมภาพันธ์ 2546
- ผู้กำกับการตำรวจอ่างทองส่งสำนวนคดีวิทยุชุมชนอ่างทอง
ไปยังผู้บังคับการตำรวจอ่างทอง เห็นควรสั่งไม่ฟ้องคดี
13 กุมภาพันธ์ 2546
- ผู้บังคับการตำรวจอ่างทองส่งสำนวนคดีวิทยุชุมชนอ่างทอง
ไปยังหัวหน้าอัยการจังหวัดอ่างทองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็น
ควรสั่งไม่ฟ้องคดี
25 เมษายน 2546
- หัวหน้าอัยการจังหวัดอ่างทองส่งสำนวนคดีวทิ ยุชมุ ชนอ่างทอง
ไปยังอธิบดีอัยการเขต 1 เห็นควรสั่งไม่ฟ้องคดี
พฤษภาคม 2546
- กรมไปรษณีย์ โทรเลขยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมไปยัง
อธิบดีอัยการเขต 1 และอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายคดีอาญาเขต 1
ได้เรียกสำนวนเอกสารมาสอบเพิ่มเติมฝ่ายผู้กล่าวหา
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24 มิถุนายน 2546
- คณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านความเห็นชอบร่างมาตรการและหลัก
เกณฑ์ชั่วคราวจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี
เสนอ แล้วมีมติดังนี้
1) ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งรัดดำเนินการแต่ง
ตั้งกสช.และกทช. ให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว
2) ให้กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ที่อยู่ในฝ่ายบริหารและมีสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัด พิจารณาจัดสรร
เวลาให้ชมุ ชนได้ใช้ออกอากาศ เพือ่ ทดแทนการทีป่ ระชาชนหรือชุมชนต้อง
ตั้งสถานีวิทยุขึ้นเอง
3) ให้กรมประชาสัมพันธ์รับร่างมาตรการและหลักเกณฑ์ชั่ว
คราวฯ และข้อสังเกตของสำนักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณา โดยให้รบั ความ
เห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเชิญผู้แทนกรมไปรษณีย์
โทรเลขไปร่วมพิจารณาด้วย
27 มิถุนายน 2546
- อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายคดีอาญาเขต 1 ส่งเรื่องไปยัง
อธิบดีอัยการเขต 1 มีความเห็นแย้งความเห็นอัยการผู้ตรวจสำนวนและ
อัยการจังหวัดอ่างทอง เห็นควรสั่งฟ้องคดีวิทยุชุมชนอ่างทอง
3 กรกฎาคม 2546
- อัยการพิเศษ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพฯใต้ รักษาการแทน
รองอธิบดีอัยการเขต 1 พิจารณาสำนวนเห็นสมควรสั่งฟ้องคดีวิทยุชุมชน
อ่างทอง
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4 กรกฎาคม 2546
- อธิบดีอยั การ เขต 1 (นายประสาน หัตถกรรม) มีความเห็นตามที่
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายคดีอาญาเขต 1 และรองอธิบดีอัยการเขต 1
เสนอ
22 กรกฎาคม 2546
- กรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้กรมไปรษณีย์โทรเลขสำรวจ
ข้อมูลวิทยุชมุ ชนทีก่ ำลังดำเนินการ และจัดสรรคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุชมุ ชนตาม
ความเหมาะสม
29 กรกฎาคม 2546
- สำนักงานอัยการอ่างทอง มีหนังสือให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปเพื่อ
ฟ้องถึงผกก.ตร.อ่างทอง ภายในวันที่ 14 ส.ค. 46 เพือ่ ฟ้องต่อศาลจังหวัด
อ่างทอง
13 สิงหาคม 2546
- นายเสถียร จันทร ผูป้ ระสานงานวิทยุชมุ ชนอ่างทอง ยืน่ หนังสือ
ร้องขอความเป็นธรรม ต่อสำนักงานอัยการสูงสุด และขอให้สอบหลักฐาน
เอกสารและพยานเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2546
- คณะกรรมการดำเนินการตามร่างมาตรการและหลักเกณฑ์
ชั่วคราวจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน รับทราบมติให้ยกเว้นมาตรา 80
พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยจะมอบให้อบต.เป็นผู้ดำเนินการ
วิทยุชุมชนแทน
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13 กุมภาพันธ์ 2547
- คณะกรรมการกกช. มีมติตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลการ
ดำเนินการวิทยุชุมชน มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธาน
24 พฤษภาคม 2547
- นายเสถียร จันทร เจ้าของสถานีวิทยุชุมชนอ่างทอง ขึ้นศาล
ในข้อหามีเครื่องส่งวิทยุไว้ในครองครองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นหลัง
จากการขุดคุ้ยกรณีทุจริตของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัด จนกระทั่งมี
แรงกดดันให้กรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นโจทย์สง่ั ฟ้องและให้เจ้าหน้าทีต่ ำรวจ
เข้าไปยึดอายัดเครื่องส่งและเสาอากาศไว้
หมายเหตุ: เป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกเกี่ยวกับวิทยุชุมชน
3 กันยายน 2547
- คณะกรรมการกกช. พิจารณากรอบการเข้าร่วมโครงการเตรียม
ความพร้อมวิทยุชุมชน มีมติกำหนดหลักเกณฑ์ 10 ข้อ โดยมีข้อ 7 คือ
ให้มีโฆษณาได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที
หมายเหตุ: สหพันธ์วทิ ยุแห่งชาติ กว่า 250 สถานี ไม่ได้รบั เชิญ
ให้มีส่วนร่วม
10 ตุลาคม 2547
- งาน 2 ปี สหพันธ์วทิ ยุชมุ ชนแห่งประเทศไทย (สวชช.) ณ หอ
ประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในงานมีการเสวนาสถานการณ์
วิทยุชมุ ชนว่า รัฐบาลไม่ทำตามข้อตกลงเรือ่ งจะจัดให้มคี ณะกรรมการจาก
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3 ฝ่าย คือรัฐบาล นักวิชาการและภาคประชาชน เข้ามาร่วมดูแลกิจการวิทยุ
ชุมชน แต่กลับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผูด้ ำเนินการโดยลำพัง
ขณะเดียวกันก็มีการแอบอ้างการเป็นวิทยุชุมชนกันมากเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตน
27 ตุลาคม 2547
- คณะกรรมการกกช. มีมติรบั สมัครวิทยุชมุ ชนเข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมวิทยุชมุ ชน ระหว่าง 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2547 โดยต้องวาง
หลักประกันเป็นเงิน 5,000 บาท
1 พฤศจิกายน 2547
- กรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครวิทยุชุมชนเข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมวิทยุชมุ ชน ทีส่ ำนักประชาสัมพันธ์ทว่ั ประเทศระหว่าง 1
พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2548 ภายใต้เงื่อนไขว่าสามารถโฆษณาได้ไม่
เกินชั่วโมงละ 6 นาที โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องชำระค่าธรรมเนียมร่วม
โครงการปีละ 1,000 บาท และต้องชำระเงินค่าประกัน 5,000 บาท
14 พฤศจิกายน 2547
- สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน และคณะกรรมการรณรงค์
เพือ่ การปฏิรปู สือ่ แถลงข่าวเรียกร้องกรมประชาสัมพันธ์หยุดรับจดทะเบียน
วิทยุชุมชน และการอนุญาตให้มีโฆษณาในวิทยุชุมชน เพราะเห็นว่าเป็น
การขัดขวางกระบวนการเรียนรูข้ องประชาชนเพือ่ ใช้สทิ ธิในการสือ่ สาร ขัด
เจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญ และเรียกร้องให้รฐั ยุตกิ ารแทรกแซงและบิดเบือน
กระบวนการเรียนรูแ้ ละเตรียมความพร้อมภาคประชาชนเพือ่ ใช้สทิ ธิในสือ่
วิทยุกระจายเสียง
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15 พฤศจิกายน 2547
- กรมประชาสัมพันธ์มหี นังสือเวียนห้ามข้าราชการและเจ้าหน้า
ทีข่ องตนเข้าไปดำเนินการวิทยุชมุ ชนและเคเบิลทีวี (ปัจจุบนั มีหลายหน่วย
ราชการตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้น)
24 พฤศจิกายน 2547
- กองงานกกช.กำหนดกรอบแผนความถี่ เช่น กำลังส่งไม่เกิน
30 วัตต์ เสาอากาศสูงไม่เกิน 30 เมตร และรัศมีกระจายเสียงไม่เกิน 15
กิโลเมตร
28 พฤศจิกายน 2547
- คณะอนุกรรมการการดำเนินการวิทยุชุมชน มีมติให้กรม
ประชาสัมพันธ์หารือกับสมาพันธ์วทิ ยุชมุ ชนแห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุ
โทรทัศน์ ไทย สมาคมวิทยุชุมชนคนรักถิ่น มูลนิธิเพื่อคุณธรรม และผู้
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เรื่องรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการให้มีโฆษณาใน
วิทยุชุมชน ในวันที่ 8 ธ.ค. 2547
ใดๆ

หมายเหตุ: หลังจากหารือแล้ว กกช.ก็ยังไม่มีการดำเนินการ

14 ธันวาคม 2547
- คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วุฒสิ ภา, สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, สถาบันชุมชน
ท้องถิน่ พัฒนา และสถาบันพัฒนาสือ่ ภาคประชาชน มูลนิธกิ ารเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาประชาสังคม ร่วมกันจัดการสัมมนาระดับประเทศเรือ่ ง “วิทยุชมุ ชน
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เพื่อสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วมและประชาธิปไตย” ณ ห้องประชุม 313
- 318 อาคารรัฐสภา 2 ชั้น 3 เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
วิทยุชมุ ชนอย่างมีสว่ นร่วมและเป็นไปตามเจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญ โดยจะ
นำผลที่ได้เสนอต่อองค์กรอิสระด้านสื่อหรือกสช. สถาบันการบริหาร และ
สถาบันนิติบัญญัติของประเทศ
24 ธันวาคม 2547
- คณะกรรมการการดำเนินการวิทยุชุมชนมีมติให้ดำเนินการ
จัดประชุมรับฟังความเห็นแต่ละภูมิภาคและให้เลื่อนการปิดรับคำขอเข้า
ร่วมโครงการ เพื่อชะลอโครงการรอการแต่งตั้ง กสช.
หมายเหตุ: รัฐบาลเริ่มตัดสินใจยุติการยุ่งเกี่ยวกับวิทยุชุมชน
โดยให้รอกสช.
31 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2548
- กรมประชาสัมพันธ์จดั สัมมนาชีแ้ จงการดำเนินการวิทยุชมุ ชน
ทัว่ ประเทศ เพือ่ ประชาสัมพันธ์รปู แบบของวิทยุชมุ ชน และขยายเวลาการ
รับจดทะเบียนวิทยุชุมชน
12 เมษายน 2548
- สถานีวทิ ยุชมุ ชนคนรักประชาธิปไตยเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
คลื่น FM 92.25 MHz ร้องว่าถูกคุกคามเพราะวิพากษ์รัฐบาล
26 เมษายน 2548
- นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เชิญสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
วิ ท ยุ ชุ ม ช น

259

สถาบันพัฒนาสือ่ ภาคประชาชน และกลุม่ เครือข่ายคนไทยรักไทย ประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาวิทยุชุมชน
- เครือข่ายคนไทยรักไทย และวิทยุชุมชนคนจตุจักร 97.75
MHz ยื่นหนังสือถึงนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก
รัฐมนตรี ให้ยกเลิกประกาศกรมประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์ เพราะเป็นสาเหตุ
ให้เกิดวิทยุชุมชนจำนวนมากจาก 500 จุดเป็น 2,500 จุด ซึ่งเป็นการ
หวังผลประโยชน์มหาศาลจากการโฆษณามากกว่าต้องการดำเนินการวิทยุ
ชุมชนตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
11 พฤษภาคม 2548
- สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย ยื่นจดหมายต่อนาย
สุรนันทน์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอแนวทาง
แก้ปัญหาความวุ่นวายของวิทยุชุมชน และยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลเป็นเจ้า
ภาพจัดเวทีให้ผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ ได้พูดคุยหาทางออกร่วมกัน
- เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย (วทท.) ซึ่งเป็น
ผูป้ ระกอบการวิทยุอสิ ระในท้องถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากระเบียบกรมประชาสัมพันธ์
ให้ทำวิทยุชมุ ชนแบบมีโฆษณา เข้าพบ รมต.สุรนันทน์ เวชชาชีวะ เพือ่ เสนอ
แนวทางแก้ปัญหาวิทยุชุมชนที่มีปัญหาคลื่นความถี่รบกวน
14 พฤษภาคม 2548
- กรมประชาสัมพันธ์จัดการสัมมนาอภิปรายหัวข้อผลกระทบ
จากวิทยุชมุ ชน และรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการวิทยุชมุ ชน
โดยเชิญประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ และผู้ประกอบการวิทยุในคลื่น
กระแสหลักมาร่วมประชุม โดยมีนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำ
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สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และในที่ประชุม รมต.สำนักนายกฯ
ประกาศต้องจัดการวิทยุชุมชนที่รบกวนวิทยุการบินอย่างเด็ดขาด
22 พฤษภาคม 2548
- คณะกรรมการรณรงค์เพือ่ การปฏิรปู สือ่ แถลงข่าว ณ ห้องประชุม
สุจติ รา ชัน้ 4 อาคารมูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม และมีขอ้ เสนอต่อการแก้
ปัญหาวิทยุชุมชน ดังนี้
1.) รัฐต้องเร่งให้ปฏิรปู สือ่ ของรัฐอย่างถ้วนหน้า และส่วนราชการ
ต่างๆ ต้องมีนโยบายทีช่ ดั เจนในการปฏิรปู สือ่ วิทยุและโทรทัศน์เพือ่ บริการ
สาธารณะ
2.) กทช. ต้องกำกับการจัดสรรคลืน่ โดยเน้นการกระจายทรัพยากร
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม โดยต้องรอการก่อตั้งกสช. เพื่อทำงานร่วม
กัน
3.) รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ต้องไต่สวนและคุ้ม
ครองให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา 39 และ 40
4.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ควรตรวจสอบการทำงาน
ของรัฐที่เป็นปฏิปักษ์กับการปฏิรูปสื่อ การละเมิดสิทธิของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 39 และ 40
5.) องค์กรวิชาชีพสือ่ สารมวลชน ควรปกป้องสิทธิของภาคเอกชน
และประชาชนในการใช้สื่อวิทยุ - โทรทัศน์
6.) สภาสถาบันนักวิชาการสือ่ สารมวลชนแห่งประเทศไทย ควร
เป็นเวทีกลางและแหล่งความรู้ให้กับสังคมในเรื่องการปฏิรูปสื่อ และสิทธิ
เสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน
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25 พฤษภาคม 2548
- คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม รัฐสภา เสนอ
แนวทางแก้ปัญหาวิทยุชุมชนที่ไปรบกวนคลื่นวิทยุสถานีหลักและรบกวน
คลื่นวิทยุการบิน 4 ประการ คือ
1.) ให้กรมประชาสัมพันธ์ และกทช. ร่วมกันตรวจสอบ และ
ดำเนินการกับสถานีวิทยุชุมชนที่ติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่อยู่ใน
หลักการ 30 - 30 - 15 และห้ามไม่ให้วทิ ยุชมุ ชนติดตัง้ สถานีทวนสัญญาณ
พร้อมอุปกรณ์พ่วงอื่นๆ
2.) ให้กรมประชาสัมพันธ์ทบทวนหรือยกเลิกการอนุญาตให้
สถานีวทิ ยุชมุ ชนโฆษณาได้ 6 นาทีภายใน 1 ชม. เพราะถือเป็นการประกอบ
การเชิงธุรกิจซึ่งขัดต่อหลักการของวิทยุชุมชน
3.) ให้กรมประชาสัมพันธ์ตรวจสอบและอนุญาตให้ดำเนินกิจการ
วิทยุชมุ ชนได้ เฉพาะผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นบุคคลในชุมชน และเพือ่ ประโยชน์
ของชุมชนอย่างแท้จริง
4.) ให้กรมประชาสัมพันธ์ตรวจสอบคลื่นความถี่วิทยุชุมชนที่
รบกวนวิทยุการบินอย่างเคร่งครัด เพือ่ ความปลอดภัยในกิจการการบิน ซึง่
คณะกรรมาธิการฯ จะตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร เพือ่ ให้ดำเนิน
การในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
26 พฤษภาคม 2548
- กทช.เตือน 2 วิทยุชุมชนในกรุงเทพฯรบกวนการบิน และให้
ดำเนินการแก้ไข มิเช่นนั้นจะดำเนินการตามกฎหมาย
30 พฤษภาคม 2548
- สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชนและสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่ง
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ชาติ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รมต.ประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี ให้เร่งแก้ปญั หาวิทยุชมุ ชน และเรียกร้องให้รฐั เป็นเจ้าภาพ
จัดเวทีระดับประเทศ เพือ่ ฟังความเห็น กำหนดนิยามลักษณะประกอบการ
ของวิทยุในกลุ่มต่างๆ และเรียกร้องการเยียวยาความเสียหายให้กับกลุ่ม
วิทยุชมุ ชนภาคประชาชนทีเ่ สียโอกาสในการเรียนรู้ สืบเนือ่ งจากข้อกำหนด
ให้มีโฆษณาทำให้เกิดความปั่นป่วนขึ้น
31 พฤษภาคม 2548
- นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว นักวิชาการ อดีตกก.สรรหากสช. เปิด
เผยข่าวว่าทราบจากผูใ้ หญ่ของรัฐบาลว่า หากกสช.เกิดไม่ทนั จะมีการออก
พระราชกำหนดให้รัฐใช้อำนาจแทนกสช.ไปก่อน
6 มิถุนายน 2548
- เครือข่ายผูป้ ระกอบวิทยุทอ้ งถิน่ ไทย เข้าพบนายสุรนันท์ เวชชาชีวะ รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืน่ หนังสือขอโอกาสให้กลุม่ วิทยุ
ท้องถิ่นสามารถดำเนินการภายใต้กรอบกำลังส่งไม่เกิน 500 วัตต์ เสา
สูงไม่เกิน 60 เมตร รัศมีกระจายเสียงภายในจังหวัด มีโฆษณาธุรกิจและ
บริการของท้องถิน่ 70 % และพร้อมจะเสียภาษีให้รฐั และหักรายได้สว่ นหนึง่
สนับสนุนวิทยุชมุ ชน โดยขอให้รฐั ผ่อนผันมาตรการดำเนินการกับสถานีวทิ ยุ
ชุมชนที่กำหนดหลักเกณฑ์ไม่ให้รบกวนคลื่นวิทยุการบินและกำลังส่งเกิน
30 วัตต์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 มิ.ย. 2548
7 มิถุนายน 2548
- นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ รมต.ประจำสำนักนายกฯ รับฟังเวที
ประชาคมวิทยุชุมชน ที่ขอนแก่น และร้อยเอ็ด
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6 มิถุนายน 2548
- สมาคมวิทยุชุมชนคนรักถิ่น (เครือข่ายวิทยุชุมชนที่เรียกร้อง
ขอให้มโี ฆษณา โดยมีสมาชิกทัว่ ประเทศราว 400 สถานี) จัดประชุมหารือ
เพือ่ ยืน่ ข้อเสนอขอผ่อนผันต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยแบ่ง
เป็นสองส่วนย่อย คือ
1) วิทยุชุมชนแบบมีโฆษณา กำลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์ เสาสูง
ไม่เกิน 60 เมตร
2) กลุ่มวิทยุภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจ กำลังส่งไม่เกิน 500
วัตต์ เสาสูงไม่เกิน 60 เมตร
พร้อมกันนี้ ทางกลุม่ ได้เรียกร้องให้รฐั เปิดเวทีหารือเพือ่ กำหนด
มาตรการให้ทดลองการออกอากาศเช่นเดียวกับกรณีของวิทยุชุมชนท้อง
ถิน่ ไทย และมีขอ้ เสนอของสมาคมฯ ว่าจะไม่มกี ารวิพากษ์วจิ ารณ์ทางการ
เมือง จะถ่ายทอดรายการนายกทักษิณฯพบประชาชน ยอมรับกรอบการ
ควบคุมของกปส. และประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อขอให้
วิทยุชุมชนที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ สามารถอยู่รอดได้ อย่างน้อยจน
กว่ากสช.จะเกิดมา
11 มิถุนายน 2548
- หน่วยงานในกระทรวง ICT สั่งปิดเว็บไซต์ fm 9225.com ซึ่ง
ถ่ายทอดเสียงวิทยุชุมชน Fm 92.25 MHz โดยตั้งข้อหาว่าวิจารณ์รัฐบาล
รุนแรง
13 มิถุนายน 2548
- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดรับฟังความคิดเห็น
การดำเนินการวิทยุชมุ ชนในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
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อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และยืนยันว่าตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2548 จะคุมเข้ม
สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ดำเนินการตามกรอบที่วางไว้
- กทช.สั่งปิดสถานีวิทยุชุมชน 50 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการ
เตือนความผิด 3 ประการ คือ 1. ตั้งสถานีวิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ใช้
เครื่องส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท จำคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือทัง้ จำทัง้ ปรับทัง้ สองความผิด 3. จงใจรบกวนเครือข่ายวิทยุ
การบินซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท จำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
- เครือข่ายวิทยุชุมชน เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ
คณะกรรมการรณรงค์เพือ่ การปฏิรปู สือ่ (คปส.) ยืน่ หนังสือต่อนายสุรนันท์
เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ งแนวทางการแก้ปญั หา
วิทยุชุมชน โดยมีข้อเสนอให้จัดเวทีเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน
กำหนดคุณสมบัติและลักษณะการดำเนินงานวิทยุชุมชนภาคประชาชน
ที่ชัดเจน นอกจากนี้ ภาครัฐไม่ควรให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพใน
การแก้ไขปัญหาฝ่ายเดียว แต่ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา (เป็นการยืน่ หนังสือในเวทีรบั ฟังความคิดเห็นวิทยุ
ชุมชน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
15 มิถุนายน 2548
- นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ กำหนดเส้นตายดำเนินการกับวิทยุ
ชุมชนที่ไม่ทำตามกฎ 30 - 30 - 15
15 มิถุนายน 2548
- กทช. สัง่ ปิดสถานีวทิ ยุชมุ ชน 2 สถานี ด้วยข้อหารบกวนคลืน่
การบิน คือ วิทยุชุมชนห้วยขวาง และวิทยุชุมชนบางเขน
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27 มิถุนายน 2548
- นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ประธานกรรมาธิการการสื่อสารและ
โทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวเตือนให้จับตาการใช้วิทยุชุมชน
เป็นเครือ่ งมือในการหาเสียงเลือกตัง้ อบต. ว่าอาจเป็นประเด็นสำคัญทีอ่ าจ
มีการหยิบยกมาร้องเรียนหลังการเลือกตัง้ และเรียกร้องให้กกต. หรือกรม
ประชาสัมพันธ์มีหลักการที่ชัดเจนในเรื่องนี้
1 กรกฎาคม 2548
- กทช.บุกจับและสั่งปิดวิทยุชุมชนในกรุงเทพอีก 1 แห่ง คือ
วิทยุชุมชนประชาชื่น
19 กรกฎาคม 2548
- กทช.บุกจับและยึดเครื่องส่งวิทยุชุมชน 15 เครื่อง ที่ร้าน
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากผลิตเครื่อง
ส่งวิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาต
20 กรกฎาคม 2548
- กทช.เข้ายึดเครื่องส่งและอายัดสายอากาศ สถานีวิทยุชุมชน
Radio คลื่น 93.75 เขตคลองเตย กทม.
10 สิงหาคม 2548
- อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มคี ำสัง่ ถึง ผอ.ปชส. เขต 1 - 8 และ
ปชส.จังหวัดทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผูด้ ำเนิน
การส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยผิดกฎหมาย โดยให้แจ้ง
ความสถานีตำรวจ ณ ทีน่ น้ั ดำเนินคดีให้ถงึ ทีส่ ดุ และส่งสำเนาใบแจ้งความ
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ให้อธิบดีรับทราบโดยเคร่งครัด
หมายเหตุ: ในบางจังหวัด ได้มีคำสั่งให้ออกข่าวการจับกุมและ
ปิดวิทยุชมชนให้มากที่สุด โดยถือเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยา
15 สิงหาคม 2548
- ปธะธานกทช.ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรือ่ งการแก้ไขปัญหา
วิทยุชุมชน โดยมีข้อเสนอ 3 ข้อ คือ
1) ควรพิจารณายกเลิกหรือยุติการดำเนินการจัดตั้งและดำเนิน
การสถานีวิทยุชุมชน เพราะเป็นการดำเนินการโดยผิดกฎหมาย
2) ยกเลิกการอนุญาตให้มีการโฆษณาโดยเด็ดขาด
3) ให้กกช.พิจารณาเสนอนโยบายระยะสั้นในการจัดระเบียบ
วิทยุชุมชนใหม่ จนกว่ากสช.จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
16 สิงหาคม 2548
- คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชน
โดยให้ สปน. และ กปส. ประสานงานและสั่งการให้มีการดำเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนดังนี้
1) ยืนยันหลักการสนับสนุนให้ชมุ ชนมีกลไกในการสือ่ สารภายใน
ชุมชน
2) ยืนยันแนวทางการดำเนินการวิทยุชมุ ชนภายใต้โครงการจุด
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนตามกรอบกติกา 30 - 30 - 15
3) ยืนยันการอนุญาตให้มีโฆษณาได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที
4) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะกับคลืน่ วิทยุ
ที่รบกวนวิทยุการบิน วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
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5) ให้มกี ารติดตามตรวจสอบเนือ้ หาการจัดรายการ โดยเฉพาะ
ทีอ่ าจกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน และพิจารณามาตรการที่ผู้จัดรายการวิทยุต้องได้รับรอง
เป็นผู้ประกาศตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์
6) สนับสนุนให้มกี ารสัมมนาระดมความคิดเห็นเรือ่ งวิทยุชมุ ชน
โดยให้มีการจัดสัมมนาระดับประเทศ 1 ครั้ง สัมมนาระดับนานาชาติ 1
ครั้ง
7) ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและศึกษาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะการออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต
24 สิงหาคม 2548
- คณะอนุกรรมการด้านสื่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอการแก้ไขปัญหาวิทยุ
ชุมชน
- คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วุฒิสภา เชิญผู้ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดวิทยุชุมชนเข้าชี้แจง โดยผู้
ประกอบการวิทยุส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการสั่งปิดวิทยุชุมชนทั่ว
ประเทศที่ใช้ข้ออ้างว่ามีปัญหาคลื่นที่ส่งรบกวนวิทยุการบิน เนื่องจากไม่
มัน่ ใจในวิธกี ารตรวจสอบว่าได้มาตรฐานเพียงใด มีการเลือกปฏิบตั หิ รือไม่
และเห็นว่าผูท้ ต่ี ง้ั วิทยุชมุ ชนจำนวนไม่นอ้ ยเกิดมาจากแรงจูงใจจากระเบียบ
ของกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้
ควรต้องมีการตรวจสอบและหาผู้รับผิดชอบ เยียวยาให้กับประชาชนผู้
เสียหาย
5 กันยายน 2548
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- ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ คณะกรรมาธิการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ วุฒสิ ภา แถลงกรณีทห่ี น่วยงานรัฐทีด่ ำเนิน
การปิดวิทยุชมุ ชนว่า เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยลำพังของฝ่ายรัฐ ไม่
ปฏิบัติตามเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อของรัฐธรรมนูญ ขาดการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และจัดให้มีเวทีไต่สวนสาธารณะกรณีวิทยุชุมชน เพื่อ
เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม และสรุปเสนอเป็น
แนวทางการดำเนินการต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล
โดยจะจัดเวทีในวันที่ 16 ก.ย. 2548
23 พฤศจิกายน 2548
- ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนรายชื่อผู้สมัคร
กสช. ตัง้ แต่รอบ 14 คนและกรรมการสรรหา และให้ถอื เสมือนว่าไม่เคยได้
เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อคัดเลือก
29 พฤศจิกายน 2548
- ครม.เห็นว่ามีเหตุผลในการแก้ไข พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม มาตรา 80 เพื่อโอนอำนาจกสช.ให้กทช. ชั่วคราว แต่สภาฯ
จะปิดสมัยประชุม ดังนั้นจึงไม่มีทางเข้าสภาสมัยนี้ได้
- นายวิโรจน์ พูลสุข ประธานสภาวิทยุประชาชน พร้อมคณะ
เข้ายื่นหนังสือต่อ น.พ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ส.ว.อุบลราชธานี ประธาน
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา
คัดค้านการแก้ไขมาตรา 80 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีฯ่ เพราะการ
แก้ไขนี้ส่อให้เห็นเจตนาที่แอบแฝงซ่อนเร้น และต้องการล็อกคลื่นให้แก่
กลุม่ ผลประโยชน์ ซึง่ ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.องค์กร
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จัดสรรคลื่นความถี่ฯ จึงขอเรียกร้องให้ยุติแนวคิดนี้ พร้อมทั้งขอให้ตรวจ
สอบความบกพร่องในกระบวนการสรรหากสช. เพือ่ หาผูร้ บั ผิดชอบ และเร่ง
หาทางออกในการสรรหากสช. ด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส ไม่เข้าไปแทรก
แซง
7 กุมภาพันธ์ 2549
- ศาลจังหวัดอ่างทองมีคำพิพากษากรณีวิทยุชุมชนอ่างทอง
ว่ามีและใช้เครื่องส่งและออกอากาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสั่ง
ลงโทษจำคุก 4 เดือน (รอลงอาญา) และปรับ 40,000 บาท
หมายเหตุ: มีการยื่นอุทธรณ์คดีในเดือนเม.ย. 49
9 กุมภาพันธ์ 2549
- คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ชาติ (กกช.) ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้
รับมอบหมายให้ทบทวนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยุชุมชน ตลอดจนหา
ทางออกที่เหมาะสมต่อไป เบื้องต้นมีข้อเสนอที่เป็นไปได้ 2 แนวทางคือ
1.) ให้ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนไปใช้คลื่นความถี่ของกปส. ที่มีอยู่ 52
ความถี่ แต่สามารถใช้ความถี่ซ้ำกันได้ 1,556 สถานี ซึ่งระหว่างการ
พิจารณาให้รายใดใช้คลืน่ ความถีห่ รือไม่ จะผ่อนผันให้ออกอากาศทางคลืน่
เดิมไปก่อน 2.) ให้กปส.และส่วนราชการที่มีสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของ
ตัวเองพิจารณาจัดสรรเวลาให้ชมุ ชนไปจัดรายการบ้าง และว่ากทช.ได้แจ้ง
ข้อมูลขณะนี้มีวิทยุชุมชนทั้งสิ้น 2,110 สถานี ในจำนวนนี้มีวิทยุชุมชน
ที่มีคลื่นรบกวนคลื่นวิทยุและโทรทัศน์กระแสหลักจำนวน 274 สถานี
และมีวิทยุชุมชนที่มีคลื่นรบกวนคลื่นวิทยุการบิน 238 สถานี
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16 กุมภาพันธ์ 2549
- คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้รับ
การร้องเรียนจากบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่ามีคลืน่ วิทยุ
กระจายเสียงเข้ารบกวนข่ายสื่อสารที่ใช้ควบคุมการจราจรทางอากาศ ใน
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการบินได้ โดย
ขอให้ระงับส่งกระจายเสียง 4 แห่ง คือ สถานีวิทยุชุมชนตำบลวังสมบูรณ์
101.75 สถานีวิทยุชุมชนสระขวัญ 106.25 สถานีวิทยุชุมชนวัฒนานคร
102.25 และ สถานีวิทยุชุมชนคนตาพระยา 102.75 ซึ่งลงนามโดย
นายมนัส ทรงแสง รองเลขาธิการกทช. จึงได้มีคำสั่งระงับการส่งกระจาย
เสียงภายใน 30 วัน
- นายมนัส ทรงแสง รองเลขาธิการ ปฏิบตั กิ ารแทน เลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มีหนังสือถึงนายสมชาย ชุม่ รัตน์ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งไปยัง
สถานีวิทยุชุมชน 7 สถานี ให้ระงับการส่งกระจายเสียงเพราะรบกวนวิทยุ
การบิน โดยอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งล่าสุดทางจังหวัดแจ้งสถานีวิทยุดังกล่าวระงับการส่งกระจายเสียง
แล้ว
มีนาคม - กันยายน 2549
- หน่วยงานในระดับพืน้ ที่ได้เชือ่ มโยงคำสัง่ ของกปส. และกทช.
ก่อนหน้านี้ เข้ากับคำพิพากษาคดีวิทยุชุมชนอ่างทอง และมีการสั่งระงับ
และแจ้งว่าการออกอากาศวิทยุชุมชนเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

271

6 มีนาคม 2549
- นายวรชัย อุตตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิทยุกระจายเสียง และที่ประชุมมีมติระงับการออกอากาศของวิทยุชุมชน 66 แห่ง
เนือ่ งจากส่งกระจายเสียงรบกวนคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุการบิน 9 แห่ง คลืน่ ความ
ถีร่ บกวนการรับชมโทรทัศน์ของประชาชน 14 แห่ง และมีโฆษณาเกินกว่า
6 นาที นอกจากนี้ ยังให้วิทยุชุมชนที่ได้ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนกับกรม
ประชาสัมพันธ์ ไว้ ให้จัดส่งเอกสารที่แสดงว่าเป็นวิทยุชุมชนที่ดำเนินการ
โดยชุมชนเพื่อชุมชน มิใช่เป็นของนายทุน (www.bangkokbiznews.
com)
10 มีนาคม 2549
- คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) เครือข่าย
พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย เครือข่ายวิทยุชมุ ชน แถลงข่าวเรือ่ ง
“จรรยาบรรณและจุดยืนสื่อสารมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง”
โดยระบุว่าวิทยุชุมชนถูกรัฐบาลข่มขู่คุกคามสารพัดวิธี ทั้งส่งจดหมายที่มี
ลายเซ็นของผู้มีอำนาจบางคน และโทรศัพท์ข่มขู่ให้เลิกจัดรายการ ส่วน
มากมาจากผู้ใหญ่ในกทช. และกรมประชาสัมพันธ์ ขณะนี้มีสถานีวิทยุ
ชุมชนประมาณ 1,000 สถานีทว่ั ประเทศได้ถกู สัง่ ปิด หากรัฐบาลยังไม่หยุด
การกระทำดังกล่าวและไม่ยอมสั่งเปิดสถานีวิทยุทั้งหมดที่ถูกสั่งปิดไป
สมาชิกเครือข่ายวิทยุชมุ ชนทัว่ ประเทศจะรวมตัวออกมาเคลือ่ นไหวประท้วง
รัฐบาลร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรฯ ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ นอกจากนี้
แถลงการณ์ดังกล่าวยังเรียกร้องต่อรัฐบาลและ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ดำเนินการดังนี้ 1.) ต้องยุติการใช้สื่อของรัฐเพื่อโฆษณา
ชวนเชื่อตามแนวคิดของผู้นำรัฐบาล 2.) ต้องยุติการใช้สื่อของรัฐบาลเพื่อ
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หาเสียงให้กับพรรคไทยรักไทย 3.) ต้องยุติการใช้สื่อของรัฐเพื่อบิดเบือน
ข้อมูลข่าวสารและสร้างช่องว่างแห่งการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารในสังคม (www.
tv4kids.org)
พฤษภาคม - สิงหาคม 2549
- กปส.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการวิทยุชุมชนทั่ว
ประเทศ ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงมีการจัดเวทีในช่วงก่อนเลือกตั้ง
และในหลายเวทีมกี ารขูว่ า่ จะจับกุม (เป็นผลมาจากคำพิพากษาคดีวทิ ยุชมุ
ชนอ่างทอง) โน้มน้าวให้เลือกข้าง และมีการเตรียมการจัดงานเลี้ยงหลัง
เลิกเวทีอีกด้วย (www.radio.thaihealth.net/modules.php)
10 สิงหาคม 2549
- ตัวแทนเครือข่ายวิทยุชมุ ชนภาคเหนือ 17 จังหวัดร่วมกับเครือ
ข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายสุรนันท์
เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพือ่ ขอเสนอกติกาแม่บท
วิทยุชุมชน และแนวทางการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนในขณะยังไม่มีคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.)
19 กันยายน 2549
- คณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (คปค.) ทำการรัฐประหาร และ “ฉีกทิง้ ” รัฐธรรมนูญ
2540
20 กันยายน 2549
- คปค.มีคำสั่งระงับการออกอากาศวิทยุชุมชนภาคเหนือทั้ง
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หมดและภาคอีสานบางส่วน โดยอ้างเหตุว่าวิทยุชุมชนเกิดขึ้นจากบท
บัญญัติรัฐธรรมนูญ 2540 ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญ 2540 ถูกยกเลิกไปแล้ว
วิทยุชุมชนก็ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
23 กันยายน 2549
- สมาพันธ์วิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบน ยื่นอุทธรณ์ต่อกอง
อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อขอเปิด
ดำเนินการต่อไป โดยสัญญาว่าจะไม่กระทำการในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อกองทัพ และจะระบุรายชือ่ วิทยุชมุ ชนทีด่ อ้ื แพ่ง ไม่ยอมปิด เสนอต่อทหาร
ให้จัดการต่อไป (www.thaimisc.com)
25 กันยายน 2549
- กลุม่ ผูป้ ระกอบการวิทยุชมุ ชน 2 องค์กร คือ สภาวิทยุประชาชน
และสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชมุ ชน เข้าขอยืน่ หนังสือกับหัวหน้า
คปค. เพือ่ ขอรับทราบนโยบายและการสนับสนุนการดำเนินการวิทยุชมุ ชน
ให้เปิดบริการวิทยุชุมชนตามปกติ โดยคปค. อาจจะมีการประกาศรับรอง
เพื่อขอให้ดำเนินการต่อไปได้
30 กันยายน 2549
- คปค.ออกข้อตกลงและสั่งการ สถานีวิทยุชมชน 17 จังหวัด
ภาคเหนือจำนวน 16 ข้อ เช่น ให้สถานีวทิ ยุชมชน ถ่ายทอดสัญญาณเสียง
คำสั่ง แถลงการณ์ของคปค. ทุกครั้งที่มีการประกาศ งดเปิดสายหน้า
ไมค์ และให้สถานีวิทยุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือส่งข้อมูลกับสำนักประชา
สัมพันธ์เขตให้ดำเนินการโดยเร็ว ฯลฯ
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ตุลาคม 2549
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) มีหนังสือให้ตรวจสอบ
และดำเนินการกับวิทยุชุมชนที่นำความถี่ของสตช. ไปใช้อย่างเคร่งครัด
หากฝ่าฝืน ให้ดำเนินการตามกฎหมาย, สตช. ได้อนุญาตให้บริษทั เอกชน
ได้สัมปทานและผลิตรายการผ่านเครือข่ายวิทยุสถานีตำรวจ มีสัญญา
สัมปทาน 15 ปี ซึ่งเป็นการประกอบกิจการเพิ่มเติม อันเป็นการขัดต่อ
บทบัญญัตมิ าตรา 80 ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีฯ่ พ.ศ. 2543
เหตุที่ สตช. กระทำการดังกล่าว เนื่องจากไม่มีมาตรา 40 อันเป็นหลัก
ประกันในการดึงคลื่นความถี่กลับมาจัดสรร
- กองทัพภาคที่ 3 ประกาศอนุญาตให้วิทยุชุมชนในพื้นที่ 17
จังหวัดภาคเหนือจำนวนเกือบ 600 แห่งออกอากาศได้ตง้ั แต่วนั ที่ 2 ตุลาคม
2549เป็นต้นไป โดยต้องปฏิบัติตามสัตยาบันที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัด ต้อง
มีกำลังส่ง 30 วัตต์ 30 เมตร เท่านั้น และช่วยกันตรวจสอบด้วยว่าเมื่อ
อนุญาตให้สง่ กระจายเสียงแล้ว ลดกำลังส่งลงหรือไม่ หากยังไม่ลดกำลังส่ง
ลงมาอยู่ที่ 30 วัตต์ 30 เมตร เมื่อตรวจสอบแล้วผิดจริง ต้องปิดถาวร
2 ตุลาคม 2549
- คปค.วางกรอบการกระจายเสียงวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ออก
อากาศข่าวทหารวันละ 3 เวลา เน้นผลิตรายการทีเ่ สริมสร้างความปรองดอง
ของคนในชาติ และผูป้ ระกาศต้องสอบผ่านใบผูป้ ระกาศอย่างน้อยสถานีละ
1 คน
- สภาการวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(สวชพ.) ได้เชิญสมาชิกผูป้ ระกอบการ นักจัดรายการวิทยุชมุ ชนทัว่ ประเทศ
เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานประสานการดำเนินงานตามนโยบายของ
คปค. ที่สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์
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5 ตุลาคม 2549
- กทช.ร่วมกับตำรวจนครราชสีมา บุกจับสถานีวิทยุชุมชน 2
แห่ง อ้างส่งคลื่นรบกวนคลื่นวิทยุการบิน พร้อมยึดเสาอากาศ - เครื่องส่ง
กระจายเสียงและสั่งปิดสถานีอย่างไม่มีกำหนด
21 ตุลาคม 2549
- คปส.ได้ออกแถลงการณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่ปิดหู
ปิดตา ปิดปากประชาชนของคปค. และจะจัดเวทีเคลื่อนไหว และให้กำลัง
ใจวิทยุชุมชนในการแสดงจุดยืนต่อไป
มกราคม 2550
- รัฐมนตรีประจำสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร์
เสรีรงั สรรค์ จัดเวทีระดับภาคในภาคเหนือและภาคอีสาน ขอความร่วมมือ
วิทยุชุมชนทุกแห่งถ่ายทอดข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย และไม่กระทำการที่ขัดต่อคำประกาศคปค.ฉบับที่ 10
เพือ่ ฟืน้ ฟูความสามัคคีของคนในชาติ และนำความสงบสุขกลับคืนสูป่ ระเทศ
และกล่าวว่าไม่มเี จตนารมณ์แทรกแซง แต่อยากขอความร่วมมือให้นำเสนอ
ข่าวอย่างมีดุลยภาพและเหมาะสม
- รองแม่ทัพภาคที่ 2 (ภาคอีสาน) ได้ลงพื้นที่ในระดับจังหวัด
ช่วง ม.ค. - ก.พ. เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือจากวิทยุชุมชน
ให้นำเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ให้ถา่ ยทอดข่าวและรายการจากสถานีวทิ ยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย และย้ำให้ไม่กระทำการที่ขัดต่อคำประกาศ
คปค. ฉบับที่ 10 เพื่อฟื้นฟูความสามัคคีของคนในชาติ และนำความสงบ
สุขกลับคืนสู่ประเทศ
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กุมภาพันธ์ 2550
- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร์ เสรีรงั สรรค์
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานวิทยุชุมชน ดังนี้
1) เตรียมการตั้งคณะกรรมการศึกษาสถานภาพสถานีวิทยุชุม
ชน และเคเบิลทีวี โดยจะเร่งทำงานให้แล้วเสร็จใน 30 วัน
2) ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท
3) ตั้งคณะกรรมการแก้ไขร่างพ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ ในประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม และเทคโนโลยี 3 จี โดยมีนายสมยศ เชือ้ ไทย
เป็นประธาน และจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 เดือน
12 กุมภาพันธ์ 2550
- คปส.ได้รวบรวมข้อเสนอให้มกี ารระบุสทิ ธิเสรีภาพของประชา
ชน โดยการระบุหลักการว่าด้วยกฎหมายแห่งสิทธิเสรีภาพ (Bill of Rights)
ในรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่ามาตราต่างๆ ต้องครอบคลุมในด้านสิทธิเสรี
ภาพในการพูด สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพสื่อมวลชน โดยรัฐ
ต้องทำการปฏิรูปสื่อให้มีความเป็นอิสระและมีสิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย ทั้งนี้ให้มีการแบ่งประเภทของสื่อเป็น สื่อบริการสาธารณะ
สื่อธุรกิจ และสื่อภาคประชาชน
24 - 25 กุมภาพันธ์ 2550
- สมาพันธ์วทิ ยุชมุ ชนคนอีสานได้จดั เวทีระดมความคิดเห็นเรือ่ ง
การดำเนินการของวิทยุชมุ ชนในระหว่างทีย่ งั ไม่มรี ฐั ธรรมนูญ องค์กรอิสระ
และกลไกอื่นๆ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดเวทีครั้งนี้จากเครือข่ายสื่อ
ภาคประชาชนภาคอีสาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
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และมูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม มีตวั แทนวิทยุชมุ ชนเขตอีสานเข้าร่วมกว่า
30 คน จาก 12 จังหวัด
17 พฤษภาคม 2550
- พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผูบ้ ญั ชาการทหารบก และประธานคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดกรณี
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานี
วิทยุชุมชน คลื่น 87.75 MHz อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าขณะนี้ได้สั่ง
การให้คมช.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ไป
ดำเนินการตรวจสอบแล้ว แต่ทั้งนี้ รัฐบาลจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนิน
การอย่างไรกับสถานีวิทยุชุมชนคลื่นดังกล่าว
18 พฤษภาคม 2550
- พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน ผบก.น. 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.
ปิยะพงษ์ ผลวานิชย์ ผกก.สน.บางซื่อ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับ
เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์จำนวนหนึ่ง นำหมายศาลอาญาเลขที่ 198
/2550 ลงวันที่ 18 พ.ค.50 เข้าตรวจค้นสถานีวทิ ยุชมุ ชนคนรักแท็กซี่ คลืน่
92.75 MHz เลขที่ 549/6 ภายในซอยวิภาวดีรงั สิต 3 แยก 13 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. ซึ่งมีนายชินวัฒน์ หาบุญพาด นายกสมาคมพิทักษ์
สิทธิประโยชน์ผู้ขับรถแท็กซี่เป็นเจ้าของบ้านและเป็นผู้ดำเนินรายการ
และนายพันธ์ศักดิ์ ซาบุ ผู้อำนวยการสถานี ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ควบคุมตัวนายชินวัฒน์ และนายพันศักดิ์ ไป สน.บางซื่อ ก่อนแจ้งข้อหา
ประกอบการโดยไม่มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตวิ ทิ ยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498, พล.ต.ต.อำนวย ยังกล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้
สถานีตำรวจในพืน้ ทีก่ องบังคับการตำรวจนครบาล 2 ออกตรวจตราสถานี
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วิทยุชุมชนว่ามีการขออนุญาตจากกปส.อย่างถูกต้องหรือไม่
22 พฤษภาคม 2550
- นายสุขมุ วงประสิทธิ เลขาธิการสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่ง
ชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) เดินทางมายืน่ หนังสือต่อ
นายกรัฐมนตรีเพือ่ เสนอแนวทางแก้ปญั หาวิทยุชมุ ชน โดยนายสุขมุ กล่าวว่า
ปัญหาวิทยุชมุ ชนทีเ่ กิดขึน้ เป็นความผิดพลาดของมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)
เมื่อปี 2547 สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ไม่มีการวางกรอบ
และแผนงานรองรับวิทยุชมุ ชน ประกอบกับคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ยังมีองค์ประกอบไม่สมบูรณ์
ทำให้วทิ ยุชมุ ชนไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้
คนทำรายการวิทยุชมุ ชนไม่ใช่คนผิด จึงขอเสนอให้รฐั บาลเสนอกฎหมาย
นิรโทษกรรมแก่สถานีวทิ ยุชมุ ชนทุกแห่งต่อสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.)
โดยเร็วทีส่ ดุ เพราะปัจจุบนั มีสถานีวทิ ยุชมุ ชนทัว่ ประเทศ 6,000 แห่ง มีนกั
จัดรายการไม่นอ้ ยกว่า 60,000 คน เพือ่ ให้สถานีวทิ ยุชมุ ชนดำเนินการอย่าง
ถูกต้อง ไม่ใช่รับใช้นักการเมืองเหมือนทุกวันนี้
23 พฤษภาคม 2550
- เครือข่ายปฏิรปู สือ่ ภาคประชาชนแถลงไม่เห็นด้วยกับการยุบ
รวม กสช. และ กทช. เพราะขาดการคานอำนาจในการดำเนินการ อีกทั้ง
การประกอบการแต่ละกิจการก็มีลักษณะเฉพาะ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้
ตั้งคณะกรรมการสื่อภาคประชาชนชั่วคราว ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับดูแลการประกอบกิจการสือ่ ของภาคประชาชน และให้ระงับการ
จับกุมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. วิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498
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29 พฤษภาคม 2550
- นางธารทิพย์ ทองงามขำ หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัด
พิษณุโลก พร้อมด้วย พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สาสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สภ.อ.เมืองพิษณุโลก เข้าตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนที่ศูนย์กัลยาณมิตร
เลขที่ 34/3 ถนนบรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เนื่องจากได้รับ
การร้องเรียนว่าออกอากาศรบกวนคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ช่อง 7 ซึ่งนาย
ดนัย ติวานนท์ ผูด้ แู ลสถานี ระบุวา่ เพิง่ ทดลองออกอากาศได้ 1 เดือน โดย
รับสัญญาณมาจากวัดธรรมกาย เจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งให้ระงับออกอากาศ
พร้อมให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
12 มิถุนายน 2550
- ตัวแทนสมาคมวิชาชีพสือ่ วิทยุโทรทัศน์ เครือข่ายนักวิชาการ
และภาคประชาชน 21 องค์กร เข้ายืน่ หนังสือต่อประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ผ่าน ดร.เจิมศักดิ์ ปิน่ ทอง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพือ่ ขอแปรญัตติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ในมาตรา 47 ค้านการกำหนดให้มีเพียงองค์กร
เดียวเพือ่ กำกับดูแลการจัดสรรคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม
เพราะเห็นว่ากิจการดังกล่าวมีลกั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างกัน และไม่เชือ่ มัน่
ว่าจะป้องกันการผูกขาดอำนาจได้
29 มิถุนายน 2550
- ตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการปฏิรปู สือ่ ไทย ซึง่ ประกอบด้วย
ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน จำนวน 26
องค์กร ได้เดินทางเข้าพบ น.ต.ประสงค์ สุน่ สิริ ประธานคณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ และ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
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(ส.ส.ร.) ที่รัฐสภาเพื่อคัดค้านการยุบรวม กสช.และ กทช. พร้อมกับ
ขอให้ทบทวนมาตรา 47 ในร่างรัฐธรรมนูญ ปี 50 และยืนยันเจตนารมณ์
ของประชาชนในการปฏิรูปสื่อ ตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
10 กรกฎาคม 2550
- คณะรัฐมนตรีรับหลักการ ร่างพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน์ ทีเ่ สนอโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา จากนั้นจึงส่ง
ให้ สนช. พิจารณา
สาระสำคัญคือ ยกเลิกพ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
2498, 2502, 2521, 2530 โดยระบุหลักเกณฑ์การประกอบกิจการกระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน์ นอกจากนี้ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวยังมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวมากำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน และการประกอบกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ (กวช.) ที่ประกอบด้วย
ตัวแทนที่ล้วนมาจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผูบ้ ญั ชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คน             
31 กรกฎาคม 2550
- เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ, คปส., มอส., และ
องค์กรสื่อภาคประชาชน ออกแถลงการณ์ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2550
เพราะกระบวนการยกร่างไม่มคี วามเป็นประชาธิปไตย และมีความโน้มเอียง
ให้อำนาจแก่ระบบรัฐราชการมากเกินไป นอกจากนีย้ งั เรียกร้องให้สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยุติการพิจารณาและยกเลิก พ.ร.บ. 8
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ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน เพราะ
เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิรูปสื่อ
15 สิงหาคม 2550
- ตำรวจภาค 4 ร่วมเจ้าหน้าที่ กทช. ตรวจค้นคลื่นวิทยุชุมชน
เอฟเอ็ม 92.50 MHz และคลื่นเอฟเอ็ม 106.0 MHz จังหวัดอุดรธานี
เพราะถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบดาวเทียมจากสถานีแม่ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ
และปริมณฑล มาออกอากาศควบ 2 คลื่น รบกวนวิทยุคลื่นกระแสหลัก
และรบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน์ ของประชาชนใกล้เคียง, จนท.ได้สั่ง
ให้ปิดการกระจายเสียง และตรวจยึดของกลาง 33 รายการ เพื่อดำเนิน
คดีในข้อหา “มีใช้ซง่ึ เครือ่ งวิทยุคมนาคม ตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคม โดยไม่ได้
รับอนุญาต จากเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต”
19 สิงหาคม 2550
- ประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ร้อยละ 56.69 และไม่รับร่างร้อยละ 41.31
19 กันยายน 2550
- สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เพื่อ
เร่งรัดการแต่งตั้ง กสทช.
14 พฤศจิกายน 2550
- สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) รับหลักการร่างพ.ร.บ.ประกอบ
กิจการกระจายเสียงฯ, นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน สนช. แนะ กมธ.
พิจารณาเรื่องการออก-ต่อใบอนุญาตให้รอบคอบ
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- ตัวแทนเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือและเครือข่ายภาค
ประชาชนเพือ่ การปฏิรปู สือ่ จำนวน 15 คน เข้ายืน่ หนังสือ “ยับยัง้ การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ... ของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ” ต่อ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางอรินณพงศ์ สูตรสุคนธ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
21 ธันวาคม 2550
- สนช. พิจารณา พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงฯ วาระ 2
และ 3
4 มีนาคม 2551
- พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและการโทรทัศน์ พ.ศ.
2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1ที่มา:

1) คณะกรรมการรณรงค์เพือ่ การปฏิรปู สือ่ (คปส.) มูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม
2) มธุรส ศิริสถิตย์กุล, วิทยุชุมชน : การเมืองภาคประชาชนกับการแย่งชิง
พื้นที่สื่อสาธารณะ, กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (2548).
3) อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, สื่อมวลชนในยุคปฏิรูป, กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์
คบไฟ (2545).
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®¦º°£µ¡¸É¼o¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°· µ¦Ã¦´« rÄ o Ä µ¦n nµªµ¦µµ¦³®¦º °
¦µ¥µ¦µµ¸Å¥´Á¦ºÉ°¦´ Å¤nªnµ³Ã¥ºÉ°´ªÎµ¸ÉÁ}µ¥ ¨ºÉªµ¤¸É Â ¨ºÉÂ¤nÁ®¨ÈÅ¢¢jµ
®¦º°ºÉ°´ªÎµ°ºÉÄ
“Áoµ °Ã¦ nµ¥” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ »¨¸É¤¸Ã¦ nµ¥Á} °Á°®¦º°¼o¤¸··Äµ¦
ÎµÁ··µ¦Ã¦ nµ¥ Å¤nªnµ³Á}¼o¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r®¦º°Å¤nÈµ¤
“µ¸” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ µ¸É¸ÉÄoÎµ®¦´Îµµ¦n nµªµ¦µµ¦³®¦º°¦µ¥µ¦ °
µ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r Å¤nªnµ³Á}µ¦nnµÃ¦ nµ¥ °Á°®¦º°
°¼o°ºÉÈµ¤

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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“°»  ” ®¤µ¥ªµ¤ªn µ °»  ¡´  µ·  µ¦¦³µ¥Á¸ ¥ Â¨³·  µ¦Ã¦´ « r Á ¡ºÉ °
¦³Ã¥rµµ¦³µ¤®¤µ¥ªnµoª¥°r¦´¦¦¨ºÉªµ¤¸ÉÂ¨³Îµ´·µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥
ª·¥»Ã¦´«r Â¨³·µ¦Ã¦¤µ¤
“ÂÂ¤n·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ÂÂ¤n·µ¦
¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´« rµ¤®¤µ¥ªnµo ª¥°r ¦´ ¦¦¨ºÉ ªµ¤¸ÉÂ ¨³Îµ ´· µ¦
ª·¥»¦³µ¥Á¸¥ ª·¥»Ã¦´«r Â¨³·µ¦Ã¦¤µ¤
“¨ºÉªµ¤¸É” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¨ºÉª·¥»®¦º°¨ºÉÂ±¦Á¸¥¹ÉÁ}¨ºÉÂ¤nÁ®¨ÈÅ¢¢jµ¸É¤¸
ªµ¤¸ÉÉÎµªnµµ¤¨oµÁ¤³Á±·¦r¨¤µ¸É¼Â¡¦n¦³µ¥Ä¸ÉªnµÃ¥¦µ«µºÉ°Îµ¸É¦³·¬r ¹Ê
“³¦¦¤µ¦” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ³¦¦¤µ¦·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´« r
Â®nµ·µ¤®¤µ¥ªnµoª¥°r¦´¦¦¨ºÉªµ¤¸ÉÂ¨³Îµ´·µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥ ª·¥»Ã¦´«r
Â¨³·µ¦Ã¦¤µ¤
“¦¦¤µ¦” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¦¦¤µ¦·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«rÂ®nµ·
“Îµ´µ” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ Îµ´µ³¦¦¤µ¦·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r
Â®nµ·
“Á¨ µ·µ¦” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ Á¨ µ·µ¦³¦¦¤µ¦·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r
Â®nµ·
“¡´µÁoµ®oµ¸É” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¼o¹É³¦¦¤µ¦·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦
Ã¦´«rÂ®nµ·Ân´ÊÄ®o·´·µ¦µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê
¤µ¦µ Ö Ä®o  ³¦¦¤µ¦¤¸ °Î µ µÂn  ´Ê  ¡´  µÁo µ ®o µ ¸É Â ¨³°°¦³µ«Á¡ºÉ °
·´·µ¦µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê
¦³µ«³¦¦¤µ¦µ¤¡¦³¦µ´´·¸Êo°´Ä®o¤¸µ¦¦´¢{ªµ¤·Á®È °¼o¸É¤¸nª
Á¸É¥ª o°oª¥
¦³µ«´ÊÁ¤ºÉ°¦³µ«Ä¦µ·µ»Á¬µÂ¨oªÄ®oÄo´´Åo
¤µ¦µ × Ä®oµ¥¦´¤¦¸¦´¬µµ¦µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê
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®¤ª Ò
µ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r
¤µ¦µ Ø ¼oÄ¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«ro°Åo¦´Ä°»µµ
³¦¦¤µ¦µ¤ªµ¤Ä®¤ª¸Ê
Ä®o³¦¦¤µ¦¤¸°ÎµµÎµ®¨´¬³·µ¦¸ÉÅ¤nº°Á}µ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥
Â¨³·µ¦Ã¦´«rµ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê
¤µ¦µ Ù ¼o °¦´Ä°»µµ¤¡¦³¦µ´´·¸Êo°Á}»¨´µ·Å¥Â¨³Å¤n°¥¼nÄ
¦³®ªnµ¼´É¡´ÄoÄ°»µ®¦º°¼Á¡·°Ä°»µ¤µÂ¨oª¥´Å¤n¦µ¤e
¤µ¦µ Ú Ä°»µ¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«rÁ}··Á¡µ³´ª
°¼oÅo¦´Ä°»µ³Ã°Ân´¤·Åo
¼o¦´Ä°»µ¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r³o°¦³°·µ¦oª¥
Á° µ¦ÂnÁª¨µÄ®o¼o°ºÉÎµÁ·¦µ¥µ¦Ä®o¦³ÎµÅoµ¤®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦¸É³¦¦¤µ¦µ¤
¡¦³¦µ´´·¸ÊÎµ®
nª¸É Ò
·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r¸ÉÄo¨ºÉªµ¤¸É
¤µ¦µ ÒÑ Ä°»µ¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«rÃ¥Äo¨ºÉªµ¤¸É
¤¸µ¤¦³Á£´¸Ê
(Ò) Ä°»  µ¦³°·  µ¦¦·  µ¦µµ¦³ Åo Â n Ä°»  µ¸É ° °Ä®o Î µ ®¦´ 
µ¦¦³°·µ¦¸É¤¸ª´»¦³r®¨´Á¡ºÉ°µ¦¦·µ¦µµ¦³ ÂnÁ}µ¤¦³Á£
() Ä°»µ¦³°·µ¦¦·µ¦µµ¦³¦³Á£¸É®¹É °°Ä®oÎµ®¦´·µ¦
¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r¸É¤¸ª´»¦³r®¨´Á¡ºÉ°µ¦nÁ¦·¤ªµ¤¦¼o µ¦«¹¬µ «µµ
«·¨³Â¨³ª´¦¦¤ ª·¥µ«µ¦rÁÃÃ¨¥¸Â¨³·ÉÂª¨o°¤ µ¦Á¬¦ Â¨³µ¦nÁ¦·¤°µ¸¡°ºÉ Ç
» £µ¡ °µ¤´¥ ¸¯µ ®¦º°µ¦nÁ¦·¤»£µ¡¸ª· °¦³µ

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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( ) Ä°»µ¦³°·µ¦¦·µ¦µµ¦³¦³Á£¸É° °°Ä®oÎµ®¦´·µ¦
¦³µ¥Á¸ ¥®¦º°· µ¦Ã¦´ « r¸É¤¸ª´» ¦³r®¨´ Á¡ºÉ°ªµ¤¤´É  °¦´®¦º°ªµ¤¨°£´ ¥
µµ¦³
() Ä°»µ¦³°·µ¦¦·µ¦µµ¦³¦³Á£¸Éµ¤ °°Ä®oÎµ®¦´·µ¦
¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r¸É¤¸ª´»¦³r®¨´Á¡ºÉ°µ¦¦³µ¥ o°¤¼¨ nµªµ¦Á¡ºÉ°nÁ¦·¤ªµ¤
Á oµÄ°´¸¦³®ªnµ¦´µ¨´¦³µÂ¨³¦´£µ´¦³µ µ¦¦³µ¥ o°¤¼¨ nµªµ¦Á¡ºÉ°µ¦
n Á¦· ¤´ » Äµ¦Á¥Â¡¦n Â ¨³Ä®o µ¦«¹ ¬µÂn ¦³µÁ¸É ¥ª´ µ¦¦°Ä¦³°
¦³µ·Å¥°´¤¸¡¦³¤®µ¬´¦·¥r¦Á}¦³¤» ¦·µ¦ o°¤¼¨ nµªµ¦°´Á}¦³Ã¥rµµ¦³
Ân¡·µ¦ o°¥Ã°µ ®¦º°¨»n¤ªµ¤Ä¸É¤¸·¦¦¤Á¡ºÉ°¦³Ã¥rµµ¦³®¦º°¦·µ¦ o°¤¼¨
nµªµ¦°´Á}¦³Ã¥rµµ¦³°ºÉ
(Ó) Ä°»µ¦³°·µ¦¦·µ¦»¤ ÅoÂn Ä°»µÎµ®¦´µ¦¦³°·µ¦
¸É¤¸ª´»¦³rÁnÁ¸¥ª´µ¦¦³°·µ¦¦·µ¦µµ¦³ Âno°Á} ¦³Ã¥rµ¤ªµ¤
o°µ¦ °»¤®¦º°o°·É¸É¦´¦·µ¦
(Ô) Ä°»µ¦³°·µ¦µ»¦· ÅoÂn Ä°»µÎµ®¦´µ¦¦³°·µ¦µ¤
ª´»¦³r °¼o¦³°·µ¦Á¡ºÉ°Âª®µÎµÅ¦Äµ»¦· ´Ê¸Ê µ¤®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦
¦³µ«Îµ® °¥nµo°¥ÂnÁ}µ¤¦³Á£
() Ä°»µ¦³°·µ¦µ»¦·¦³´µ· °°Ä®oÎµ®¦´·µ¦¦³µ¥Á¸¥
®¦º°·µ¦Ã¦´«r¸É¤¸¡ºÊ¸ÉÄ®o¦·µ¦¦°¨»¤»£µ °¦³Á«
( ) Ä°»µ¦³°·µ¦µ»¦·¦³´£¼¤·£µ °°Ä®oÎµ®¦´·µ¦¦³µ¥
Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r¸É¤¸¡ºÊ¸Éµ¦Ä®o¦·µ¦Ä¨»n¤´®ª´
() Ä°»µ¦³°·µ¦µ»¦·¦³´o°·É °°Ä®oÎµ®¦´·µ¦¦³µ¥Á¸¥
®¦º°·µ¦Ã¦´«r¸É¤¸¡ºÊ¸Éµ¦Ä®o¦·µ¦Ä´®ª´
¤µ¦µ ÒÒ ¼o °¦´Ä°»µ¦³°·µ¦¦·µ¦µµ¦³ o°Á}
(Ò) ¦³¦ª ª ¦¤ °r¦°·¦³µ¤¦´¦¦¤¼ °r¦¦°nªo°·É
°rµ¦¤®µ ®¦º°®nª¥µ°ºÉÄ °¦´¸É¤·Än¦´ª·µ®· ¹É¤¸®oµ¸Éµ¤®¤µ¥®¦º°¤¸ªµ¤
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ÎµÁ}o°ÎµÁ··µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«rµ¤®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«
Îµ®
(Ó) ¤µ¤ ¤¼¨·· ®¦º°··»¨°ºÉ ¸É´´Ê ¹Ê µ¤®¤µ¥Å¥¸É¤¸ª´»¦³rÄ µ¦
ÎµÁ· ·µ¦Á¡ºÉ°¦³Ã¥rµµ¦³Ã¥Å¤nÂª®µÎµÅ¦Äµ»¦· ¹É¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´µ¦
¦³°·µ¦¦·µ¦µµ¦³µ¤¨´¬³Â¨³®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
(Ô) µ´°»¤«¹¬µÁ¡ºÉ°µ¦Äo¦³Ã¥roµµ¦Á¦¸¥µ¦°®¦º°µ¦Á¥Â¡¦nªµ¤¦¼o¼n
´¤µ¤¨´¬³Â¨³®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
¤µ¦µ ÒÓ ¼o °¦´Ä°»µ¦³°· µ¦¦·µ¦»¤  o °Á} ¤µ¤ ¤¼ ¨· ·
··»¨°ºÉ¸É´´Ê ¹Êµ¤®¤µ¥Å¥ ¹ÉÅ¤nÄn®nª¥µ °¦´Â¨³¤¸ª´»¦³rÄµ¦ÎµÁ·
·µ¦Á¡ºÉ°¦³Ã¥rµµ¦³Ã¥Å¤nÂª®µÎµÅ¦Äµ»¦· ®¦º°¨»n¤ Äo°·É ¸ÉÅ¤nÁ}
··»¨ ¹É¦ª¤´ª´Á¡ºÉ°¦oµªµ¤Á o¤Â ÈÄ®oÂn»¤ ´Ê¸Ê o°¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´µ¦¦³°
·µ¦¦·µ¦»¤µ¤¨´¬³¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
Äµ¦Îµ®¨´¬³µ¤ª¦¦®¹É Ä®o³¦¦¤µ¦Îµ¹¹¦³Ã¥rÄµ¦nÁ¦·¤µ¦
¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«rÄ ®oÁ}Å°¥nµ¤¸¦³··£µ¡µ¤µ¦°°
ªµ¤o°µ¦¸É®¨µ®¨µ¥ °¦³µÄ»¤®¦º°Äo°·É ¦ª¤´Ê  j ° ´  µ¦¦°Î µ µ¦
¦³°·µ¦´¨nµª
¤µ¦µ ÒÔ ¼o °¦´Ä°»µ¦³°·µ¦µ»¦·o°Á} ··»¨¸É´´Ê ¹Ê µ¤
®¤µ¥Å¥ Â¨³o°¤¸¨´¬³´n°Å¸Ê
(Ò) ¼o °¦´Ä°»µ¦³°·µ¦µ»¦·¦³´£¼¤·£µÂ¨³¦³´o°·É o°Á}
··»¨¸É¼oº°®»o°´Á}»®¦º°¸É¼o¨»Å¤no°¥ªnµ®¹ÉÄµ¤¤¸£¼¤·¨ÎµÁµ°¥¼nÄ Á £¼¤·£µ®¦º°
o°·É´Ê Â¨oªÂn¦¸ Â¨³o°¤¸µ³µµ¦Á·¤´É ¤¸¦³µ¦¦ª°´¸ Â¨³¤¸¨´¬³
°ºÉÄ ¹É¦³´ªµ¤¤´ÉÄµ¦¦³°·µ¦ ´Ê¸Ê µ¤¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
(Ó) ¼o °¦´Ä°»µ¦³°·µ¦¦³Á£°ºÉ°µ (Ò) o°Á}¦´ª·µ®·®¦º°
¦·¬´¸É´´Ê ¹Êµ¤®¤µ¥Å¥¸É¤¸ª´»¦³r®¨´Á¡ºÉ°¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦
Ã¦´«r

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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¤µ¦µ ÒÕ ¼o °¦´Ä°»µµ¤¤µ¦µ ÒÒ (Ó) Â¨³ (Ô) Â¨³¤µ¦µ ÒÓ °µ¤¸
»¤´·Â¨³Å¤n¤¸¨´¬³o°®oµ¤µ¤¤µ¦µ Ù Â¨oª o°¤¸»¤´·Â¨³Å¤n¤¸¨´¬³o°®oµ¤
´n°Å¸Ê
(Ò) »¨¼o¤¸°Îµµ¦³Îµµ¦¼¡´¼o °¦´Ä°»µo°¤¸´µ·Å¥
(Ó) Å¤n ¤¸  ¦¦¤µ¦®¦º ° »  ¨¼o ¤¸ °Î µ µ¦³Î µ µ¦¼  ¡´  ¼o °¦´  Ä°»  µ¸É Á ¥Á} 
¦¦¤µ¦®¦º°»¨¼o¤¸°Îµµ¦³Îµµ¦¼¡´ °¼o¦´Ä°»µ°ºÉ ¹É¼Á¡·°Ä°»µ
°´Á}¨¤µµµ¦¦·®µ¦·µ¦ °¼o´ÊÂ¨³¦³¥³Áª¨µµ¦¼Á¡·°Ä°»µ¥´Å¤n¦Îµ®µ¤e
¤µ¦µ ÒÖ ¼o °¦´Ä°»µµ¤¤µ¦µ ÒÔ °µo°¤¸»¤´·Â¨³Å¤n¤¸¨´¬³
o°®oµ¤µ¤¤µ¦µ Ù Â¨³µ¤¤µ¦µ ÒÕ Â¨oªo°¤¸»¤´· ´n°Å¸Ê
(Ò) Á}··»¨¹É¤¸»¨¼o¤¸´µ·Å¥¨»®¦º°º°®»o°´Á}»Å¤no°¥ªnµµ¤Ä¸É
°»´Ê®¤ °··»¨´Ê
(Ó) Á} ··»¨¹É¤¸»¨¼o¤¸´µ·Å¥¤¸°Îµµµ¤®¤µ¥®¦º°µ¤ o°´´®¦º°
µ¤ o°¨Äµ¦°°Á¸¥¨³ÂÅ¤no°¥ªnµµ¤Ä¸É °Îµª³ÂÁ¸¥¸É¤¸··°°Á¸¥
´Ê®¤ °··»¨´Ê
Ä¦¸¼o °¦´Ä°»µµ¤¤µ¦µ ÒÔ Á}¦·¬´ ¦¦¤µ¦Å¤no°¥ªnµµ¤Ä¸É °
Îµª¦¦¤µ¦´Ê®¤Â¨³¦¦¤µ¦¼o¤¸°Îµµ¦³Îµµ¦¼¡´··»¨´Êo°Á}¼o¤¸´µ·Å¥
Ä¦¸¼o °¦´Ä°»µµ¤¤µ¦µ ÒÔ Á} ®oµ®»o nªÎµ´®¦º°®oµ®»o nªµ¤´
³Á¸¥ ®»onª¼o´µ¦®¦º°¼o´µ¦o°Á}»¨¹É¤¸´µ·Å¥
³¦¦¤µ¦°µÎµ® o° ®oµ¤¤·Ä ®o¦³Î µµ¦¸É¤¸¨´¬³Á} µ¦¦°Îµ·µ¦Ã¥
nµoµªÄ®o¼o °¦´Ä°»µo°·´·Åo
Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÂ®n¤µ¦µ¸Ê Ä®oº°ªnµ »¨¼o¤¸´µ·Å¥ ®¤µ¥ªµ¤ªnµ »¨¸É¤·Ä n
nµoµªµ¤®¤µ¥ªnµoª¥µ¦¦³°»¦· °nµoµª Â¨³®»o¸É»¨¸É¤¸´µ·Å¥º°°¥¼n
®¦º°¨»°¥¼nÎµª®¹É®»o´Á}Á¸¥®¹ÉÄµ¦¨³Â
¤µ¦µ Ò× µ¦¥ºÉ Îµ °¦´Ä°»µÂ¨³µ¦°»µÄ®oÁ} Åµ¤®¨´Ár ª·¸µ¦
Â¨³ÁºÉ ° Å ¸É  ³¦¦¤µ¦¦³µ«Î µ ® Ã¥o ° Ä®o ¼o °¦´  Ä°»  µ¦³»  µ¸ ¦ ³
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Â¨³ª·¸µ¦¸É³ÄoÄµ¦nª·¥»¦³µ¥Á¸¥®¦º°ª·¥»Ã¦´«r ¦ª¤´Êo°Á°Â¦·µ¦·µ¦
¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«rÄ®o³¦¦¤µ¦¡·µ¦µoª¥
¦³µ«µ¤ª¦¦®¹Éo°°¨o°´ÂÂ¤n·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r
Â¨³Âªµ¤¸Éª·¥»µ¤®¤µ¥ªnµoª¥°r¦´¦¦¨ºÉªµ¤¸ÉÂ¨³Îµ´·µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥
ª·¥»Ã¦´«r Â¨³·µ¦Ã¦¤µ¤
¤µ¦µ ÒØ µ¦°» µÄ®o¦³°· µ¦¦³µ¥Á¸ ¥®¦º°· µ¦Ã¦´« rÃ¥Äo¨ºÉ 
ªµ¤¸É Ä®o³¦¦¤µ¦°°Ä°»µ¦³°·µ¦Ã¥Îµ¹¹£µ¦·®¦º°ª´»¦³r °µ¦
¦³°·µ¦ Â¨³Á}Åµ¤´nªµ¦´¦¦¨ºÉªµ¤¸É¸ÉÎµ®ÅªoÄ®¤µ¥ªnµoª¥°r¦
´ ¦¦¨ºÉ ªµ¤¸É Â ¨³Î µ ´  · µ¦ª· ¥»  ¦³µ¥Á¸ ¥  ª· ¥» Ã ¦´« r Â¨³·  µ¦Ã¦¤µ¤
´n°Å¸Ê
(Ò) µ¦°°Ä°»µ¦³°·µ¦¦·µ¦µµ¦³ Ä®oÎµ¹¹®oµ¸Éµ¤®¤µ¥
®¦º°ªµ¤ÎµÁ}Á¡ºÉ°µ¦¦·µ¦µµ¦³ Ã¥Äo¨ºÉªµ¤¸É¸É´¦¦ÅªoÎµ®¦´£µ¦´
(Ó) µ¦°°Ä°»µ¦³°·µ¦¦·µ¦»¤ Ä®oÎµ¹¹ªµ¤o°µ¦¸É®¨µ®¨µ¥
ªµ¤¡¦o°¤ Â¨³¦³Ã¥rµµ¦³ °»¤ Ã¥Äo¨ºÉªµ¤¸É¸É´¦¦ÅªoÎµ®¦´£µ¦³µ
(Ô) µ¦°°Ä°»µ¦³°·µ¦µ»¦· Ä®oÎµ¹¹µ¦nÁ¦·¤ µ¦Â n ´ Ã¥
Á¦¸°¥nµÁ} ¦¦¤ Â¨³´»Ä®o¤¸µ¦¦³°·µ¦¦³Á£¸ÉÄ®o¦·µ¦ nµªµ¦Â¨³µ¦³Ä
´nª¸ÉÁ®¤µ³¤ Ã¥Äo¨ºÉªµ¤¸É¸É´¦¦ÅªoÎµ®¦´£µÁ°
¤µ¦µ ÒÙ µ¦Îµ®°µ¥»Ä°»µ¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³Ä°»µ¦³°
·µ¦Ã¦´«r Ä®oÁ}Åµ¤®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ® Ã¥Îµ¹¹¦³¥³Áª¨µ¸É»o¤
´µ¦¨» ª´»¦³r °µ¦¦³°·µ¦ Âªµµ¦¡´µ·µ¦ °¼o °¦´Ä°»µ
ªµ¤o°µ¦ °¼o¦·Ã£ ªµ¤Á¤°£µÄµ¦Â n ´ °¼o¦³°·µ¦ ¦ª¤´Ê¨µ¦¦³Á¤·
»£µ¡¦µ¥µ¦
Ä°»µ¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Ä®o¤¸°µ¥»Å¤nÁ·ÁÈe
Ä°»µ¦³°·µ¦Ã¦´«rÄ®o¤¸°µ¥»Å¤nÁ··®oµe
Ä¦¸ ¸É Ä°»µµ¤ª¦¦°·Ê °µ¥» Ä®o ¼o¦´ Ä°» µ¥ºÉ Î µ °¦´ Ä°» µÄ®¤n
°¥nµo°¥Áoµ·ª´ÂnÅ¤nÁ·®¹Éen°ª´¸ÉÄ°»µÁ·¤·Ê°µ¥»ÂnÄ¦¸¸ÉÄ°»µµ¤ª¦¦µ¤

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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·Ê°µ¥» Ä®o¼o¦´Ä°»µ¥ºÉÎµ °¦´Ä°»µÄ®¤n°¥nµo°¥Áoµ·ª´ÂnÅ¤nÁ· °en°ª´ ¸É
Ä°»µÁ·¤·Ê°µ¥»
Á¤ºÉ°Åo¦´Îµ °µ¤ª¦¦¸ÉÂ¨oªÄ®o³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ¤¸Îµ´É£µ¥Ä®·ª´´Ânª´¸ÉÅo
¦´ Î µ ° Ä¦³®ªn µ ´Ê  Ä®o ¼o ¦´  Ä°» µ¦³°· µ¦n ° ÅÅo ªn µ³¦¦¤µ¦³´É 
Å¤n°»µ Äµ¦´ÉÅ¤n°»µÄ®o³¦¦¤µ¦Á¦¸¥ÁÈnµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦¦³°·µ¦µ¤nªoª¥
µ¦¥ºÉÎµ °¦´Ä°»µÂ¨³µ¦¡·µ¦µ¤¸Îµ´Éµ¤ª¦¦¸ÉÂ¨³ª¦¦®oµ Ä®oÁ}Åµ¤
®¨´Ár ª·¸µ¦ ÁºÉ°Å Â¨³¦³¥³Áª¨µ¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
¤µ¦µ ÒÚ nµ¦¦¤Á¸¥¤Ä°»µÄ®oÁ }Åµ¤¸É³¦¦¤µ¦Î µ®µ¤®¤µ¥
ªnµoª¥°r¦´¦¦¨ºÉªµ¤¸ÉÂ¨³Îµ´·µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥ ª·¥»Ã¦´«rÂ¨³·µ¦Ã¦¤µ¤
¼o¦´Ä°»µo°Îµ¦³nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦Äo¨ºÉªµ¤¸ÉÂ¨³µ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥
Â¨³·µ¦Ã¦´«rÂn¨³¦³Á£ °Ä°»µÁ}¦µ¥eµ¤°´¦µ¸É³¦¦¤µ¦Îµ®
µ¦Î µ ®°´ ¦µn µ ¦¦¤Á¸ ¥¤µ¤ª¦¦°³o° Å¤n Á } £µ¦³Ân ¼o ¦³°µ¦®¦º °
¼oÄo¦·µ¦Ã¥Å¤n¤Á®»¨ ´Ê¸Ê Ä®o³¦¦¤µ¦Îµ¹¹¦³Ã¥rµµ¦³ ªµ¤»o¤nµ ªµ¤ µÂ¨
Â¨³ª·¸µ¦´¦¦¦´¡¥µ¦
³¦¦¤µ¦°µ¨®¥n°®¦º°¥Áªonµ¦¦¤Á¸¥¤Ä°»µµ¤ª¦¦®¹ÉÂ¨³ª¦¦°
Ä®oÂn¼o °Ä°»µ®¦º°¼o¦´Ä°»µµ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê ®µ¼o´Ê ÂÄ®oÁ} ¸É¦³´ ¬r
Ân³¦¦¤µ¦ªnµµ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r °¤¸¦µ¥µ¦ nµªµ¦®¦º°
µ¦³¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°µµ¦³Á·ªnµ´nª °¦µ¥µ¦¸ÉÁ} nµªµ¦®¦º°µ¦³¸ÉÁ}¦³Ã¥r
n°µµ¦³µ¤¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦ÎµÁ·µ¦µ¤ª¦¦¸É Ä®oÁ}Åµ¤¦³Á¸¥¸É³¦¦¤µ¦Îµ®
¤µ¦µ ÓÑ Äµ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r ¦¤¦³µ´¤¡´ r
¼o¦´Ä°»µ¦³°·µ¦¦·µ¦µµ¦³¦³Á£¸É®¹ÉÂ¨³¦³Á£¸Éµ¤ ³®µ¦µ¥Åoµµ¦
Ã¬µÅ¤nÅo ÁªoÂnÁ} µ¦®µ¦µ¥ÅoÃ¥µ¦Ã¬µ®¦º°Á¥Â¡¦n nµªµ¦Á¸É¥ª´µ®¦º°·µ¦
°®nª¥µ °¦´®¦º°¦´ª·µ®· ¤µ¤ ¤¼¨·· ®¦º°··»¨°ºÉ¸É¤¸ª´»¦³rÄµ¦ÎµÁ·
·µ¦Á¡ºÉ°¦³Ã¥rµµ¦³ Ã¥Å¤nÂª®µÎµÅ¦Äµ»¦· ®¦º°µ¦Á°£µ¡¨´¬r °°r¦
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Á¨n¤ ÒÓÖ °¸É ÕÓ 

®oµ ØÑ
¦µ·µ»Á¬µ

Õ ¤¸µ¤ ÓÖÖÒ

¦·¬´  Â¨³·µ¦Ã¥¤· Åo¤¸ µ¦Ã¬µ¦¦¡»  » ¦³Ã¥r ®¦º °» £µ¡ °¨· £´ r ¸É
Á¸É¥ª o°´Êµ¦Â¨³µ°o°¤ ´Ê¸Ê µ¤®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
µ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r ¼o¦´Ä°»µ¦³°·µ¦¦·µ¦
µµ¦³¦³Á£¸É° Ä®o®µ¦µ¥Åoµµ¦Ã¬µÅoÁnµ¸ÉÁ¡¸¥¡°n°µ¦¦³°·µ¦Ã¥Å¤n
Áoµ¦Âª®µÎµÅ¦
¤µ¦µ ÓÒ Äµ¦¦³°·  µ¦¦³µ¥Á¸ ¥ Â¨³·  µ¦Ã¦´ « r ¼o ¦´  Ä°»  µ
¦³°·µ¦¦·µ¦»¤³®µ¦µ¥Åoµµ¦Ã¬µÅ¤nÅo
¤µ¦µ ÓÓ Ä®o³¦¦¤µ¦Îµ®Ä®o¼o¦´Ä°»µ¦³°·µ¦µ»¦·o°Îµn
Á·¦µ¥eÁ oµ°» µ¤°´¦µ¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ® ¹Éo°Å¤nÁ·¦o°¥¨³° °¦µ¥Åo
n°®´¦µ¥nµ¥¸ÉÅoµµ¦Ã¬µ´Êµ¦Â¨³µ°o°¤Â¨³¦µ¥Åo°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ªÁºÉ°´µ¦¦³°
·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«rµ¤¸ÉÅo¦´°»µ
Ä¦¸ µ¦¦³°·  µ¦µ» ¦· Â°¦´ Á}  ¤µ·  Á·  ¦µ¥e µ¤ª¦¦®¹É 
Ä®oÎµªµnµ¤µ· ¦µ¥Åoµµ¦Ã¬µ´Êµ¦Â¨³µ°o°¤Â¨³nµ¦·µ¦°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ªÁºÉ°´
µ¦Ä®o¦·µ¦¤µ·¸ÉÁ¦¸¥ÁÈn°®´¦µ¥nµ¥ ´Ê¸Ê µ¤®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
¤µ¦µ ÓÔ Äµ¦¦³°·  µ¦µ» ¦ ·  Ä®o Î µ Á·  µ¦®µ¦µ¥Åo Ã ¥µ¦Ã¬µ
µ¦¦·µ¦»¦· µ¦´ÁÈnµ¤µ· ®¦º°Ã¥ª·¸°ºÉÄÅo
Äµ¦ÎµÁ·µ¦µ¤ª¦¦®¹É¸É¤¸µ¦Ã¬µÂ¨³µ¦¦·µ¦»¦· Ä®o³¦¦¤µ¦¤¸°Îµµ
¦³µ«Îµ®®¨´ÁrÁ¸É¥ª´¨´¬³Â¨³¦³¥³Áª¨µ¼»Äµ¦Ã¬µÂ¨³µ¦¦·µ¦»¦·
Ân´Ê¸Ê³Îµ®µ¦Ã¬µÂ¨³µ¦¦·µ¦»¦·ÅoÅ¤nÁ·´ÉªÃ¤¨³·°µ¸¦¹É Ã¥Á¤ºÉ°¦ª¤
Áª¨µÃ¬µ¨°´Êª´Á¨¸É¥Â¨oªo°Å¤nÁ·´ÉªÃ¤¨³·µ¸
Äµ¦ÎµÁ·µ¦µ¤ª¦¦®¹É¸É¤¸µ¦°¦´¤µ·®¦º°Á¦¸¥ÁÈnµ¦·µ¦°ºÉÄ®oÎµªµ¤
Ä¤µ¦µ ÓÙ ¤µÄo´´Ã¥°»Ã¨¤
¼o¦´Ä°»µ°µÂoÅ Á¨¸É¥Â¨°´¦µnµ¤µ· ®¦º°nµ¦·µ¦ Â¨³ÁºÉ°Å Äµ¦
Ä®o¦·µ¦ °¼o¦´Ä°»µÅo £µ¥Ä®¨´ Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®µ¤ª¦¦µ¤
Âno°Å¤n¦³¦³Áº°·· °¤µ·£µ¥ÄÎµ®¦³¥³Áª¨µµ¤ o°¨¸É¤¸°¥¼nÁ·¤

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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Á¨n¤ ÒÓÖ °¸É ÕÓ 

®oµ ØÒ
¦µ·µ»Á¬µ

Õ ¤¸µ¤ ÓÖÖÒ

Äµ¦¦³µ«®¨´Árµ¤ª¦¦°Â¨³ª¦¦µ¤ Ä®o³¦¦¤µ¦Îµ¹¹o »
Äµ¦Ä®o¦·µ¦Â¨³µ¦Ä®oªµ¤Á}¦¦¤Äµ¦Â n ´¦³®ªnµ¼o¦´Ä°»µ¦³Á£nµ Ç Â¨³
µ¦Ä®oªµ¤Á}¦¦¤Ân¼o¦´Ä°»µ´¼o¦·Ã£¦³°oª¥
¤µ¦µ ÓÕ Ä®o¼o¦´Ä°»µ´Îµ¦µ¥µµ³µµ¦Á·Ã¥Â¦µ¥¦´Â¨³¦µ¥nµ¥
¸É¼o°µ¤ªµ¤Á}¦·Á°n°³¦¦¤µ¦µ¤®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
nª¸É Ó
·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r¸ÉÅ¤nÄo¨ºÉªµ¤¸É
¤µ¦µ ÓÖ ¼o¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´« r¸ÉÅ¤nÄ o¨ºÉ ªµ¤¸Éo°¤¸
»¤´·Â¨³Å¤n¤¸¨´¬³o°®oµ¤µ¤¤µ¦µ Ù ¤µ¦µ ÒÕ Â¨³¤µ¦µ ÒÖ
µ¦ª··´ ¥»¤´ ·®¦º°¨´¬³o°®o µ¤ °¼o °¦´Ä°»µ Ä®oÎµ®¨´ ÁrÂ ¨³
ª·¸µ¦µ¤¸ÉÎµ®Änª¸É Ò ·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r¸ÉÄo¨ºÉªµ¤¸É¤µÄo´´
Ã¥°»Ã¨¤
¤µ¦µ Ó× Ä®oÎµªµ¤Ä¤µ¦µ ÒÙ Â¨³¤µ¦µ ÒÚ ¤µÄo´´Ã¥°»Ã¨¤´µ¦°°
Ä°»µ¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«rµ¤¤µ¦µ ÓÖ
¤µ¦µ ÓØ Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄ µ¦Îµ´¼Â¨µ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦
Ã¦´«r¸ÉÅ¤nÄo¨ºÉªµ¤¸ÉÅ¤nªnµ³¤¸µ¦°¦´¤µ·®¦º°Á¦¸¥ÁÈnµ¦·µ¦®¦º°Å¤n Ä®o³¦¦¤µ¦
¤¸°Îµµ¦³µ«Îµ®®¨´Ár´n°Å¸Ê
(Ò) ´nª¦µ¥µ¦Â¨³´¦µ¥µ¦
(Ó) µ¦®µ¦µ¥Åo
(Ô) µ¦´¹¦µ¥µ¦¸É°°°µµ«ÅÂ¨oªÂ¨³¦³¥³Áª¨µÄµ¦ÁÈ¦´¬µ´¹´Ê
¤µ¦µ ÓÙ Äµ¦¦³°· µ¦ °¼o¦´ Ä°» µ¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸ ¥Â¨³
·µ¦Ã¦´«r¸ÉÅ¤nÄo¨ºÉªµ¤¸É¸É¤¸µ¦°¦´¤µ·®¦º°Á¦¸¥ÁÈnµ¦·µ¦°ºÉ Ä®o³¦¦¤µ¦
¤¸°Î µ µ¦³µ«Î µ ®®¨´  Ár  µ¦Á¦¸ ¥ ÁÈ  n µ ¦·  µ¦ ¦³¥³Áª¨µ¼ »  Äµ¦Ã¬µÂ¨³
µ¦¦·µ¦»¦· Â¨³ÁºÉ°Å Äµ¦Ä®o¦·µ¦Åo
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Á¨n¤ ÒÓÖ °¸É ÕÓ 

®oµ ØÓ
¦µ·µ»Á¬µ

Õ ¤¸µ¤ ÓÖÖÒ

Äµ¦®µ¦µ¥Åoµµ¦Ã¬µÂ¨³µ¦¦·µ¦»¦·µ¤ª¦¦®¹É ³¦¦¤µ¦³Îµ®
¦³¥³Áª¨µ¼»Á¸É¥ª´µ¦Ã¬µÂ¨³µ¦¦·µ¦»¦·ÅoÅ¤nÁ·´ÉªÃ¤¨³®µ¸ Ã¥Á¤ºÉ°¦ª¤Áª¨µ
Ã¬µÂ¨³µ¦¦·µ¦»¦· ¨°´Êª´Á¨¸É¥Â¨oªo°Å¤nÁ·´ÉªÃ¤¨³®oµµ¸
µ¦Îµ®¦³¥³Áª¨µ¼»µ¤ª¦¦° Ä®o³¦¦¤µ¦Îµ¹¹µ¦»o¤ ¦°¼o¦·Ã£
£µ¡µ¦Â n ´ °¨µ o»Äµ¦¦³°·µ¦ Â¨³µ¦Ä®oªµ¤Á} ¦¦¤¦³®ªnµ¼o¦´
Ä°»  µ¦³°· µ¦¦³µ¥Á¸¥ ®¦º °·  µ¦Ã¦´ « r¸É Ä o ¨ºÉ  ªµ¤¸É´  ¼o¦´  Ä°» µ
¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r¸ÉÅ¤nÄo¨ºÉªµ¤¸É¦³°oª¥
Ä®oÎµªµ¤Ä¤µ¦µ ÓÓ ¤µ¦µ ÓÔ ª¦¦®¹É ª¦¦¸É Â¨³¤µ¦µ ÓÕ ¤µÄo´´´
¼o¦´Ä°»µµ¤¤µ¦µ ÓÖ Ã¥°»Ã¨¤
nª¸É Ô
µ¦¦·®µ¦µ¸
¤µ¦µ ÓÚ Äµ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´« r Ä®o¼o¦´Ä°»µ
Ân´Ê»¨¹É¤¸´µ·Å¥ Á} ¼o°Îµª¥µ¦µ¸¦³ÎµÂn¨³µ¸Á¡ºÉ°ª»¤ ¼Â ¨Ä®o¤¸µ¦
°°°µµ«Ä®oÁ}Åµ¤¸ÉÅo¦´°»µ Â¨³³o°Á}¼o¦´·°¼Â¨µ¦´¦µ¥µ¦ µ¦ÎµÁ·
¦µ¥µ¦ Â¨³µ¦°°°µµ« °µ¸ Ä ®o Á }  ÅÃ¥¼  o ° µ¤®¤µ¥Â¨³¦³µ«n µ  Ç
¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
¤µ¦µ ÔÑ ¼o¦´Ä°»µo°¦´·Äµ¦¦³Îµ °¼o°Îµª¥µ¦µ¸¸ÉÅo¦³ÎµÅÄ
µ¦ª»¤¼Â¨Â¨³¦·®µ¦·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«rÁ¤º°Á}µ¦¦³Îµ °Á°
Áªo Ân³¡·¼rÅoªnµµ¦¦³Îµ´¨nµª ¤·Åo¦¼oÁ®È ®¦º°¥· ¥°¤oª¥Â¨³ÅoÄ oªµ¤¦³¤´¦³ª´
Äµ¦j°´µ¤¤ª¦Â¨oª
nª¸É Õ
µ¦j°´µ¦¼ µ
¤µ¦µ ÔÒ Á¡ºÉ°j°´ ¤·Ä®o»¨Ä»¨®¹É¦°Îµ·µ¦Ä¨´¬³¸ÉÁ}µ¦Îµ´
Ã°µÄµ¦¦´¦¼o o°¤¼¨ nµªµ¦µµ¦³¸É¤µµÂ®¨n o°¤¼¨¸É®¨µ®¨µ¥®¦º°¦³Îµµ¦°´Á}µ¦

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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Á¨n¤ ÒÓÖ °¸É ÕÓ 

®oµ ØÔ
¦µ·µ»Á¬µ

Õ ¤¸µ¤ ÓÖÖÒ

¼ µµ¦¦³°·µ¦ºÉ°¤ª¨®¨µ¥¦³Á£ÄÁª¨µÁ¸¥ª´®oµ¤¼o¦´Ä°»µº°¦°»¦·
Ä·µ¦¦³Á£Á¸¥ª´ ®¦º°¦°·· oµ¤ºÉ°Ä·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r¸ÉÄo¨ºÉ
ªµ¤¸ÉÁ·´nª¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
Ä¦¸¸É¼o¦´Ä°»µ iµ g ¦³µ« °³¦¦¤µ¦µ¤ª¦¦®¹É ³¦¦¤µ¦
¤¸°Îµµ´ÉÄ®o¼o¦´Ä°»µÂoÅ µ¦ iµ g´Ê£µ¥ÄÁoµ·ª´ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦º°¦°»¦·Á}Åµ¤
¦³µ«´¨nµª
¤µ¦µ ÔÓ Á¡ºÉ°nÁ¦·¤µ¦Â n ´°¥nµÁ¦¸Â¨³Á}¦¦¤ Â¨³j°´¤·Ä®o¤¸µ¦¦³Îµ°´
Á}µ¦¼ µ ¨ ®¦º°Îµ´µ¦Â n ´Äµ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´« r
Ä®oµ¦¦³°·µ¦ °¼o¦´Ä°»µ°¥¼nÄ´´ °®¤µ¥ªnµoª¥µ¦Â n ´µµ¦oµÂ¨³
¤µ¦µ¦Á¡µ³¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®µ¤¨´¬³µ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°
·µ¦Ã¦´«r
µ¦¦³Îµ°´Á}µ¦¼ µ ¨ ®¦º°Îµ´µ¦Â n ´Äµ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°
·µ¦Ã¦´«r Ä®o®¤µ¥ªµ¤¦ª¤¹µ¦º°¦°»¦·Ä·µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÁºÉ°´®¦º°µ¦Äoª´»®¦º°
°»¦r¸É·´ÊÁ}¡·Á«¬Á¡ºÉ°¦´´µÁ¸¥®¦º°£µ¡Ä¨´¬³¸É¸´µ¦Â n ´°¥nµÁ}¦¦¤
®¤ª Ó
¦µ¥µ¦ °·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r
¤µ¦µ ÔÔ ¼o¦´ Ä°» µ¦³°· µ¦¦³µ¥Á¸¥ Â¨³· µ¦Ã¦´ « r ¸ÉÄ o ¨ºÉ 
ªµ¤¸ÉÂn¨³¦³Á£o°´´¦µ¥µ¦Ä®o¤¸´nª¦µ¥µ¦ ´n°Å¸Ê
(Ò) ¼o¦´Ä°»µ¦³°·µ¦¦·µ¦µµ¦³o°Îµ®Ä®o¤¸¦µ¥µ¦¸ÉÁ} nµªµ¦
®¦º°µ¦³¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°µµ¦³Ä´nªÅ¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ÁÈ·
(Ó) ¼o¦´Ä°»µ¦³°·µ¦¦·µ¦»¤o°Îµ®Ä®o¤¸¦µ¥µ¦¸ÉÁ} nµªµ¦®¦º°
µ¦³¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°»¤®¦º°o°·É¸É¦´¦·µ¦Ä´nªÅ¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ÁÈ·
(Ô) ¼o¦´Ä°»µ¦³°·µ¦µ»¦·o°Îµ®Ä®o¤¸¦µ¥µ¦¸ÉÁ} nµªµ¦®¦º°
µ¦³¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°µµ¦³Ä´nªÅ¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³¥¸É·®oµ
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¼o¦´Ä°»µ¦³°·µ¦µ»¦·¦³´£¼¤·£µÂ¨³¦³´o°·É o°¤¸¦µ¥µ¦¸É¨·
Á°Ä´nª¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
¦µ¥µ¦¸ÉÁ} nµªµ¦®¦º°µ¦³¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°µµ¦³µ¤ª¦¦®¹É®¤µ¥ªµ¤¦ª¤¹
¦µ¥µ¦ nµªµ¦ ¦µ¥µ¦nÁ¦·¤ªµ¤¦¼o ªµ¤Á oµÄÄµ¦¦°Ä¦³°¦³µ·Å¥ ¦µ¥µ¦
nÁ¦·¤µ¦«¹¬µ ¦·¥¦¦¤ «·¨³ ª´¦¦¤ µ¦Ä®oªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄÄµ¦¡´µÁ«¦¬·
´¤ »£µ¡¸ª· Â¨³·ÉÂª¨o°¤
¤µ¦µ ÔÕ ¼o¦´  Ä°»  µo ° ´  Î µ´  ¦µ¥µ¦Ä®o Á ®¤µ³¤´  ª´  »  ¦³r °µ¦
¦³°·µ¦¸ÉÅo¦´Ä°»µ ´Ê¸Ê Ä®oÁ}Åµ¤®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
Îµ®¦´Ä°»µÂn¨³¦³Á£
Ä¦¸ÎµÁ}Á¡ºÉ°»o¤¦°ÁÈÂ¨³Á¥µª ³¦¦¤µ¦°µ¦³µ«Îµ®nªÁª¨µ °
µ¦°°°µµ«¦µ¥µ¦µ¦³Á£Åo
Ä®o¼o¦´Ä°»µÁ°´¦µ¥µ¦Ä®o³¦¦¤µ¦°¥nµo°¥·®oµª´n°ª´Á¦·É¤Ä®o¦·µ¦
·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r
Ä¦¸¸É³¦¦¤µ¦Á®Èªnµ´¦µ¥µ¦Å¤nÁ}Åµ¤®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«
Îµ ® Ä®o ³¦¦¤µ¦´É Ä®o¼o ¦´ Ä°» µÂoÅ ´ ¦µ¥µ¦Ä®o ¼ o °Åo Á¤ºÉ °³¦¦¤µ¦
Á®È°´´¦µ¥µ¦¸ÉÅoÂoÅ Â¨oª Ä®o¼o¦´Ä°»µÁ¦·É¤Ä®o¦·µ¦·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦
Ã¦´«rµ¤´¦µ¥µ¦¸É³¦¦¤µ¦Á®È°Â¨oªÅo
Ä¦¸¸É¼o¦´Ä°»µ¦³r³Á¨¸É¥Â¨´¦µ¥µ¦¸É³¦¦¤µ¦Á®È °Â¨oª
Ä®oÁ°³¦¦¤µ¦¡·µ¦µn°Îµµ¦Á¨¸É¥Â¨Å¤no°¥ªnµÁÈª´Â¨³Ä®oÎµªµ¤Äª¦¦¸É
¤µÄo´´Ã¥°»Ã¨¤
Ä¦¸¸É¤¸Á®»ÎµÁ}Á¦nnª ¼o¦´Ä°»µ°µÎµÁ· ¦µ¥µ¦¸ÉÂnµµ´¦µ¥µ¦
Åoµ¤®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
¤µ¦µ ÔÖ Ä¦¸ ¸É ¤¸ £´ ¥ ¡· ´ · ® ¦º ° ¤¸ Á ®» »  Á·  ®¦º ° ¤¸  ¦¸ °ºÉ  µ¤¸É  ³¦¦¤µ¦
¦³µ«Îµ® ¹É¤¸ªµ¤ÎµÁ}o°°°°µµ«Âo nµª®¦º°Áº°£´¥Ä®o¦³µ¦µ Á¤ºÉ°¦´µ¨
®¦º°®nª¥µ °¦´¸ÉÁ¸É¥ª o°¦o° ° Ä®o¼o¦´Ä°»µÎµÁ·µ¦µ¤¸É¦°o  °´Ê

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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®oµ ØÖ
¦µ·µ»Á¬µ

Õ ¤¸µ¤ ÓÖÖÒ

¤µ¦µ Ô× Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦nÁ¦·¤Â¨³»o¤¦°·· °¡·µ¦Â¨³o°¥Ã°µ
Ä®oÁ oµ¹®¦º°¦´¦¼oÂ¨³Äo¦³Ã¥rµ¦µ¥µ¦ °·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«rÅo°¥nµ
Á¤°£µ´  »  ¨´Éª Å Ä®o  ³¦¦¤µ¦Î µ ®¤µ¦µ¦¡ºÊ  µµ¦³µ¦ Á¡ºÉ ° Ä®o ¼o ¦´ 
Ä°»µ´Ä®o¤¸¦·µ¦¸ÉÁ®¤µ³¤Á¡ºÉ°¦³Ã¥r °»¨´¨nµª
³¦¦¤µ¦°µÎµ®¤µ¦µ¦nÁ¦·¤Ä Ç Á¡·É¤Á·¤ Á¡ºÉ°Ä®o¼o¦´Ä°»µ¡·µ¦µ
· ´ · µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ Ã¥³¦¦¤µ¦°µ¡·  µ¦µ´ »  n µ Äo nµ ¥µ°»  ®¦º °
´»®¦º°nÁ¦·¤oª¥ª·¸µ¦°ºÉÈÅo
Á¡ºÉ ° Ä®o ¤ µ¦µ¦¸É Î µ ®µ¤ª¦¦®¹É  Á®¤µ³¤n ° ¡·  µ¦Â¨³o ° ¥Ã°µÄ®o
³¦¦¤µ¦¦´¢{ªµ¤·Á®È ®¦º°ÁdÃ°µÄ®o¡·µ¦Â¨³o°¥Ã°µ¤¸nª¦nª¤Äµ¦
Îµ®¤µ¦µ¦´¨nµªoª¥
¦·  µ¦¸É Á ®¤µ³¤Á¡ºÉ ° ¦³Ã¥r °¡·  µ¦Â¨³o ° ¥Ã°µµ¤ª¦¦®¹É  °µ
®¤µ¥ªµ¤¦ª¤¹ ¦·µ¦¦³µ¥Á¸¥¸É°°°µµ«¦µ¥µ¦°nµ®´º°ÁÈ¤Áª¨µ ®¦º°¦·µ¦Ã¦´«r
¸É´Ä®o¤¸¨nµ¤£µ¬µ¤º° ¦·µ¦Îµ¦¦¥µ¥Á}°´¬¦ª·É ®¦º°¦·µ¦Îµ¦¦¥µ¥Á}Á¸¥ Îµ®¦´¦µ¥µ¦
¸ÉÎµÁ° o°¤¼¨ nµªµ¦µµ¦³
¤µ¦µ ÔØ ®oµ¤¤·Ä®o°°°µµ«¦µ¥µ¦¸É¤¸ÁºÊ°®µµ¦³¸Én°Ä®oÁ·µ¦¨o¤¨oµµ¦¦°
Ä¦³°¦³µ·Å¥°´¤¸¡¦³¤®µ¬´¦·¥r¦Á}¦³¤» ®¦º°¸É¤¸¨¦³n°ªµ¤¤´É °¦´
ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥®¦º°«¸¨¦¦¤°´ ¸ °¦³µ ®¦º°¤¸µ¦¦³Îµ¹ÉÁ oµ¨´¬³¨µ¤°µµ¦
®¦º°¤¸¨¦³n°µ¦Ä®oÁ·ªµ¤ÁºÉ°¤¦µ¤µ·Ä®¦º°» £µ¡ °¦³µ°¥nµ¦oµ¥Â¦
¼o ¦´  Ä°»  µ¤¸ ® o µ ¸É  ¦ª°Â¨³Ä®o ¦ ³´  µ¦°°°µµ«¦µ¥µ¦¸É ¤¸ ¨´  ¬³µ¤
ª¦¦®¹É ®µ¼o¦´Ä°»µÅ¤nÎµÁ·µ¦ Ä®o¦¦¤µ¦¹É³¦¦¤µ¦¤°®¤µ¥¤¸°Îµµ´Éoª¥ªµµ
®¦º°Á}®´º°Ä®o¦³´µ¦°°°µµ«¦µ¥µ¦´ÊÅo´¸ Â¨³Ä®o³¦¦¤µ¦°ª o°ÁÈ¦·
¦¸´¨nµªÃ¥¡¨´
Ä¦¸¸É³¦¦¤µ¦°ªÂ¨oªÁ®Èªnµµ¦¦³Îµ´¨nµªÁ·µµ¦¨³Á¨¥ °¼o¦´
Ä°»µ¦· Ä®o³¦¦¤µ¦¤¸°Îµµ´ÉÄ®o¼o¦´Ä°»µÎµÁ·µ¦ÂoÅ µ¤¸É¤ª¦ ®¦º°°µ
¡´Äo®¦º°Á¡·°Ä°»µÈÅo
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¤µ¦µ ÔÙ ¼o¦´Ä°»µo°´Ä®o¤¸µ¦´¹¦µ¥µ¦¸ÉÅo°°°µµ«ÅÂ¨oª Ã¥°µ
´¹ÅªoÄÁ®¦º°ª´»Ã¦´«r°¥nµ°ºÉ ®¦º°oª¥ª·¸µ¦Ä Ç ¸Éµ¤µ¦nµ¥°¨´¤µÁ}¦µ¥µ¦
´ÊÅo Â¨³ÁÈ¦´¬µÅªoÁ¡ºÉ°Ä®o¡´µÁoµ®oµ¸ÉÎµµ¦¦ª°Åo
¦µ¥µ¦¸Éo°´Ä®o¤¸µ¦´¹µ¤ª¦¦®¹É Â¨³¦³¥³Áª¨µÄµ¦ÁÈ¦´¬µµ¦´¹´Ê
Ä®oÁ}Åµ¤¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ® Ã¥¦³¥³Áª¨µ´¨nµªo°Å¤no°¥ªnµµ¤·ª´Â¨³
o°Å¤nÁ}£µ¦³Ân¼o¦´Ä°»µÁ·ªµ¤ÎµÁ}
®¤ª Ô
µ¦nÁ¦·¤Â¨³ª»¤¦·¥¦¦¤Â®nª·µ¸¡
Â¨³µ¦»o¤¦°¼oÁ¸¥®µ¥µµ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r
¤µ¦µ ÔÚ Ä®o³¦¦¤µ¦ÎµÁ· µ¦nÁ¦·¤µ¦¦ª¤¨»n¤ °¼o¦´Ä°»µ ¼o ¨·
¦µ¥µ¦ Â¨³¼o ¦³°ª· µ¸¡ºÉ °µ¦¤ª¨¸ÉÁ¸É ¥ª´ ·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³· µ¦Ã¦´« r
Á}°r¦Ä¦¼Ânµ Ç Á¡ºÉ°Îµ®oµ¸É´Îµ¤µ¦µµ¦·¥¦¦¤ °µ¦¦³°°µ¸¡®¦º°
ª·µ¸¡Â¨³ª»¤µ¦¦³°°µ¸¡®¦º°ª·µ¸¡´Á°£µ¥Äo¤µ¦µµ¦·¥¦¦¤
µ¦´  Î µ ¤µ¦µµ¦· ¥ ¦¦¤ °°r  ¦µ¤ª¦¦®¹É  o ° Î µ¹  ¹  µ¦»o ¤ ¦°
µ¦Åo¦´¦¼o o°¤¼¨ nµªµ¦µµ¦³ °¦³µ Â¨³µ¦»o¤¦°¼o¦·Ã£µµ¦¦³°·µ¦
¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r ¦ª¤´Êµ¦»o¤¦°··Â¨³Á¦¸£µ¡ °¼o¦³°°µ¸¡Â¨³ª·µ¸¡
°°r¦
Äµ¦ª»¤µ¦¦³°°µ¸¡®¦º°ª·µ¸¡ °°r¦µ¤ª¦¦®¹É Ä®oÂn¨³°r¦µ¤
ª¦¦®¹É ´  ´Ê ³¦¦¤µ¦ª» ¤¦·¥ ¦¦¤ ¹Ê  Ã¥¤¸° r ¦³°Â¨³Ä®oÎ µ¹  ¹ ´ nª ¸É
Á®¤µ³¤¦³®ªnµ¼o¦³°°µ¸¡Â¨³ª·µ¸¡ ´ª·µµ¦ Â¨³¼o¦»ª»·£µ¥°
°r¦µ¤ª¦¦®¹É¸É¤¸µ¦´Îµ¤µ¦µµ¦·¥¦¦¤ ³¦¦¤µ¦°µÄ®oµ¦nÁ¦·¤
µ°»µ¤¤µ¦µ ÖÓ ÈÅo

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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¤µ¦µ ÕÑ ¼o¸ÉÅo¦´ªµ¤Á¸¥®µ¥ÁºÉ°µ¦µ¥µ¦¸É°°°µµ«Á} ÁÈ®¦º°¨³Á¤···
Á¦¸£µ¡ Á¸¥¦·¥« ºÉ°Á¸¥ ··Ä¦°¦´ª ®¦º °ªµ¤Á} °¥¼nn ª ´ ª °» ¨°µ¦o ° Á¦¸ ¥n °
³¦¦¤µ¦
Ä®o³¦¦¤µ¦nÁ¦ºÉ°¡¦o°¤ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦Ä®o°r¦ª»¤µ¦¦³°
°µ¸ ¡ ®¦º ° ª·  µ¸ ¡ µ¤¤µ¦µ ÔÚ Á¡ºÉ ° Ä®o Î µ Á·  µ¦Á¥¸ ¥ ª¥µÄ®o Â n ¼o Á ¸ ¥ ®µ¥Ã¥Á¦È ª Â¨³Ä®o
³¦¦¤µ¦·µ¤¨µ¦ÎµÁ·µ¦ °°r¦ª»¤µ¦¦³°°µ¸¡®¦º°ª·µ¸¡µ¤¤µ¦µ ÔÚ
Á¤ºÉ ° °r  ¦ª» ¤ µ¦¦³°°µ¸ ¡®¦º ° ª·  µ¸ ¡µ¤¤µ¦µ ÔÚ Åo Â o  ¨µ¦Îµ Á·  µ¦Ä®o
³¦¦¤µ¦¦µÂ¨oª Ä®oÂo¼o¦o°Á¦¸¥¦µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦Ã¥Á¦Èª
¨µ¦ÎµÁ·µ¦Ä®¤ª¸Ê Ä®oÁ}nª®¹É °µ¦ÎµÁ·µ¦µ¤¤µ¦µ ÖÒ (Ò)
®¤ª Õ
µ¦¦oµÃ¦ nµ¥¡ºÊµ µ¦Äo Â¨³ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥
Äµ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r
¤µ¦µ ÕÒ £µ¥Äo´´¤µ¦µ ÕÚ Äµ¦ÎµÁ··µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´« r
oµ¼o¦´Ä°»µ¤¸Á®»o°{®¦º°´ÊÁµ ®¦º°Á·µ¥ ªµn° ®¦º°·´Ê°»¦r¦³°ÄÂ¨³
ÎµÁ}o°Äo··µ¤¤µ¦µ¸Ê Ä®o¼o¦´Ä°»µ´ÎµÂ´Â¦µ¥¨³Á°¸¥ °¨´¬³·«µ
Â¨³ÂªÁ Äµ¦{ ®¦º° ´Ê Áµ Á·  µ¥ ªµn° Â¨³µ¦· ´Ê °»  ¦r ¦³°Ä Á°n °
³¦¦¤µ¦Á¡ºÉ°Ä®oªµ¤Á®È°n°ÎµÁ·µ¦
Á¤ºÉ°³¦¦¤µ¦ÅoÄ®oªµ¤Á®È°µ¤ª¦¦®¹ÉÂ¨oª Ä®o¼o¦´Ä°»µ¤¸··ÎµÁ·µ¦
n ° ÅÅo Ã ¥Ä®o Î µ ªµ¤Ä®¤ª Õ Â®n  ¡¦³¦µ´  ´ ·  µ¦¦³°·  µ¦Ã¦¤µ¤
¡.«. ÓÖÕÕ ¤µÄo ´  ´  Ã¥°» Ã ¨¤ ´Ê  ¸Ê Ã¥Ä®o °Î µ µ®o µ ¸É °³¦¦¤µ¦·  µ¦
Ã¦¤µ¤Â®nµ·Á} °Îµµ®oµ¸É °³¦¦¤µ¦µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê Â¨³··®oµ¸ÉÄ 
¸ÉÎµ®Ä®oÁ} °¼o¦´Ä°»µ¦³°·µ¦Ã¦¤µ¤Á}··®oµ¸É °¼o¦´Ä°»µ
µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê
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Ä¦¸¸É ´ ´·Ä ®¤ª Õ Â®n ¡¦³¦µ´ ´· µ¦¦³°· µ¦Ã¦¤µ¤
¡.«. ÓÖÕÕ ´´·Ä ®oµ¦¦³ÎµÄ Ç Á}  ªµ¤·Â¨³¤¸Îµ®Ã¬Îµ®¦´ªµ¤·´Ê 
Ä®oÎµ¤µÄo´´´¼o¦´Ä°»µoª¥Ã¥Ä®oº°°´¦µÃ¬°¥nµÁ¸¥ª´
¤µ¦µ ÕÓ Áoµ °Ã¦ nµ¥o°¥·¥°¤Ä®o¼o¦´Ä°»µÄo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥ °
µ¤®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
Áoµ °Ã¦ nµ¥°µ·ÁÅ¤nÄ ®oªµ¤¥· ¥°¤Ä®oÄo®¦º°ÁºÉ° ¤n°Ã¦ nµ¥ÅoÁ¡µ³¦¸
´n°Å¸Ê
(Ò) Ã¦ nµ¥¸É¤¸°¥¼nÅ¤nÁ¡¸¥¡°Ânµ¦Ä®o¼o¦´Ä°»µÄo®¦º°ÁºÉ°¤n°
(Ó) µ¦Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥°µ¦³n°ªµ¤¤´É °¦´
(Ô) µ¦Äo ® ¦º ° ÁºÉ ° ¤n ° Ã¦ n µ ¥°µn ° Ä®o Á ·  µ¦¦ª®¦º ° Á}  Á®» ´  ªµµ¦
Ä®o¦·µ¦·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r °Áoµ °Ã¦ nµ¥®¦º°¼oÄo¦·µ¦Ã¦ nµ¥¦µ¥°ºÉ
(Õ) ¦¸°ºÉµ¤¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
Ä®oÁoµ °Ã¦ nµ¥¹É·ÁÅ¤nÄ®oÄo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥µ¤ª¦¦°¤¸®oµ¸É¡·¼r¹
Á®»Â®nµ¦·Á´Ê
µ¦Á¦¸¥ÁÈnµ°Âµ¦Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥o°Á}Å°¥nµ¤Á®»¤¨Â¨³Á}
¦¦¤n°Áoµ °Ã¦ nµ¥´¼o¦´Ä°»µ¸É °Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥ Â¨³o°¤¸ªµ¤ÁnµÁ¸¥¤´
Ä¦³®ªnµ¼o¦´Ä°»µ»¦µ¥
µ¦Îµ®®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦µ¤ª¦¦®¹É Ä®o³¦¦¤µ¦´Ä®o¤¸µ¦¦´¢{ªµ¤
·Á®Èµ¼o¦´Ä°»µÂ¨³Áoµ °Ã¦ nµ¥¸ÉÁ¸É¥ª o°oª¥
¤µ¦µ ÕÔ Ä¦¸¸É¤¸µ¦·ÁÅ¤nÄ®oÄo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥®¦º°¤¸ o°¸É¨´Å¤nÅo
Äµ¦Á¦µÎµ´µµ¦Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥ ¼n¦¸¤¸··¦o° °Ä®o³¦¦¤µ¦¡·µ¦µÅo
µ¤®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®Îµª··´¥ °³¦¦¤µ¦Ä®oÁ}¸É»
µ¦ª·· ´ ¥Ä®oÄ o® ¦º° ÁºÉ °¤n° Ã¦ nµ ¥µ¤ª¦¦®¹É  o °Îµ ¹ ¹ ªµ¤¨°£´¥ Â¨³
µ¦j°´ªµ¤Á¸¥®µ¥¸É°µÁ· ¹Êoª¥

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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Ä¦³®ªnµµ¦¡·µ¦µ °³¦¦¤µ¦µ¤ª¦¦®¹É oµ¤¸Á®»°´ª¦ÁºÉ°Åoªnµ µ¦·Á
Å¤nÄ®oÄo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥nµ³Å¤nÁ}Åµ¤¤µ¦µ ÕÓ ª¦¦° ³¦¦¤µ¦°µ´ÉÄ®oÄo
®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥Å¡¨µn° µ¤®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®Åo
¤µ¦µ ÕÕ o°¨Á¸É¥ª´µ¦Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥o°¤¸¨´¬³´¸Ê
(Ò) Å¤nÁ}µ¦Á¨º°·´·®¦º°¸´¼o¦´Ä°»µ¦µ¥°ºÉ
(Ó) o°Îµ®µÁ·  »¸É¤¸µ¦Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥o°´Á¤¸ªµ¤Á}ÅÅo
µÁ· Â¨³Å¤nn°Ä®oÁ·£µ¦³Ân¼o °Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥Á·¤ª¦
(Ô) ¤¸  µ¦Î µ ®®o µ ¸É Â ¨³ªµ¤¦´  ·  ° °¼o ¦´  Ä°»  µ¸É °Äo ® ¦º ° ÁºÉ ° ¤n °
Ã¦ nµ¥Â¨³Áoµ °Ã¦ nµ¥¸É´Á
(Õ) ¤¸µ¦Îµ®°´¦µnµ°Âµ¦Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥µ¤¤µ¦µ ÕÓ ª¦¦¸É
(Ö) ¨´¬³°ºÉµ¤¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
Ä®oÁoµ °Ã¦ nµ¥´nÎµÁµ o°¨Ä®o³¦¦¤µ¦£µ¥Ä·ª´´Ânª´¸ÉÅo¤¸µ¦
¨µ¤Ä o° ¨ oµ ³¦¦¤µ¦Á®È ªnµ o° ¨´¨n µªÅ¤nÁ} Åµ¤¨´¬³Äª¦¦®¹É 
³¦¦¤µ¦¤¸°Îµµ´ÉÄ®oÎµÁ·µ¦ÂoÅ £µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ® Ä®oÁoµ °Ã¦ nµ¥·´·µ¤
Îµ´É °³¦¦¤µ¦ Ânoµ¼o °Äo®¦º° °ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥Å¤n·´·µ¤Îµ´É °³¦¦¤µ¦
Ä®o o°¨´ÊÁ}°´·Ê¨
¤µ¦µ ÕÖ Áoµ °Ã¦ nµ¥o°ÁdÁ¥ o°¨µ¦Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥ ¦ª¤´Ê°´¦µ
nµ°Âµ¦Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥µ¤ª·¸µ¦¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
¤µ¦µ Õ× Ä¦¸¸É o°ÁÈ¦·Á¨¸É¥Â¨ÅÁ}Á®»Ä®onµ°Âµ¦Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°
Ã¦ n µ ¥Å¤n Á }  Åµ¤¤µ¦µ ÕÓ ª¦¦¸É Â¨³¼n  ¦¸ Å ¤n ° µ¨´  Åo Ä®o ¼n  ¦¸ ¦o °  °
n°³¦¦¤µ¦Á¡ºÉ°ª··´¥¸Ê µ Îµª··´¥ °³¦¦¤µ¦Ä®oÁ}¸É»
¤µ¦µ ÕØ Áo µ °Ã¦ n µ ¥o °Âo  o ° ¤¼ ¨ ¸É¼  o ° Â¨³Î µÁ}  Äµ¦Äo ® ¦º ° ÁºÉ ° ¤n °
Ã¦ nµ¥Ä®o¼o¦´Ä°»µ¸ÉÄo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥¦µ
Áoµ °Ã¦ nµ¥o°Å¤n¦³Îµµ¦Ä Ç °´Á}Á®»Ä ®oµ¦Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥µ¤
ª¦¦®¹ÉÅ¤nµ¤µ¦ÄoµÅoµ¤·
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Ä¦¸¸É¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨ÂoÅ Ã¦ nµ¥°´¤¸¨¦³n°µ¦Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥
Áoµ °Ã¦ nµ¥o°ÂoÄ®o¼o¦´Ä°»µ¸ÉÄo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥¦µ Ânoµµ¦Á¨¸É¥Â¨
ÂoÅ ´Ê³¤¸¨¦³n°¼oÄo¦·µ¦ Ä®oÁoµ °Ã¦ nµ¥¦³µ«Ä®o¦µ¹µ¦Á¨¸É¥Â¨ÂoÅ
´¨nµªÁ}µ¦¨nª®oµÅ¤no°¥ªnµ®Áº°
¤µ¦µ ÕÙ Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄ µ¦¦´ ¦·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°Ã¦´« r °¼o¦· Ã£Â¨³
µ¦»o¤¦°¦´¬µ·ÉÂª¨o°¤ nª¦µµ¦ ¦´ª·µ®· ®¦º°®nª¥µ°ºÉ °¦´¹É¦°¦°¸É·
µ¸É ·Én°¦oµ Áµ®¦º°Ã¦¦oµ°ºÉÄÎµ°Á¸¥ª´ ¹É°¥¼nÄÎµÁ¨¸ÉÁ®¤µ³¤Äµ¦¦´ n
®¦º°Â¡¦n´µÁ¸¥®¦º°£µ¡ ®µ¥·¥°¤Ä®o¼o¦´Ä°»µ®¦º°Áoµ °Ã¦ nµ¥¦µ¥ÄÄo¦³Ã¥r
Äµ¦· ´Ê  ª´ » ®¦º ° °» ¦r Á ¡ºÉ° ¦´  n ®¦º ° Â¡¦n ´ µÁ¸¥ ®¦º ° £µ¡Èo ° ¥·  ¥°¤Ä®o ¼o ¦´ 
Ä°»µ®¦º°Áoµ °Ã¦ nµ¥¦µ¥°ºÉ·´Êª´»®¦º°°»¦rÁ¡ºÉ°µ¦´¨nµªoª¥ÁnÁ¸¥ª´ ´Ê¸Ê
Á¤ºÉ°Åo¦´nµ°Â°´Á®¤µ³¤Â¨oª Â¨³Ä®oÎµªµ¤Ä¤µ¦µ ÕÕ ¤µÄo´´Ã¥°»Ã¨¤
nª¦µµ¦ ¦´ª·µ®· ®¦º°®nª¥µ°ºÉ °¦´¹É¦°¦°µ¤ª¦¦®¹É°µ·Á
Å¤nÄ®oªµ¤¥·¥°¤Ä®o¼o¦´Ä°»µ®¦º°Áoµ °Ã¦ nµ¥¦µ¥®¹É¦µ¥ÄÄo¸É·µ¸É ·Én°¦oµ
Áµ®¦º°Ã¦¦oµ°ºÉÄÎµ°Á¸¥ª´ÅoÁ¡µ³¦¸´n°Å¸Ê
(Ò) µ¦·´Êª´»®¦º°°»¦rÁ¡·É¤Á·¤³n°Ä®oÁ·°´¦µ¥ ®¦º°¦ª ®¦º°¤¸¨Á}µ¦
¨¦³··£µ¡ °¦³¸É·´Ê°¥¼nÁ·¤
(Ó) n°Ä®oÁ·£µ¦³®¦º° ´ ªµµ¦Äo¦³Ã¥rÄ¦´¡¥r·Á·ªµ¤ÎµÁ}
¤µ¦µ ÕÚ Äµ¦Äo®¦º°ÁºÉ°¤n°Ã¦ nµ¥¦³®ªnµµ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³
·  µ¦Ã¦´ « r ´  µ¦¦³°·  µ¦Ã¦¤µ¤ Ä®o Á }  Åµ¤®¨´  Ár Â ¨³ª· ¸  µ¦¸É
³¦¦¤µ¦¦nª¤µ¤®¤µ¥ªnµoª¥°r¦´¦¦¨ºÉ ªµ¤¸ÉÂ ¨³Îµ´·µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥
ª·¥»Ã¦´«r Â¨³·µ¦Ã¦¤µ¤Îµ®
¤µ¦µ ÖÑ ®oµ¤¤·Ä ®o¼o¦´Ä°»µµ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê ®¦º°¼o¦´Ä°»µ¦³°
·µ¦Ã¦¤µ¤µ¤®¤µ¥ªnµo ª¥µ¦¦³°·µ¦Ã¦¤µ¤ ®¦º°Áoµ °Ã¦ nµ ¥
Ä®o¦·µ¦µ¦n®¦º°µ¦Â¡¦n nµªµ¦µµ¦³®¦º°¦µ¥µ¦¸É¤¸¨´¬³Á}µ¦¦³°·µ¦¦³µ¥
Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«rÂn¼o°ºÉ¹É¤·ÄnÁ}¼o¦´Ä°»µµ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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®¤ª Ö
µ¦nÁ¦·¤Â¨³µ¦¡´µ·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r
¤µ¦µ ÖÒ Äµ¦nÁ¦·¤Â¨³¡´µ·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r Ä®o³¦¦¤µ¦
ÎµÁ·µ¦´n°Å¸Ê
(Ò) ´Ä®o¤¸µ¦¦³Á¤·ªµ¤¤¸¦³··£µ¡Â¨³¨´¤§·Í °µ¦¦³°·µ¦¦³µ¥
Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«rµ¤ÂÂ¤n·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´« rÂ¨³µ¦·´·µ¤
¡¦³¦µ´´·¸Ê ªµ¤®¨µ®¨µ¥ °µ¦Âªµ¤Á®È µ¦Ä®o¦·µ¦¡·µ¦Â¨³o°¥Ã°µ
µ¦¦´Á¦ºÉ°¦o°Á¦¸¥ Ã°µÄµ¦Á oµ¼n¨µ °¼o¦³°µ¦¦µ¥Ä®¤n
(Ó) ´Ä®o¤¸µ¦¦³Á¤· »£µ¡¦µ¥µ¦ Ã¥¡·µ¦µ¹¦³Ã¥rn°´¤Â¨³«¸¨¦¦¤
°´¸ °¦³µ
(Ô) ´Ä®o¤¸µ¦¦´¢{ªµ¤·Á®È °¼o¦´Ä°»µ ¼o¦³°ª·µ¸¡Â¨³¼o¦·Ã£Äµ¦
ÎµÁ·µ¦µ¤ (Ò) Â¨³ (Ó)
µ¦¦³Á¤·µ¤ª¦¦®¹É Ä®oÁ}Åµ¤®¨´Ár Â¨³ª·¸µ¦¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«
Îµ® ¹É°¥nµo°¥o°¤¸µ¦Â o °ÁÈ ¦· Ä®o ¦µ´Ê ÄÁ¦ºÉ°¦³··  ¨ ¦³· ·£µ¡
µ¦¡´µ°r¦ µ¦Åo¦´µ¦´»µ¦³µ Â¨³¦µ¥¨³Á°¸¥°ºÉ¸ÉÎµÁ}
¤µ¦µ ÖÓ Ä¦¸¸É³¦¦¤µ¦Á®È ªnµ¦µ¥µ¦ÄÁ} ¦³Ã¥rn°´¤®¦º°¤ª¦
nÁ¦·¤Ä®o¤¸µ¦¨·¦µ¥µ¦ ®¦º°¼o¦³°µ¦¦µ¥Ä·´·µ¤¤µ¦µ¦Äµ¦nÁ¦·¤Â¨³»o¤¦°
·· °¡·µ¦Â¨³o°¥Ã°µµ¤¤µ¦µ Ô× ³¦¦¤µ¦°µ¡·µ¦µÄ®oµ¦´»
nµÄoµn ¥µ°»Åoµ¤®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
®¤ª ×
µ¦Îµ´¼Â¨
¤µ¦µ ÖÔ Á¤ºÉ ° ¤¸ Á ®» °´  ª¦´ ¥ ªn µ ¤¸  µ¦¦³Î µ °´  Á}  µ¦ i µ g  ®¦º ° Å¤n  · ´ ·  µ¤
¡¦³¦µ´´·¸Ê Ä®o³¦¦¤µ¦Â¨³¡´µÁoµ®oµ¸É ¤¸°Îµµ´n°Å¸Ê
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(Ò) Á¦¸¥Ä®o¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°¤µ¸ÊÂ®¦º°nÁ°µ¦®¦º°¡¥µ®¨´µÁ¡ºÉ°¦³°µ¦¡·µ¦µ
(Ó) ¤¸®´º°Á¦¸¥»¨Ä¤µÄ®oo°¥Îµ ®¦º°Ä®onÁ°µ¦®¦º°ª´»Ä¤µÁ¡ºÉ°¦³°µ¦
¡·µ¦µ®¦º°Á¡ºÉ°ÄoÁ}¡¥µ®¨´µÄµ¦¡·¼rµ¦¦³Îµªµ¤·µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê
(Ô) Á oµÅÄ°µµ¦®¦º° µ¸É¦³°µ¦ °¼o¦´Ä°»µ®¦º°»¨ÄÄ¦³®ªnµ
Áª¨µ¡¦³°µ·¥r ¹Ê ¹¡¦³°µ·¥r®¦º°ÄÁª¨µÎµµ¦ °µ¸É´Ê Á¡ºÉ°¦ª° o°ÁÈ¦·
Á¸É¥ª´µ¦¦³Îµªµ¤· o ª´»¸ÉÄ oÄ µ¦¦³Îµªµ¤· ª´»¸É¤¸ÅªoÁ} ªµ¤·®¦º°ª´»
¸É³ÎµÅÄo¦³Îµªµ¤· ¦ª¤´Êµ¦¦³ÎµÄ¸É°µÁ}µ¦ iµ g´´·Â®n¡¦³¦µ´´·¸Ê
®¦º°Å¤n·´·µ¤ÁºÉ°Å ¸ÉÎµ®Äµ¦°»µ
µ¦Á o µ ÅÄ°µµ¦®¦º ° µ¸É  ¦³°µ¦µ¤ (Ô) Á¡ºÉ ° ¦ª° o ° ÁÈ  ¦·  °
³¦¦¤µ¦®¦º°¡´µÁoµ®oµ¸Éo°¤¸®¤µ¥o¹É°°Ã¥«µ¨
Á¤ºÉ°ÅoÁ oµÅÂ¨³¨¤º°Îµµ¦¦ª°µ¤ (Ô) Â¨oª¥´ÎµÁ·µ¦Å¤nÁ¦È³¦³Îµn°Å
ÄÁª¨µ®¨´¡¦³°µ·¥r®¦º°°Áª¨µÎµµ¦ °µ¸É´ÊÈÅo
Äµ¦·´·®oµ¸É °³¦¦¤µ¦®¦º°¡´µÁoµ®oµ¸É Ä®o¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°°Îµª¥ªµ¤³ª
µ¤¤ª¦
µ¦·´ ·® oµ¸É °³¦¦¤µ¦®¦º °¡´ µÁoµ ®oµ ¸Éµ¤¤µ¦µ¸Ê o°Á}  Åµ¤
®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
¤µ¦µ ÖÕ Äµ¦·´·®oµ¸É ¡´µÁoµ®oµ¸Éo°Â´¦¦³Îµ´ªÂn»¨¹É
Á¸É¥ª o°
´¦¦³Îµ´ª¡´µÁoµ®oµ¸ÉÄ®oÁ}Åµ¤Â¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
¤µ¦µ ÖÖ ¼oÄ¦³ÎµÄ®oÁ·µ¦¦ªn°µ¦¦´n®¦º°Â¡¦n´µÁ¸¥®¦º°£µ¡ °
¼o¦´Ä°»µ Ä®o¡´µÁoµ®oµ¸É¤¸°Îµµ´ÉÄ®o¼o´Ê¦³´µ¦¦³Îµ®¦º°ÂoÅ Á¨¸É¥Â¨·É¸É
ÄoÄµ¦¦³Îµ´Ê ®¦º°Ä®o¥oµ¥·É´¨nµª°°ÅÄ®o¡oÁ ¦ª®¦º°´ÉÄ®o»¨´Ê®¦º°»¨°ºÉ
¦³Îµµ¦°¥nµÄÁnµ¸ÉÎµÁ}Á¡ºÉ°ÂoÅ µ¦¦ª´ÊÅo Ânoµ·É¸Én°Ä®oÁ·µ¦¦ª´ÊÁ}
·µ¦¸ÉÅo¦´°»µµ¤®¤µ¥°ºÉÄ®o¡´µÁoµ®oµ¸ÉÂon°Áoµ®oµ¸É¼o¤¸°Îµµµ¤®¤µ¥´Ê
¡·µ¦µÎµÁ·µ¦Á¡ºÉ°Ä®o¤¸µ¦ÂoÅ n°Å
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¤µ¦µ Ö× Äµ¦·´·®oµ¸Éµ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê Ä®o¦¦¤µ¦Â¨³¡´µÁoµ®oµ¸É
Á}Áoµ¡´µµ¤¦³¤ª¨®¤µ¥°µµ
®¤ª Ø
Îµ®Ã¬
nª¸É Ò
Ã¬µ¦°
¤µ¦µ ÖØ Ã¬¦´µ¦° ¤¸´n°Å¸Ê
(Ò) Ã¬¦´µ¦°´Ê Ò o°¦³ªµÃ¬¦´Å¤nÁ·®oµ®¤ºÉµ
(Ó) Ã¬¦´µ¦°´Ê Ó o°¦³ªµÃ¬¦´´ÊÂn®oµ®¤ºÉµ ÂnÅ¤nÁ·®oµÂµ
(Ô) Ã¬¦´µ¦°´Ê Ô o°¦³ªµÃ¬¦´´ÊÂn®oµÂµ ÂnÅ¤nÁ·®oµ¨oµµ
¤µ¦µ ÖÙ ¼o¦´Ä°»µ®¦º°¼oÄ
(Ò) iµ g®¦º°Å¤n·´·µ¤®¨´Ár¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®µ¤¤µ¦µ ÓÕ
(Ó) iµ g®¦º°Å¤n·´·µ¤¤µ¦µ ÕÕ ª¦¦° ®¦º°¤µ¦µ ÕØ ª¦¦®¹É®¦º°ª¦¦µ¤
(Ô) i µ g  ®¦º ° Å¤n  · ´ ·  µ¤Î µ ´É  °³¦¦¤µ¦µ¤¤µ¦µ ÕÕ ª¦¦°
o°¦³ªµÃ¬¦´µ¦°´Ê Ò
¤µ¦µ ÖÚ ¼o¦´Ä°»µ®¦º°¼oÄ
(Ò) iµ g®¦º°Å¤n·´·µ¤¤µ¦µ ÔÕ ª¦¦®oµ ¤µ¦µ ÔÖ ®¦º°¤µ¦µ ÔÙ
(Ó) iµ g®¦º°Å¤n·´·µ¤®¨´Ár ª·¸µ¦ ¤µ¦µ¦ ®¦º°¦³µ«¸É³¦¦¤µ¦
¦³µ«Îµ®µ¤¤µ¦µ ÔÕ ª¦¦®¹É ¤µ¦µ Ô× ®¦º°¤µ¦µ ÕÖ
(Ô) iµ g®¦º°Å¤n·´·µ¤Îµ´É °³¦¦¤µ¦µ¤¤µ¦µ ÔÕ ª¦¦¸É ®¦º°¤µ¦µ ÔØ
ª¦¦®¹É
o°¦³ªµÃ¬¦´µ¦°´Ê Ó
¤µ¦µ ×Ñ ¼o¦´Ä°»µ®¦º°¼oÄ
(Ò) iµ g®¦º°Å¤n·´·µ¤¤µ¦µ ÕØ ª¦¦° ¤µ¦µ ÕÙ ª¦¦®¹É ®¦º°¤µ¦µ ÖÑ
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(Ó) iµ g®¦º°Å¤n·´·µ¤®¨´Ár®¦º°¦³µ«¸É³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®µ¤
¤µ¦µ ÓÓ ¤µ¦µ ÓÔ ¤µ¦µ ÔÕ ª¦¦° ®¦º°¤µ¦µ ÕÓ ª¦¦®¹É
(Ô) iµ g®¦º°Å¤n·´·µ¤Îµ´É °³¦¦¤µ¦µ¤¤µ¦µ ÕÔ
o°¦³ªµÃ¬¦´µ¦°´Ê Ô
¤µ¦µ ×Ò oµ µ¦¦³Î µ ªµ¤· ¹É  ¤¸Ã ¬¦´  µ¦°Á}  ªµ¤·  n° ÁºÉ °Â¨³
³¦¦¤µ¦Åo¡· µ¦µ´É¨Ã¬¦´µ¦°Îµ®¦´ªµ¤·´Ê ¼o¦³Îµo°¦³ªµÃ¬¦´
¦µ¥ª´°¸Ä°´¦µ´n°Å¸Ê ´Ânª´¸É¤¸Îµ´É¨Ã¬¦´µ¦°´¨nµª ¨°Áª¨µ¸É¥´ iµ g
®¦º°Å¤n·´·µ¤®¦º°ªnµ³·´·Ä®o¼o°
(Ò) ¦¸Ã¬¦´µ¦°´Ê Ò Ä®o¦´ª´¨³Å¤nÁ·®oµ¡´µ
(Ó) ¦¸Ã¬¦´µ¦°´Ê Ó Ä®o¦´ª´¨³Å¤nÁ·°®¤ºÉµ
(Ô) ¦¸Ã¬¦´µ¦°´Ê Ô Ä®o¦´ª´¨³Å¤nÁ·®oµ®¤ºÉµ
Ä®o³¦¦¤µ¦ÎµÁ·µ¦´´Ä®o¤¸µ¦Îµ¦³nµ¦´¦µ¥ª´»·®oµª´
¤µ¦µ ×Ó Ä®oÎµ´µÁ}¼o¦ª¦ª¤ o°ÁÈ¦·Á¸É¥ª´µ¦¦³Îµªµ¤·¸É¤¸Ã¬µ
¦°Á¡ºÉ°Á°n°³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ´É¨Ã¬µ¦° µ¤®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦¸É
³¦¦¤µ¦¦³µ«Îµ®
Äµ¦¡·µ¦µ´É¨Ã¬µ¦° ³¦¦¤µ¦o°Îµ¹¹¡§·µ¦rÂ®nµ¦¦³Îµ
Â¨³ªµ¤Á¸¥®µ¥¸ÉÁ·µµ¦¦³Îµ´Ê Ân³¦¦¤µ¦°µ´Áº° ¼o¦³Îµªµ¤·Ã¥Å¤n
¨Ã¬¦´µ¦°ÈÅoÄ¦¸¸É³¦¦¤µ¦Á®Èªnµµ¦¦³Îµ´Ê¤¸¨´¬³´n°Å¸Ê
(Ò) Á}ªµ¤·¹É¤¸Ã¬¦´µ¦°´Ê Ò
(Ó) ¤·Änªµ¤·n°ÁºÉ°
(Ô) Á}µ¦¦³Îµªµ¤·Á}¦´ÊÂ¦¹É¦³ÎµÃ¥Å¤nÄ Â¨³
(Õ) Å¤nn°Ä®oÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥
¤µ¦µ ×Ô Á¤ºÉ°³¦¦¤µ¦¤¸Îµ´É¨Ã¬¦´µ¦°Îµ®¦´¼o¦´Ä°»µ¼oÄÂ¨oª
Ä¦¸¸ÉÁ®È¤ª¦ ³¦¦¤µ¦°µ¤¸Îµ´ÉÄ®o¼o¦´Ä°»µ¼o´Ê ¦³Îµµ¦®¦º°Áªo¦³Îµµ¦
Á¡ºÉ°j°´¤·Ä®oÁ·µ¦ iµ g®¦º°¦³Îµªµ¤·°¥nµÁ¸¥ª´ÊÎµ°¸Åo

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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¤µ¦µ ×Õ ³¦¦¤µ¦°µ¡· µ¦µ´É ¡´ Äo ® ¦º° Á¡· °Ä°» µÅoÁ ¤ºÉ °¦µ
o°ÁÈ¦·´n°Å¸Ê
(Ò) ¼o¦´Ä°»µÁ¡·Á¥Å¤n ·´· µ¤Îµ ´É °³¦¦¤µ¦µ¤¤µ¦µ ÔÒ ®¦º °
¤µ¦µ ×Ô
(Ó) ¼o¦´Ä°»µ iµ g¤µ¦µ ÔØ Â¨³Á}¦¸¸ÉÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥°¥nµ¦oµ¥Â¦
(Ô) ¼o¦´Ä°»µ iµ g ®¦º°¦³Îµªµ¤·µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê ®¦º°®¨´Ár®¦º°
Îµ´É¸ÉÎµ®µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê°¸ ®¦º°¦¸¸ÉÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥°¥nµ¦oµ¥Â¦
(Õ) ¼o¦´Ä°»µ iµ g®¦º°¦³Îµªµ¤·¸É¤¸Ã¬µ°µµµ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê
(Ö) ¼o¦´Ä°»µo°Îµ¡·¡µ¬µ¹¸É»ªnµ¦³Îµªµ¤·Á¸É¥ª´µÂ¡¦nÁ¸¥Â¡¦n£µ¡
°´Á}µ¦¨³Á¤·¨· ··Íµ¤®¤µ¥ªnµoª¥¨· ··Í
(×) ¼o¦´Ä°»µ¦³°·µ¦µ»¦·¸ÉÁ}¦·¬´ iµ g¤µ¦µ ÒÖ
µ¦´É¡´ÄoÄ°»µÄ®oÁ}Åµ¤¸É³¦¦¤µ¦Îµ® Âno°Å¤nÁ·¦´Ê¨³µ¤·ª´
¤µ¦µ ×Ö Ä¦¸¸É¼o¼¨Ã¬¦´µ¦°Å¤n¥°¤Îµ¦³nµ¦´µ¦°®¦º°
Îµ¦³Å¤n¦oª¼o° Ä®oÎµ´´·Á¸É¥ª´µ¦´´µ¦°µ¤®¤µ¥ªnµoª¥ª·¸·´·
¦µµ¦µ¦°¤µÄo´´Ã¥°»Ã¨¤
nª¸É Ó
Ã¬°µµ
¤µ¦µ ×× ¼oÄÄo¨ºÉªµ¤¸ÉÎµ®¦´µ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r
®¦º°¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r ®¦º°Ä®o¦·µ¦°Á®º°µ·µ¦¦³µ¥Á¸¥
®¦º°·µ¦Ã¦´«r Ã¥Å¤nÅo¦´°»µ o°¦³ªµÃ¬Îµ»Å¤nÁ·®oµe ®¦º°¦´Å¤nÁ·®oµ¨oµµ
®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´ Â¨³¦´ª´¨³Å¤nÁ·®oµ®¤ºÉµ¨°¦³¥³Áª¨µ¸É¥´ iµ g
¤µ¦µ ×Ø ¼o¦´Ä°»µ¼oÄ iµ g¤µ¦µ Ú ®¦º°¦³µ« °³¦¦¤µ¦¸É°°µ¤
¤µ¦µ ÔÒ ®¦º° ¤µ¦µ ÔÓ o °¦³ªµÃ¬Îµ » Å¤n Á· µ¤e ®¦º° ¦´ Å¤n Á·  µ¤¨o µµ
®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´ Â¨³¦´ª´¨³Å¤nÁ·µ¤®¤ºÉµ¨°¦³¥³Áª¨µ¸É¥´ iµ g
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¤µ¦µ ×Ù ¼o ¦´  Ä°»  µ¼o Ä ¦³Î µ Á¡ºÉ ° Ä®o Á ·  µ¦¦ªn ° µ¦¦´  n  ®¦º ° Â¡¦n
´µÁ¸¥®¦º°£µ¡ °¼o¦´Ä°»µ¦µ¥°ºÉ o°¦³ªµÃ¬Îµ»Å¤nÁ·µ¤e ®¦º°¦´Å¤nÁ·
µ¤¨oµµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´ Â¨³¦´ª´¨³Å¤nÁ·µ¤®¤ºÉµ¨°¦³¥³Áª¨µ¸É¥´ iµ g
¤µ¦µ ×Ú ¼oÄ¦³ÎµÄ®oÁ·µ¦¦ªn°µ¦¦´n®¦º°Â¡¦n´µÁ¸¥®¦º°£µ¡ °
¼o¦´Ä°»µ o°¦³ªµÃ¬Îµ»Å¤nÁ·µ¤e ®¦º°¦´Å¤nÁ·®®¤ºÉµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
Â¨³¦´ª´¨³Å¤nÁ·®¹É®¤ºÉµ¨°¦³¥³Áª¨µ¸É¥´ iµ g
¤µ¦µ ØÑ ¼oÄ¨· ÎµÁ oµ Îµ®nµ¥®¦º°¤¸ÅªoÁ¡ºÉ°Îµ®nµ¥®¦º°¦´·´ÊÁ¦ºÉ°¦´Á¦ºÉ°¤º°
®¦º°°»¦rÁ¡ºÉ°Ä®o»¨°ºÉÎµÅÄo¦´®¦º°Â¨´µÄµ¦¦´¦µ¥µ¦ °·µ¦¦³µ¥Á¸¥
®¦º°·µ¦Ã¦´«rÂ°¦´Á}¤µ· Ã¥Å¤nÅo¦´°»µµ³¦¦¤µ¦ o°¦³ªµÃ¬
Îµ»Å¤nÁ·°e ®¦º°¦´Å¤nÁ·°¨oµµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
´´·¤µ¦µ¸Ê¤·Ä®oÄo´´´µ¦¤¸®¦º°ÄoÁ¦ºÉ°¦´ Á¦ºÉ°¤º° ®¦º°°»¦rµ¤ª¦¦®¹É
Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µª·´¥µ¤¸ÉÅo¦´°»µµ³¦¦¤µ¦
¤µ¦µ ØÒ ¼oÄ ´ ªµ®¦º°Å¤n°Îµª¥ªµ¤³ªÄµ¦·´·®oµ¸É °³¦¦¤µ¦
®¦º°¡´µÁoµ®oµ¸Éµ¤¤µ¦µ ÖÔ o°¦³ªµÃ¬Îµ»Å¤nÁ·®¹ÉÁº° ®¦º°¦´Å¤nÁ·®¹É¡´µ
®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
Ä¦¸¸É¦µªnµ¤¸µ¦¦³Îµªµ¤·°¥nµÄ°¥nµ®¹Éµ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê Ä®oº°ªnµ
³¦¦¤µ¦Á}¼oÁ¸¥®µ¥µ¤¦³¤ª¨®¤µ¥ª·¸¡·µ¦µªµ¤°µµ
´´·¤µ¦µ¸ÊÅ¤nÁ}µ¦´··¼oÁ¸¥®µ¥¸ÉÂo¦·Äµ¦Äo··¢j°¦o°®¦º°ÎµÁ·µ¦Ä Ç
µ¤®¤µ¥n°¼o¦³Îµªµ¤·´Ê
¤µ¦µ ØÓ Ä¦¸¼o¸É¦³Îµªµ¤·Á}··»¨ oµµ¦¦³Îµªµ¤· °··»¨
´Ê Á·µµ¦¦³Îµµ¦®¦º°Áªo ¦³Îµµ¦°´Á}®oµ¸É °¦¦¤µ¦¼o´µ¦ ¼o´µ¦®¦º°
»¨Ä¹É¦´·°Äµ¦ÎµÁ·µ °··»¨´Ê ¼o´Ê o°¦´Ã¬µ¤¸É´´·ÅªoÎµ®¦´
ªµ¤·´Ê Ç oª¥ ÁªoÂn¡·¼rÅoªnµµ¦¦³Îµ´ÊÅo¦³ÎµÃ¥¤·Åo¦¼oÁ®È®¦º°¥·¥°¤oª¥

วิ ท ยุ ชุ ม ช น
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Á¡µ³µ¨
¤µ¦µ ØÔ Äªµ¦³Á¦·É¤Â¦Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦¦³µ´¤¡´r °¦´ ¤·Ä®oÎµ´´·
Ä®¤ª Ò µ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´« r ®¤ª Ó ¦µ¥µ¦ °·µ¦
¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r ®¤ª × µ¦Îµ´¼Â¨ Â¨³®¤ª Ø Îµ®Ã¬ ÁªoÂn
¤µ¦µ ÓÑ ¤µ¦µ ÔÖ ¤µ¦µ Ô× Â¨³¤µ¦µ ÔÙ ¤µÄo´ ´ Ân ¦¤¦³µ´ ¤ ¡´  rÄ µ³
®nª¥µ¦³µ´¤¡´r °¦´Â¨³Ä®oÎµÁ··µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´« rn°ÅÅoµ¤
°Á µ¦Ä®o¦·µ¦¸É¤¸°¥¼nÁ·¤ ´Ê¸Ê ªnµ³¤¸ÂÂ¤n·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r
Á¤ºÉ°ÂÂ¤n·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«rÄo´´Â¨oª Ä®o³¦¦¤µ¦Âo
¨´¬³ ¦³Á£ Â¨³ °Á µ¦ÎµÁ··µ¦ °¦¤¦³µ´¤¡´rµ¤¸ÉÎµ®ÄÂÂ¤n
·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«rÄ®o¦´¤¦¸¸É¤¸°ÎµµÎµ´¼Â¨¦¤¦³µ´¤¡´r¦µÁ¡ºÉ°
·´·Ä®o°¨o°´ÂÂ¤n·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r
¤µ¦µ ØÕ Ä®o nª ¦µµ¦ ¦´ ª· µ®·  Â¨³®n ª ¥µ°ºÉ  °¦´  ¸É ¦³°· µ¦
¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«r°¥¼nÄª´¸É¡¦³¦µ´´·¸ÊÄo´´ ¦³°·µ¦´ÊÅon°Å
¹ª´¸ÉÎµ®ÄÂÂ¤n·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«rÄo´´Ã¥®µnª¦µµ¦
¦´ª·µ®· ®¦º°®nª¥µ°ºÉ °¦´¦³r³¦³°·µ¦n°ÅÄ®o´ÎµÂ¦³°·µ¦
¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«rÁ¡ºÉ° °¦´Ä°»µµ³¦¦¤µ¦ Â¨³Ä®o³¦¦¤µ¦°°
Ä°»µ¦³°·µ¦Ä®oÂnnª¦µµ¦ ¦´ª·µ®· ®¦º°®nª¥µ°ºÉ °¦´´ÊÃ¥Îµ¹¹
ªµ¤ÎµÁ} °µ¦¦³°·µ¦Â¨³µ¦Äo¨ºÉªµ¤¸É
¤µ¦µ ØÖ ¼o Ä Åo ¦´  °»  µ ´ ¤ µ®¦º ° ´  µ µn ª ¦µµ¦ ¦´  ª·  µ®· 
®¦º ° ®n ª ¥µ°ºÉ  °¦´  Á¡ºÉ ° ¦³°·  µ¦¦³µ¥Á¸ ¥ ®¦º ° ·  µ¦Ã¦´ « r ° ¥¼n Ä ª´  ¸É
¡¦³¦µ´´·¸ÊÄo´´ Ä®o¼o´Ê¤¸··¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥®¦º°·µ¦Ã¦´«rµ¤¸ÉÅo¦´
°»µ ´¤µ®¦º°´µ´Ên°Åªnµµ¦°»µ ´¤µ ®¦º°´µ´Ê³·Ê»
Ä®o³¦¦¤µ¦°°Ä°»µ¦³°·µ¦µ¤¡¦³¦µ´´·¸ÊÄ®oÂn¼oÅo¦´°»µ
´¤µ®¦º°´µ µnª¦µµ¦ ¦´ª·µ®· Â¨³®nª¥µ°ºÉ °¦´µ¤¨´¬³¦³Á£
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Â¨³ °Á  °µ¦¦³°·µ¦¸ÉÅo¦´°»µ ´¤µ®¦º°´µÃ¥Ä°»µ¦³°
·µ¦´¨nµªÄ®o¤¸°µ¥»µ¤¦³¥³Áª¨µ¸ÉÁ®¨º°°¥¼n °µ¦°»µ´¤µ®¦º°´µ´Ê Â¨³Ä®oÅo¦´
¥Áªonµ¦¦¤Á¸¥¤Ä°»µµ¤¤µ¦µ ÒÚ
¤·Ä ®oÎµ´´·Ä¤µ¦µ Ò× ¤µ¦µ ÒØ ¤µ¦µ ÒÙ ¤µ¦µ ÒÚ Â¨³¤µ¦µ ÓÓ
Â®n¡¦³¦µ´´·¸Ê¤µÄo´´´¼oÅo¦´Ä°»µµ¤ª¦¦°
¤µ¦µ Ø× Ä®o  ¦³¦ªµ¦¨´  Î µ ¦µ¥Åo Á }  ¤¼ ¨ n µ Án µ ´  ¦o ° ¥¨³° °¦µ¥Åo ¸É
®nª¥¦µµ¦ ¦´ª·µ®·®¦º°®nª¥µ°ºÉ °¦´o°Îµn¦³¦ªµ¦¨´µµ¦Ä®o°»µ ´¤µ
®¦º ° ´  µÁ¡ºÉ ° ¦³°·  µ¦¦³µ¥Á¸ ¥ ®¦º ° ·  µ¦Ã¦´ « r ¸É ¤¸ ° ¥¼n n ° ª´  ¸É ¦´  ¦¦¤¼ 
Â®n¦µ°µµ´¦Å¥ ¡»«´¦µ ÓÖÖÑ Äo´´ nÁ oµ°» ´Ê¸Ê ªnµµ¦°»µ
´¤µ®¦º°´µ´Ê³·Ê»¨
¤µ¦µ ØØ Á¤ºÉ°¡o Îµ®®oµe´Ânª´ ¸É¡¦³¦µ´´·¸ÊÄ o´´ Ä®o³¦¦¤µ¦
¡·µ¦µª¦³¥³Áª¨µ¼»Äµ¦Ã¬µÂ¨³µ¦¦·µ¦»¦·µ¤¤µ¦µ Ù Âno°Å¤nÁ·
¦³¥³Áª¨µ¼»Äµ¦Ã¬µÂ¨³µ¦¦·µ¦»¦·µ¤¸ÉÎµ®Ä¤µ¦µ ÓÔ ª¦¦°
¤µ¦µ ØÙ Ä¦³®ªnµ¸Éµ¦´´Ê°r¦ °¦´¸ÉÁ}°·¦³Á¡ºÉ°Îµ®oµ¸É´¦¦¨ºÉªµ¤¸É
Â¨³Îµ´µ¦¦³°·µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥ ª·¥»Ã¦´«r Â¨³·µ¦Ã¦¤µ¤µ¤¤µ¦µ ÕØ
°¦´¦¦¤¼Â®n¦µ°µµ´¦Å¥ ¥´Å¤nÂ¨oªÁ¦È Ä®o³¦¦¤µ¦·µ¦Ã¦¤µ¤Â®nµ·
µ¤¡¦³¦µ´ ´ ·° r ¦´  ¦¦¨ºÉ  ªµ¤¸ÉÂ ¨³Î µ´  · µ¦ª· ¥» ¦³µ¥Á¸¥  ª· ¥»Ã ¦´ « r
Â¨³·µ¦Ã¦¤µ¤ ¡.«. ÓÖÕÔ ·´·®oµ¸É³¦¦¤µ¦µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê Á}µ¦´Éª¦µª
Ã¥Ä®o¤¸°Îµµ®oµ¸É´n°Å¸Ê
(Ò) ÎµÁ·µ¦µ¤¸ÉÎµ®ÅªoÄÁ¡µ³µ¨Ä®oÁ}Åoª¥ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥
(Ó) ÎµÁ·µ¦Á¡ºÉ° Ä®o ¼o¦³°· µ¦ª· ¥» ¦³µ¥Á¸¥ » ¤Â¨³· µ¦¸ÉÅ ¤nÄ o ¨ºÉ 
ªµ¤¸É¦´Ä°»µ¦³°·µ¦¦·µ¦»¤Â¨³·µ¦¸ÉÅ¤nÄ o¨ºÉ ªµ¤¸ÉÁ} µ¦´Éª¦µª
Å¡¨µn°µ¤¸É³¦¦¤µ¦Îµ® Ã¥Ä°»µ¦³°·µ¦¦·µ¦»¤´Éª¦µªÂ¨³·µ¦
¸ÉÅ¤nÄo¨ºÉªµ¤¸É Ä®o¤¸°µ¥»Å¤nÁ·®¹Ée
(Ô) ¦³µ«Îµ®´nª¦µ¥µ¦Â¨³Ä®oªµ¤Á®È°´¦µ¥µ¦ °¼oÅo¦´Ä°»µ
µ¤ (Ó)
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(Õ) ª»¤¼Â¨Ä®oµ¦n®¦º°µ¦Â¡¦nÁ¸¥ °¼oÅo¦´Ä°»µµ¤ (Ó) Á}Åµ¤
µÎµ¨´n¸ÉÎµ®Â¨³¦°¨»¤¡ºÊ¸É¸ÉÅo¦´°»µ
¤µ¦µ ØÚ Äµ¦· ´ · ® o µ ¸É  µ¤¤µ¦µ ØÙ Ä®o  ³¦¦¤µ¦¤¸ °Î µ µÂn  ´Ê 
³°»¦¦¤µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥Â¨³ª·¥»Ã¦´«r³®¹É ¦³°oª¥
(Ò) ¨´Îµ´µ¥¦´¤¦¸Á}¦³µ°»¦¦¤µ¦
(Ó) ¨´¦³¦ª¨µÃ®¤®¦º° ¼oÂ ¨´¦³¦ª«¹¬µ·µ¦®¦º°¼oÂ Á¨ µ·µ¦
³¦¦¤µ¦§¬¸µ®¦º°¼oÂ °·¸¦¤¦³µ´¤¡´r®¦º°¼oÂ °·¸¦¤µ¦¦°®¦º°
¼oÂ Á¨ µ·µ¦³¦¦¤µ¦ª´¦¦¤Â®nµ·®¦º°¼oÂ Â¨³¼o´µµ¦Îµ¦ªÂ®nµ·®¦º°
¼oÂ Á}°»¦¦¤µ¦
(Ô) ¦¦¤µ¦¼o¦»ª»·Îµª®¹É³¦´¤¦¸Ân´Êµ¼o¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤Á¸É¥ªµ
Â¨³¦³µ¦r  µo µ · Á ««µ¦r ªµ¦µ¦«µ¦r ®¦º ° ºÉ ° µ¦¤ª¨Î µ ªµ¤
®¤µ¥¤®µÎµª° ÁÃÃ¨¥¸µ¦ºÉ°µ¦ ®¦º ° o µ °ºÉ  ¸É Á ¸É ¥ ª o ° Â¨³Á}  ¦³Ã¥r
n°µ¦Îµ´·µ¦Îµª®¹É Á}°»¦¦¤µ¦
(Õ) ¦¦¤µ¦¼o¦»ª»·¹É³¦¦¤µ¦Ân´Êµ¦³µ£µµ´ ´ª·µµ¦oµ
ºÉ°µ¦¤ª¨Â®n¦³Á«Å¥®¦º°¼oÂ µ¥¤µ¤´ nµªª·¥»Â ¨³Ã¦´«rÅ¥®¦º°¼oÂ
µ¥¤µ¡´r¤µ¤ª· µ¸¡ª·¥»¦³µ¥Á¸¥Â¨³ª·¥»Ã¦´« r®¦º°¼oÂ ¦³µ£µ°rµ¦
¡´µÁÈÂ¨³Á¥µª®¦º°¼oÂ ¦³µ³¦¦¤µ¦¦³µµ°r¦¡´µÁ°®¦º°¼oÂ
¦³µ¤µ¤£µ¡·µ¦»¦³Á£Â®n¦³Á«Å¥®¦º°¼oÂ Â¨³¦³µ®¡´r°r¦
¼o¦·Ã£®¦º°¼oÂ Á}°»¦¦¤µ¦
Ä®oÁ¨ µ·µ¦³¦¦¤µ¦·µ¦Ã¦¤µ¤Â®nµ·Á}°»¦¦¤µ¦Â¨³Á¨ µ»µ¦
Ä®o³°»¦¦¤µ¦µ¤ª¦¦®¹É¤¸®oµ¸ÉÄµ¦Á°ªµ¤Á®È Â¨³·´·µ¦°ºÉ µ¤¸É
³¦¦¤µ¦¤°®¤µ¥ Ã¥Ä®o¤¸°Îµµ®oµ¸Éµ¤¤µ¦µ ÖÔ oª¥
Ä®oÎµ®¤µ¥ªnµoª¥ª·¸·´·¦µµ¦µ¦°Änª¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦¦³»¤ µ¦·´·
®oµ¸É Â¨³µ¦¡oµÎµÂ®n ¤µÄo´´Ân³°»¦¦¤µ¦Ã¥°»Ã¨¤
¤µ¦µ ÙÑ Ä®oµ¦·´·®oµ¸É °³¦¦¤µ¦·µ¦Ã¦¤µ¤Â®nµ·µ¤¤µ¦µ ØÙ
Â¨³³°» ¦¦¤µ¦ª· ¥» ¦³µ¥Á¸¥ Â¨³ª·  ¥»Ã ¦´« r µ¤¤µ¦µ ØÚ ·Ê » ¨´ Ânª´  ¸É
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³¦¦¤µ¦ °°r¦ °¦´¸ÉÁ}°·¦³µ¤¤µ¦µ ÕØ °¦´¦¦¤¼Â®n¦µ°µµ´¦Å¥
Á oµ¦´®oµ¸É Ân´Ê¸ÊÅ ¤n¦³¦³Áº° ¹· µ¦¸É³¦¦¤µ¦·µ¦Ã¦¤µ¤Â®nµ·
Â¨³³°»¦¦¤µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥Â¨³ª·¥»Ã¦´«r Åo ´É  µ¦°»  µ®¦º ° Î µ Á·  µ¦ÄÄ
¦³®ªnµ¸É·´·®oµ¸Éµ¤Á¡µ³µ¨¸Ê
¼o¦´°¡¦³¦¤¦µÃ°µ¦
¡¨Á° »¦¥»r »¨µr
µ¥¦´¤¦¸
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®¤µ¥Á®» :- Á®»¨Äµ¦¦³µ«Äo¡¦³¦µ´´·´¸Ê º° Ã¥¸É¦´µ¨¤¸Ã¥µ¥¸É³´¦³ºÉ°£µ¦´
ºÉ °£µÁ° Â¨³ºÉ ° » ¤ Ä®o Á }  ºÉ °µµ¦³°¥n µ Âo  ¦·  Â¨³¤¸  µ¦Äo Á¦ºÉ °¤º ° ºÉ ° µ¦ °¦´ 
Á¡ºÉ°¦³Ã¥rµµ¦³Â¨³¦³Ã¥rn°µ¦«¹¬µµµ¦Á¤º°Ân¦³µ ¦³°´¡¦³¦µ´´·
°r  ¦´  ¦¦¨ºÉ ªµ¤¸É Â¨³Îµ´ ·  µ¦ª· ¥»  ¦³µ¥Á¸ ¥ ª· ¥» Ã¦´ «r Â¨³· µ¦Ã¦¤µ¤
¡.«. ÓÖÕÔ ´´·Ä®o¤¸³¦¦¤µ¦·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«rÂ®nµ· (.) Îµ®oµ¸ÉÎµ´
¼Â¨µ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r Â¨³³¦¦¤µ¦·µ¦Ã¦¤µ¤Â®nµ·
(.) Îµ®oµ¸É Îµ´¼ Â¨µ¦¦³°·µ¦Ã¦¤µ¤ n °¤µÁ¤ºÉ°Åo¤¸ µ¦¦³µ«Äo¦´¦¦¤¼ 
Â®n¦µ°µµ´¦Å¥ ¡»«´¦µ ÓÖÖÑ Ã¥¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨®¨´µ¦Îµ´Á¸É¥ª´°r¦ °¦´¸ÉÁ}
°·¦³Á¡¸¥°r¦Á¸¥ªÎµ®oµ¸É´¦¦¨ºÉªµ¤¸ÉÂ¨³Îµ´¼Â¨µ¦¦³°·µ¦´¨nµª Â¨³µ¦¨´´
Ä®o¤¸®¤µ¥ªnµoª¥µ¦¦³°·µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥Â¨³ª·¥»Ã¦´«r³Á}µ¦´¦³ºÉ°£µ¦´
ºÉ°£µÁ°Â¨³ºÉ°»¤Ä®oÁ}ºÉ°µµ¦³Âo¦· ´´Ê Änª¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦Îµ´¼Â¨µ¦¦³°
·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦Ã¦´«r ÎµÁ}o°¤¸®¤µ¥ªnµoª¥µ¦¦³°·µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³·µ¦
Ã¦´«r Á¡ºÉ°Á}µ¦¦°¦´µ¦·´·®oµ¸É °°r¦°·¦³´ÊÄ®o¤¸ªµ¤¤¼¦rn°Å ¹ÎµÁ}o°
¦µ¡¦³¦µ´´·¸Ê

326

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

327

328

วิ ท ยุ ชุ ม ช น

