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ค าน า 
 

 
วิทยุชุมชนเริ่มก่อเกิดและมีการด าเนินงานภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราฃ

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยผู้ เข้ามาเป็นผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในระยะแรก มี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุชุมชนแตกต่างกัน ประกอบกับในระยะแรกการ
อนุญาตให้ประกอบการวิทยุชุมชน ไม่มีการแบ่งแยกประเภท มีเพียง “วิทยุชุมชน” แต่การด าเนินงาน
ของวิทยุชุมชนส่วนใหญ่กลับต้องพ่ึงพารายได้จากการโฆษณา ต่อมาได้มีการจ าแนกประเภทของวิทยุ
ออกเป็น 3 ปรเภท มีข้อก าหนดปริมาณด้านเนื้อหาข่าวสาร ตามประเภทของวิทยุที่ขออนุญาต  แต่ก็
ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนของข่าวสาร ซึ่งตามเจตนารมย์ของการให้มีการจัดตั้งวิทยุชุมชนมิได้มุ่งหวังให้
เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจเป็นส าคัญ แต่มุ่งหวังในการกระจายข่าวสารที่มีความหลากหลาย 
เป็นจริงให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง  เป็นสื่อทางเลือกในการให้โอกาสประชาชนได้เข้าถึงข่าวสาร
ได้หลากหลายรวดเร็ว ทั้งข่าวสารในท้องถิ่นและข่าวสารระดับชาติ แต่ในสภาพปัจจุบันวิทยุชุมชนส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเจตนารมย์ของวิทยุชุมชน ยังขาดหลักการและหลักเกณฑ์ในการ
ก ากับดูแลที่ชัดเจน และเหมาะสม 

การศึกษาของ “โครงการส ารวจและน าเสนอหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสื่อวิทยุชุมชน เพ่ือ
น าไปสู่สังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ” นี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาว่าควรมีการก าหนดหลักการ
และหลักเกณฑ์เพ่ือการก ากับดูแลเนื้อหาของข่าวสารวิทยุชุมชนให้มีความหลากหลายบนพ้ืนฐานของ
หลักการประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข การน าเสนอข่าวสารไม่ฝ่าฝืนขัดต่อ
ตัวบทกฎหมาย  เช่น การล้มล้างการปกครอง  ความมั่นคงแห่งรัฐ ความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดี
ของประชาชน เป็นต้น แต่ทั้งนี้การก ากับดูแลก็ต้องไม่เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพในการน าเสนอ
ข่าวสารของวิทยุชุมชน  โดยผลสรุปของการศึกษาผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าการก ากับดูแลร่วม
ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการและภาครัฐอย่างเหมาะสมน่าจะเป็นวิธีการแนวทางที่ดีท่ีสุด 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 หนึ่งในภารกิจส าคัญของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ก็คือ การก าหนดยุทธศาสตร์ก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ในด้านเนื้อหาให้มีคุณภาพ และให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา การถกเถียงในประเด็นดังกล่าวในพ้ืนที่สาธารณะมักจะปรากฏใน
ลักษณะของการน าเสนอความเห็นที่ขัดแย้งกันอย่างเปิดเผยในสองลักษณะ กล่าวคือในลักษณะแรก 
เป็นข้อเสนอที่ให้ความส าคัญในเรื่องของเสรีภาพในการน าเสนอความเห็นตามหลักการทั่วไปของ
สังคมเสรีประชาธิปไตย ซึ่งมักจะถูกวิจารณ์ว่าไม่ให้ความส าคัญกับเงื่อนไขพัฒนาการทางสังคม
ประวัติศาสตร์ของประเทศ และในลักษณะที่สอง เป็นข้อเสนอที่ให้ความส าคัญในเรื่องของความมั่นคง
ของรัฐซึ่งมักจะถูกวิจารณ์ว่า ละเลยเงื่อนไขในสังคมประชาธิปไตยเสรี 
 ข้อเสนอในการท างานวิจัยชิ้นนี้ เห็นว่า สิ่งที่ขาดไปในข้อถกเถียงที่ผ่านมาก็ คือการให้
ความส าคัญกับหลักการของสังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ (Democracy with 
Information Pluralism) ที่ตั้งค าถามส าคัญว่า จะท าอย่างไรที่จะก าหนดหลักเกณฑ์และกฎระเบียบ
ในการควบคุมกิจการสื่อสารมวลชน (Media)  โดยปราศจากการเซ็นเซอร์ หรือ ลดทอนเสรีภาพใน
การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น 
 ส าหรับความเข้าใจ พ้ืนฐานในเรื่อง สั งคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ 
(Democracy with Information Pluralism) นั้น จะต้องเริ่มที่การท าความเข้าใจว่าสื่อนั้นเป็น
องค์ประกอบส าคัญของพ้ืนที่สาธารณะ (Public Sphere) และพ้ืนที่สาธารณะนี้มีความส าคัญต่อการมี
ชีวิตที่แข็งแกร่งของประชาสังคม (Civil Society) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการก ากับดูแลตัวเอง สถาบันที่
ส าคัญที่แยกออกมาจากกิจการของรัฐบาล  และกิจการของระบบเศรษฐกิจ และเป็นสถาบันที่ให้
ความส าคัญกับการก าหนดและยอมรับร่วมกันของฉันทามติ  และประโยชน์สาธารณะ และอาจกล่าว
ได้ว่า พ้ืนที่สาธารณะ ประชาสังคม และฉันทามติ (Consensus)/ประโยชน์สาธารณะ (Common 
Good) เป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีจะน ามาซึ่งเสถียรภาพ (Stability) และความต่อเนื่อง (Continuity) 
ให้กับสังคมและให้กับความชอบธรรมของรัฐ  
 อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยนั้นมิได้ละเลยประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาเนื่องมาจากความคิดเห็นและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของกลุ่มต่าง ๆ แต่กระนั้นก็ตาม 
ประชาธิปไตยนั้นก็เป็นระบอบการปกครองที่ได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยความเข้าใจและตระหนักถึง
ความแตกต่างเหล่านี้ และด้วยความมุ่งมั่นพยายามที่จะบรรลุถึงฉันทามติภายใต้กระบวนการทาง
การเมืองที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม  
 และนี่คือที่มาของการให้ค านิยามค าว่า "เสถียรภาพ" ในความหมายใหม่ที่หมายถึง
กระบวนการต่าง ๆ ที่น ามาซึ่งการจัดการกับความขัดแย้งในสังคมด้วยหนทางของการไม่ใช้ความ
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รุนแรงและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ซึ่งหมายถึงทั้งตัวระเบียบกฎหมาย และหลักการที่
ก ากับระเบียบกฎหมายเหล่านั้นในฐานะท่ีเป็นกฎกติกาท่ีท าให้ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน  
 ส าหรับ "พ้ืนที่สาธารณะ" คณะผู้วิจัยขอนิยามว่าเป็นกระบวนการส าคัญของกระบวนการ
จัดการความขัดแย้ง โดยท าหน้าที่เป็นเวทีในการน าเสนอความเห็นที่แตกต่างกัน และมีการเจรจา
ต่อรองกัน 
 ส่วน "ประชาสังคม" นั้นคณะผู้วิจัยตระหนักดีว่ามิได้หมายถึงปริมณฑลที่ปราศจากความ
ขัดแย้งและเป็นเนื้อเดียวกัน แต่เป็นปริมณฑลที่เต็มไปด้วยกลุ่มที่แตกต่างกัน อาทิ กลุ่มศาสนา พรรค
การเมือง องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชน รวมไปถึงสมาคมต่าง ๆ ซึ่งความแตกต่าง
หลากหลายทางความคิดของกลุ่มเหล่านี้จะท าหน้าที่ต่อรองและเสนอความแตกต่างจากสิ่งที่ถูก
น าเสนอจากรัฐบาล และจากตัวแสดงในปริมณฑลทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีลักษณะของการรวมตัวอย่าง
เข้มข้นเป็นระบบ แต่อาจมีลักษณะที่ครอบง าสังคมได้ในพ้ืนที่สาธารณะ ดังนั้นการมีประชาสังคมที่
เข้มแข็งในฐานะที่มีความแตกต่างหลากหลายก็จะส่งผลให้เกิดความหลากหลายในทางความเห็นและ
ไม่ถูกครอบง าด้วยอ านาจของเหตุผลจากรัฐบาลและจากตัวแทนทางเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ) 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว สังคมประชาธิปไตยที่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพและเสถียรภาพ จะต้องมีพ้ืนที่
สาธารณะที่เต็มไปด้วยประชาสังคมที่มีหลากหลายกลุ่ม และจะต้องเป็นสังคมที่มีหลักประกันของ
ความหลากหลายทางข้อมูลข่าวสาร (หรือที่เรียกว่า "พหุนิยมสารสนเทศ") โดยที่สื่อมวลชนจะมี
บทบาทหลักในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนความหลากหลายในสังคม ซึ่งเป็นธรรมชาติของ
สังคมประชาธิปไตย และไม่ควรจะถูกเซ็นเซอร์ รวมทั้งจะต้องตระหนักถึงประเด็นท้าทายในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารที่อาจจะเต็มไปด้วยเรื่องของการครอบง าชักจูง (Manipulation) และการ
โกหก-บิดเบือนข้อมูลอย่างจงใจ (Lies) 
 เนื่องจากในปัจจุบันวิทยุชุมชนเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ประกอบกับการไม่มีคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในเวลาที่สมควรและ
จ าเป็น ท าให้วิทยุชุมชนนั้นเป็นสื่อที่มีลักษณะที่มีทั้งที่ส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยทั้งในระดับท้องถิ่น
และในระดับชาติ และในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่เป็นประเด็นท้าทายถึงความยั่งยืนของระบอบ
ประชาธิปไตย และการปราศจากการครอบง าและการบิดเบือนข้อมูลอย่างจงใจ ดังในกรณีของความ
ขัดแย้งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  
 การศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบถึงการใช้สื่อวิทยุชุมชน และการได้มาซึ่งหลักการ กฎเกณฑ์ และ
กฎระเบียบในการก ากับดูแล จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างเร่งด่วน เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของสื่อวิทยุชุมชน
เองที่เข้าถึงและริเริ่มได้ง่าย รวมทั้งเป็นตัวแทนของความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ก็ต้องเข้าใจถึงประเด็นที่
ท้าทายของสื่อวิทยุชุมชนท่ามกลางความขัดแย้งทางสังคมการเมืองที่ด ารงอยู่ เพ่ือท าให้สังคมไทยเป็น
สังคมที่เป็นประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ ที่ปราศจากการครอบง าและบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
จากรัฐบาล ผู้ที่เข้ามากุมอ านาจการเมืองและจากตัวแทนธุรกิจโดยไม่ค านึงถึงการต่อรองกับความ
หลากหลายจากประชาสังคมในกระบวนการสร้างเสถียรภาพผ่านพ้ืนที่สาธารณะ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาพัฒนาการของสื่อวิทยุชุมชน จากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเด็น 
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อวิทยุชุมชนกับกระบวนความขัดแย้งทางการเมือง 
 1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ โครงสร้างการบริหารจัดการและรูปแบบเนื้อหารายการของสื่อวิทยุชุมชน
ที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในความขัดแย้งทางการเมือง 
 1.2.3 เพ่ือน าเสนอหลักการและหลักเกณฑ์เพ่ือก ากับดูแลการบริหารจัดการและเนื้อหา
รายการของสื่อวิทยุชุมชน เพ่ือน าไปสู่สังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ  
 
1.3 เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
 1.3.1 ได้ข้อศึกษาเรื่องการด ารงอยู่ของวิทยุชุมชนและเงื่อนไขที่ท าให้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประเทศไทย 
 1.3.2 ได้กรอบแนวคิดที่ถอดบทเรียนและประสบการณ์ในการก ากับดูแลกิจการสื่อวิทยุชุมชน
เพ่ือส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ  
 1.3.3 ได้ข้อเสนอแนะในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลสื่อวิทยุชุมชนเพ่ือส่งเสริม
สังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศในประเทศไทย  
 
1.4 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 1.4.1 ศึกษาตัวระเบียบและปฏิบัติการจริงของการก ากับดูแลสื่อวิทยุชุมชนที่เป็นอยู่ ทั้ง
ข้อเสนอจากหลายภาคส่วน และปฏิบัติการที่ผ่านมา อาทิ การบุกยึด ตรวจค้น และการให้เหตุผลของ
ภาครัฐในการก ากับดูแลที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอจากตัวแทนวิทยุชุมชน และจากนักวิชาการต่างๆ 
 1.4.2 ศึกษาประสบการณ์การก ากับดูแลสื่อวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยแบบพหุนิยม
สารสนเทศของประเทศอ่ืนๆ 
 1.4.3 ศึกษากรณีศึกษา 3 กรณีศึกษา 

1.4.3.1 วิทยุชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่  
1.4.3.2 วิทยุชุมชน ในจังหวัดอุดรธานี  
1.4.3.3 วิทยุชุมชนในกรุงเทพมหานคร  

 1.4.4 น าข้อมูลจากโครงการวิจัยเพ่ือสร้างรูปแบบการกระจายเสียงในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบร่วมกับข้อมูลวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และ
กรุงเทพมหานคร  
 1.4.5 ศึกษาวิเคราะห์ทั้งด้านเนื้อหาและองค์กร ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติของสื่อวิทยุ
ชุมชนและสื่อระดับชาติ 
 1.4.6 จัดท าสรุปผลการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง หลักการและหลักเกณฑ์เพ่ือก ากับ
ดูแลการบริหารจัดการและเนื้อหารายการของสื่อวิทยุชุมชน เพ่ือน าไปสู่สังคมประชาธิปไตยแบบพหุ
นิยมสารสนเทศ 
 
 
 



 

รายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์  (Final Report) 
โครงการส ารวจและน าเสนอหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสื่อวิทยชุมุชน เพื่อน าไปสูส่งัคมประชาธิปไตยแบบพหนิุยมสารสนเทศ 

4 

1.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  คณะที่ปรึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไว้ดังนี้ 
 

 
แผนภูมิที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

1.6 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
 วิทยุชุมชน หมายถึง เทคโนโลยีที่เปิดช่องทางการสื่อสาร เพ่ือชีวิตของคนในชุมชนและมา
จากการน าเสนอโดยคนในชุมชน ซึ่งเป็นสถานีวิทยุขนาดเล็กที่มีเครื่องส่งกระจายเสียง ขนาดไม่เกิน 
500 วัตต์ รัศมีการกระจายเสียงไม่เกิน 20 กิโลเมตร 
 ประชาธิปไตยพหุนิยมสารสนเทศ หมายถึง สังคมประชาธิปไตยที่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ 
และเสถียรภาพ โดยจะต้องมีพ้ืนที่สาธารณะที่เต็มไปด้วยประชาสังคมที่มีหลากหลายกลุ่ม และ
จะต้องเป็นสังคมที่มีหลักประกันของความหลากหลายทางข้อมูลข่าวสาร 
 องค์กร หมายถึง เจ้าของสถานีวิทยุชุมชน หรือผู้สนับสนุนหลักของวิทยุชุมชน 
 เครือข่าย หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุชุมชน เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้สนับสนุนรายการ เป็นต้น 
 เนื้อหาสื่อ หมายถึง เนื้อหาตามผังรายการวิทยุชุมชน 
 การบริหารจัดการ หมายถึง การก าหนดหน้าที่เพ่ือเป็นทิศทางในการใช้ทรัพยากรในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร  
 
1.7 การรวบรวมข้อมูล 
 1.7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากร หมายถึง วิทยุชุมชนที่มีเนื้อหารายการเก่ียวข้องกับการเมืองใน 3 พ้ืนที่ 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และกรุงเทพมหานคร 

2) กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของประชากร 
 1.7.2 เครื่องมือการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น (รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก)  

โครงสร้างการบริหาร
จดัการ 

เครือข่ายวิทยชุมุชน 

เนือ้หาส่ือวิทยชุมุชน 

กระบวนการวิเคราะห์
องค์กร เครือขา่ย และ
เนือ้หาส่ือวิทยชุมุชน 

ข้อเสนอหลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลส่ือวิทยุ
ชมุชนเพ่ือน าไปสู่
สงัคมประชาธิปไตย
แบบพหนุิยม
สารสนเทศ 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยพหุนิยมสารสนเทศ 
 2.1.1 แนวคิดประชาธิปไตยพหุนิยม 
 ความหมายของประชาธิปไตยพหุนิยม 
 ประชาธิปไตยพหุนิยม  หมายถึง ระบบประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องทุกกลุ่มโดยเฉพาะ “ผู้ด้อยโอกาส” เน้นการเคารพความคิดและ
ให้เกียรติกันและกัน  เน้นการกระจายอ านาจให้อยู่ตามกลุ่มต่าง ๆ ความต้องการของประชาชนได้รับ
การสนอง “ผ่านกลุ่ม” และที่ส าคัญก็คือยอมรับในความแตกต่าง มีมุมมองใหม่ จากหลายมุม 
“หลากหลายคืองดงาม” สามารถพูดคุย สนทนาเพ่ือน าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าร่วมกัน แม้ว่ารากเหง้า ความ
เชื่อและวัตรปฏิบัติแตกต่างกัน(http://www.scribd.com/doc/30853751/พหุนิยม-ประชาธิปไตย) 

ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเป็นปรากฏการณ์ที่มีขึ้นไม่เกิน 300 ปี และมีไม่กี่ประเทศที่มี
เสถียรภาพด าเนินรูปแบบการปกครองอย่างราบรื่น อีกท้ังวิถีชีวิตของพลเมืองก็เป็นแบบประชาธิปไตย 
สภาวะเช่นนี้เกี่ยวข้องกับการมี“กลุ่มหลากหลาย”หรือ“สภาพพหุนิยม”หรือพหุลักษณะ (pluralism) 
ซึ่งเน้นสภาพภายในสังคมที่มีกลุ่ม, องค์การ, สมาคม, การรวมตัวแบบอ่ืนๆ ความหลากหลาย 
(diversity) ของการรวมกลุ่มภายในสังคมเชื่อกันว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการท าให้การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพและมั่นคง ประชาธิปไตยประเภทนี้คือ แบบมีผู้แทนราษฎร แต่เน้นสภาพ
ทางสังคมซึ่งจะท าให้ระบบการปกครองอยู่รอด การมีกลุ่มหลากหลายถือว่าจะช่วยผดุงระบอบ
ประชาธิปไตย 

กลุ่มหลากหลายมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น กลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพ ชมรมกล้วยไม้ สมาคม
นักข่าว สันนิบาตพิทักษ์เสรีภาพ สมาคมชาวจังหวัดต่าง ๆ องค์การกรรมกร สมาคมศิษย์เก่า สมาคม
ชาวประมง กลุ่มชาวนา ชมรมผู้นิยมสินค้าพ้ืนเมือง สมาคมผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ผู้บริโภค สมาคม
สถาปนิก สมาคมข้าราชการพลเรือน สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรม สมาคมสะสมแสตมป์ ขบวนการ
ส่งเสริมสิทธิสตรี สันนิบาตต่อต้านคอมมิวนิสต์ ชุมนุมผู้ต่อต้านยาเสพติด สมาคมผู้ค้าหนังสือพิมพ์และ
สิ่งพิมพ์ ชมรมผู้ค้าใบชา สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทยและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และ
ชมรมผู้นิยมสมุนไพร  

พจนานุกรม ศัพท์สังคมวิทยา ได้ให้ความหมายของพหุนิยม (Pluralism) หมายถึง แนวคิดใน
การจัดสรรอ านาจรูปแบบหนึ่งที่ให้อ านาจแก่กลุ่มหรือองค์กรย่อยหลายกลุ่มภายใต้องค์กรใหญ่หรือรัฐ 
ซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดเดิมที่ว่าด้วยการบริหารรัฐเดี่ยว (Unity Stats) ของเฮเกล ในระบบการเมือง
แบบประชาธิปไตยเสรีนิยมสมัยใหม่ที่ประกอบด้วยกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มอ านาจหลายกลุ่ม  จะมี
กลไกจัดสรรอ านาจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  องค์กรธุรกิจ
อาจกระจายอ านาจไปยังผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร นักลงทุน และผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การกระจาย
อ านาจแบบพหุนิยม มักจะเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่ม (พจนานุกรม ศัพท์สังคมวิทยา 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549 พิมพ์ที่ หจก.ไอเดีย สแควร์) 

http://www.scribd.com/doc/30853751/%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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เรืองวิทย์ เกษมสุวรรณ ได้ให้ความหมาย พหุนิยม (Pluralism) ไว้ว่า โดยตามทฤษฎีแล้ว
ทฤษฎีมองว่าอ านาจของรัฐกระจายออกไปสู่กลุ่มต่างๆ ทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานมาจากการเมืองของสังคม
ตะวันตก ซึ่งใช้แนวคิดประชาธิปไตยทั้งด้านการเมืองและสังคม กล่าวได้ว่าทฤษฎีนี้อธิบายว่าพลัง
สังคมมีบทบาทในการผลักดันนโยบาย ไม่ใช่รัฐและเป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากหลายกระแส แต่ต่อต้าน
ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยของรัฐ เพราะเห็นว่าทฤษฎีอ านาจอธิปไตยมองข้ามสิทธิประโยชน์ของกลุ่ม 
องค์กร สมาคม ซึ่งมีบทบาทส าคัญไม่น้อยกว่ารัฐ แนวคิดพหุนิยมนั้นมองถึงความแตกต่างและความ
หลากหลาย โดยแยกรัฐกับประชาสังคมออกจากกัน รวมทั้งแยกอ านาจทางการเมืองกับอ านาจทาง
เศรษฐกิจ และผลประโยชน์ของนโยบายแต่ละนโยบายออกจากกัน อ านาจรัฐไม่ได้สะสมไปเรื่อยๆ แต่
กระจายออกไป (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.นโยบายสาธารณะ. เอกสารประกอบการสอนวิชานโยบาย
สาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550. หน้า 83) 

แนวคิดเรื่องพหุนิยม (plurality) เป็นแนวคิดใหม่ในทางสังคมศาสตร์ที่เปิดประเด็นให้คนใน
สังคมตระหนักถึงลักษณะอันหลากหลายของสรรพสิ่งที่อยู่รวมกันในสังคมที่มีความแตกต่างของชนชั้น 
ความคิด อุดมคติและวิถีชีวิต ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดแนวคิดพหุนิยม (pluralism) คือการ
ยอมรับความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรม เคารพสถาบันต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางสังคมของ
กลุ่มต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับกลุ่มวัฒนธรรมย่อย (subcultures) และยอมรับอัตลักษณ์ที่หลากหลาย
ซับซ้อน (multiple identities) ของกลุ่มคน ซึ่งถือได้ว่าพหุนิยมจะเป็นแนวทางที่ช่วยลดปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคมได้ 

ความหมายของสังคมพหุนิยม 
1) มีกลุ่มหลากประเภท อาจแบ่งได้ดังนี้  
ก. กลุ่มประเภทอาชีพอิสระ (professional) ได้แก่ กลุ่มหรือสมาคมของผู้มีความสามารถ

เฉพาะงาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องพ่ึงราชการ ตัวอย่างได้แก่ 1) สมาคมแพทย ์2) สมาคมเภสัชกร 3) สมาคม
ทนายความ 4) สมาคมสถาปนิกหรือวิศวกร ฯลฯ  

ข. กลุ่มประเภทประกอบการ (entrepreneur) ได้แก่ กลุ่มนายทุน เช่น เจ้าของโรงงาน นัก
ลงทุนอุตสาหกรรม  

ค. กลุ่มประเภทชาวไร่ชาวนา หรือเกษตรกรรมโดยรวมชาวประมงเข้าไปด้วย  
ง. กลุ่มประเภทผู้ใช้แรงงานอ่ืน ๆ ได้แก่ กรรมกรท่าเรือ, กรรมกรขุดดิน เป็นต้น  
จ. กลุ่มประเภทอุดมการณ์หรืออุดมคติ (Ideological groups) อุดมการณ์อาจจะเป็นทาง  

1) การเมือง 2) การศาสนา 3) การศึกษา หรือ 4) เศรษฐกิจก็ได้ ตัวอย่างได้แก่ 1) สมาคมปฏิรูป
การศึกษา 2) ชมรมต่อต้านการท าทารุณสัตว์ 3) ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

2) มีกลุ่มหลายชนิด ย่อยลงไปจากประเภทใหญ่ ๆ ตัวอย่างคือ  
ก. สมาคมพ่อค้าหรือผู้ค้าเป็นกลุ่มประเภทผู้ประกอบการซึ่งแยกซอยออกเป็นหลายชนิด เช่น 

1) พ่อค้าข้าว 2) พ่อค้าสุกร 3) พ่อค้ามันส าปะหลัง 4) พ่อค้าเครื่องอะไหล่รถยนต์  
ข. องค์การกรรมกรเป็นกลุ่มประเภทผู้ใช้แรงงาน อาจแยกเป็นหลายชนิด เช่น องค์การ     

1) กรรมกรก่อสร้าง  2) กรรมกรท่าเรือ  3) กรรมกรชลประทาน เป็นต้น  
ค. สันนิบาตการเมืองเป็นกลุ่มประเภทอุดมการณ์ อาจแยกออกเป็นชนิดต่าง ๆ กัน เช่น     

1) สันนิบาตต่อต้านคอมมิวนิสต์  2) สันนิบาตเพ่ือพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญ  3) สันนิบาตสังคมนิยม 
เป็นต้น  
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ง. สมาคมแพทย์เป็นกลุ่มประเภทผู้มีอาชีพอิสระผู้มีทักษะพิเศษ อาจแยกเป็นสมาคม 1) 
ศัลยแพทย ์2) ทันตแพทย์ เป็นต้น  

ลักษณะของกลุ่มที่ช่วยผดุงประชาธิปไตย  
กลุ่มท่ีช่วยผดุงประชาธิปไตยมีลักษณะดังนี้  
ลักษณะที่หนึ่ง : มีการรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มโดยสมัครใจ (voluntary) การรวมตัวกันจะต้อง

เป็นไปโดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ หรือโดยไม่มีอามิสสินจ้างเป็นเครื่องจูงใจให้เข้าร่วมเพ่ือ
ประโยชน์ของขบวนการการเมืองใด ๆ  

ลักษณะที่สอง : กลุ่มมีอายุยืนยาวพอสมควร มิใช่เป็นแบบที่ตั้งขึ้นมาเพียง 3-4 เดือนแล้วเลิก
กิจการ จะต้องมีการต่อเนื่อง มีความยั่งยืน (sustainable) ในโครงสร้างและในด้านกิจกรรม  

ลักษณะที่สาม : มีการรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นสมาคมอย่างเป็นกิจจะลักษณะ พอสมควร 
เช่น ในธรรมนูญของสมาคมจะต้องระบุวัตถุประสงค์ , วิธีด าเนินงาน, การแต่งตั้งและการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการผู้บริหารฯ  

ลักษณะที่สี่ : กลุ่มต้องมีการประชุมและมีการด าเนินงานบ่อยครั้งพอสมควร มิใช่ตั้งขึ้นมาแต่
ชื่อ โดยมีกิจกรรมหรือผลงานเพียงปีละครั้งเดียวหรือนานปีจึงจะมีสักครั้งหนึ่ง 

กลุ่มหลากหลายในรูปแบบของค านิยามประชาธิปไตย อับราฮัม ลินคอล์น (กล่าวว่าประชา-
ธิปไตยมี 3 องค์ประกอบ) แต่พอดัดแปลงคือ ประชาธิปไตยแบบมีกลุ่มหลากหลาย เป็นการปกครอง
ซึ่งมีรัฐบาล 1) เป็นของประชาชนผู้ซึ่งได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มหลากหลาย 2) โดยผู้แทนประชาชน 3) 
เพ่ือประชาชน 

กลไกที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในกลุ่มหลากหลาย  
แนวคิดเชิงพหุนิยม (pluralism) เน้นสภาวะทางสังคม (หรือสังคมวิทยาการเมือง) ว่าการ

เป็นประชาธิปไตยในระดับชาติ (มหภาค) เปรียบเสมือนส่วนเหนือของภูเขาน ้าแข็ง (iceberg) ขึ้นอยู่
กับสภาพ 1) ระดับกลุ่ม (มัชฌิมภาค) และ 2) ต่อตัวบุคคล (จุลภาค)  

สภาวะทางสังคมวิทยาเปรียบเสมือนส่วนล่างอยู่ใต้น ้าของภูเขาน ้าแข็ง (iceberg) ส่วนบน
อาจดูปกติ แต่ส่วนล่าง คือ ใต้น ้า อาจมีหินโสโครก และสภาวะอ่ืน ๆ ซึ่งท าให้เรือใหญ่ เช่น เรือ 
Titanic อับปางลงได้ (เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวันที ่14 เมษายน ค.ศ.1912 ในมหาสมุทรแอตแลนติค 
ซึ่งตรงกับเวลาไทยคือ วันสงกรานต์ที่ 15 เมษายน ค.ศ.1912 ซึ่งอยู่ช่วงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 6)  

การมีกลุ่มหลากหลายซึ่งเกิดขึ้นโดยสมัครใจ และมีการเข้าร่วมเป็นกิจวัตรโดยเสรีจิต มีผล
ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยกลไก ดังต่อไปนี้ 1) ท าให้อ านาจแยกกระจาย 2) กลุ่มหลากหลายฝึก
ประชาธิปไตยเป็นบทเรียน 3) พากเพียรให้รู้จักประนีประนอม จะอธิบายแยกเป็นข้อ ๆ ไป  

ประการที่หนึ่ง : กลุ่มหลากหลายท าให้อ านาจแยกกระจาย  
ข้อสังเกตของนักประวัติศาสตร์อังกฤษแห่งศตวรรษที่ 19 ชื่อ ลอร์ด แอคตั้น (Lord Acton, 

1834-1902) เกี่ยวกับลักษณะแห่งอ านาจคือ “Power tends to corrupt, absolute power 
tends to corrupt absolutely” ซึ่งผู้เขียน (จิรโชค วีระสย) แปลว่า “ที่ใดมีอ านาจที่นั่นมีการฉ้อฉล 
ที่ใดมีอ านาจมากเหลือล้น การฉ้อฉลชั่วเสียย่อมมีมากสุดประมาณ” (Robert Stewart (comp.) The 
Penguin Dictionary of Political Quotations, Middlesex: Penguin, 1984, p.1.)  

มีผู้เห็นด้วยเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่เคยอยู่ใต้การปกครองแบบรวบอ านาจกระจุกอยู่ 
ณ ที่เดียวกัน ไม่ว่าจะรวมอยู่ในบุคคลเดียว (เผด็จการ) หรือในกลุ่มบุคคล (คณาธิปไตย) ก็ตาม โดยไม่
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มีการกระจาย การแก้ไขวิธีหนึ่งก็คือ แยกอ านาจออกเป็นส่วนต่าง ๆ ไม่ให้มีศูนย์กลางแห่งเดียว แต่ให้
กระจายกัน (decentralize) ออกไป เช่น ก. โดยการแบ่งอ านาจอธิปไตยออกเป็นสามส่วนเป็นอิสระ
ต่อกัน ได้แก่ อ านาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ และ ข. มีการแบ่งอ านาจออกไปตามที่ต่าง ๆ 
เช่น 1) อยู่ที่รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาบ้าง 2) อยู่ที่รัฐต่าง ๆ บ้าง 3) อยู่ตามท้องถิ่นบริเวณต่างๆ 
บ้าง  

การแก้ไขอีกวิธีหนึ่ง คือ การกระจายศูนย์แห่งอ านาจให้หลากหลายในทั้งองค์รวมแห่งสังคม 
คือ ไม่เฉพาะส่วนที่เป็นการเมืองโดยตรงเท่านั้น  

ก. ศูนย์อ านาจซึ่งมีขึ้นในรูปของกลุ่มต่าง ๆ สมาคม, องค์การ, ศูนย์ ฯลฯ อันมีลักษณะดัง
บรรยายมาแต่ต้น ย่อมส่งเสริมโอกาสแห่งการเป็นประชาธิปไตยมากกว่าการมีศูนย์ถ่วงแห่งอ านาจ
เพียงในระดับสถาบันในการเมือง  

ข. เมื่อกลุ่มเป็นจ านวนมากแยกกระจายไปทุกแห่งภายในประเทศ  ย่อมหมายความว่าอ านาจ
ที่มีศักยภาพแห่งความฉ้อฉลนั้น เกิดแตกออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งคอยตรวจสอบพฤติกรรมของส่วนอ่ืน ๆ 
ส่วนหรือสาขาแห่งอ านาจย่อมดูแลประโยชน์ของกลุ่มตน คือ พยายามให้ส่วนหรือสาขาอ่ืนฉ้อฉลได้
น้อยที่สุด  

เมื่อต่างฝ่ายต่างคอยดูกันเช่นนี้แล้ว นักเศรษฐศาสตร์ ชื่อแกลเบรธ (Galbraith) เรียกว่า 
countervailing powers ย่อมเกิดผลลัพธ์ที่ดี คือ อ านาจแยกย่อยออกไป ท าให้ศักยภาพแห่งการฉ้อ
ฉลชั่วเสียลดน้อยลงไป  

ประการที่สอง : กลุ่มหลากหลายเป็นแบบฝึกหัดประชาธิปไตย นักพฤติกรรมศาสตร์พบว่า 
ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถคงอยู่ได้โดยอาศัยตัวอักษร คือ รัฐธรรมนูญ หรือเอกสารการเมือง
อ่ืนๆ เพียงเท่านั้น  

การมีรัฐธรรมนูญอาจท าให้เกิดความรู้สึกว่าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย แต่เป็นเพียงเงื่อนไข
อย่างหนึ่งอย่างเดียว ความเป็นประชาธิปไตยเกี่ยวกับการมีกลุ่มหรือสมาคมต่างๆ เกิดขึ้นมากๆ อัน
ย่อมท าให้สมาชิกมีโอกาสฝึกฝนการแสดงความคิดเห็น การรู้จักประนีประนอม (Compromise, 
horse trading) แปลตามตัว การแลกเปลี่ยนม้าการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล หรือด้วยการเจรจาแทนที่
จะใช้ก าลังอ านาจ บทเรียนแห่งการอยู่ร่วมในกลุ่มย่อมมีคุณต่อการอยู่รอด (survival) ของ
ประชาธิปไตย  

กลุ่มต่าง ๆ เมื่อเกิดข้ึนมาแล้วย่อมให้บทเรียนที่เกี่ยวพันกับการด าเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย 
เช่น  

ก. การเข้าเป็นสมาชิกเป็นไปโดยอิสระไม่มีการบังคับขืนใจ  
ข. การอยู่เป็นสมาชิก หมายถึง การเรียนรู้วิธีการจัดการ และด าเนินงานโดยสันติวิธี  
ค. การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมอยู่ในกลุ่มย่อยหมายถึง 1) การยอมเปลี่ยนนิสัยการชอบท าตาม

อ าเภอใจตนเองมาเป็นการรู้จักควบคุมใจตนเอง 2) การรู้จักอะลุ้มอล่วย  
และการรู้จักผ่อนหนักเบาเพ่ือให้เข้ากับกลุ่มชีวิตในสังคมได้ การฝึกการรู้จักท างานร่วมกัน 

ชีวิตในกลุ่ม เป็นการฝึกฝนให้รู้จักท างานร่วมกัน เป็นการให้บทเรียนในการตัดสินใจร่วมกันโดยการให้
เหตุผลต่อที่ประชุมกลุ่มสมาคมหรือองค์การ และเป็นการฝึกฝนให้คุ้นเคยกับการท างานที่มีแนวโน้ม
เป็นไปตามระเบียบที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อนึ่ง มีเงื่อนไขของการเป็นกลุ่มที่อาจไม่ก่อให้เกิดผล
ดังกล่าวเสมอไป หากเป็นกลุ่มประเภทที่เป็น“สมาคมลับ” (secret society) หรือเป็นกลุ่มหรือ
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องค์การที่เกิดขึ้นและด าเนินงานโดยอิทธิพลภายนอก เช่น โดยการสนับสนุน อุปถัมภ์และควบคุม
อย่างเข้มงวดจากรัฐ เป็นต้น  

ประการที่สาม : การเป็นสมาชิกหลายกลุ่ม (พหุสมาชิกภาพ—plural membership) ท าให้
รู้จักการประนีประนอม ทั้งนี้เกิดขึ้นจากการเป็น  

1) พหุสมาชิกภาพ การมีหลายกลุ่มและหลายประเภทของกลุ่มย่อมท าให้เอกชนคนหนึ่ง
สามารถเป็นสมาชิกของหลายกลุ่ม หลายสมาคม หลายองค์การ หลายสันนิบาต หรือหลายชุมนุมได้
ในขณะเดียวกัน ตัวอย่าง คือ อาจเป็นสมาชิก ก. สมาคมแพทย์แผนทางเลือก ข. สันนิบาตเพ่ือการ
เลือกตั้งที่บริสุทธิ์ (Clean Election League) ค. สมาคมครูและผู้ปกครอง (Parents and Teachers 
Association)  

2) ส่งเสริมให้มีใจกว้าง การเป็นและมีเพ่ือนสมาชิกในต่างสมาคม ต่างกลุ่มย่อมท าให้รู้จักว่า
โลกนี้เป็นของนานาจิตตัง เมื่อมีการขัดแย้งเกิดขึ้นก็ฝึกหัดขจัดหรือแก้ไขด้วยวิธีการอันไม่รุนแรงและ
ด้วยการรู้จักประนีประนอม  

3) การยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์ พหุสมาชิกภาพหรือการเป็นสมาชิกของหลายกลุ่ม
ช่วยให้ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างเพ่ือนมนุษย์ปุถุชนด้วยกันว่าเป็นของธรรมดาและลด
ความรู้สึกท่ีเป็นไปในทางปฏิปักษ์อย่างร้ายแรงต่อคนหรือกลุ่มอ่ืน  

ข้อสังเกตบางประการ : กลุ่มลูกหลานและกลุ่มล่อแหลม  
ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยค่อนข้างสมบูรณ์มักมีกลุ่มหรือองค์การต่าง ๆ จ านวนมากที่ไม่

เกี่ยวพันกับครอบครัวหรือวงศาคณาญาติ ส่วนประเทศที่ยังไม่มีการพัฒนาประชาธิปไตยเต็มที่มักมี
ระบบสังคมที่ถือกลุ่มวงศาคณาญาติใหญ่  ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่ม “ลูกหลาน” แทนที่จะเป็นกลุ่ม 
“หลากหลาย” การมีกลุ่ม “ลูกหลาน” มากย่อมหมายถึง มีการช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนกันในหมู่
เครือญาติและเกี่ยวดอง (kinship and in-laws) อย่างเต็มที่ เพ่ือได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยไม่
ค านึงถึงผลเสียที่จะตามมา  

การมีกลุ่มล่อแหลม คือ กลุ่มหรือสมาคมซึ่งเป็นภัยต่อการเป็นประชาธิปไตยและเสถียรภาพ
ทางการเมือง ได้แก่ กลุ่มหรือองค์การที่มีวัตถุประสงค์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยพฤติกรรมที่ต้องการบ่อน
ท าลายความมั่นคงของประเทศชาติด้วยวิธีการรุนแรง และแบบแอบแฝง (clandestine) การปกครอง
ประชาธิปไตยที่ค่อนข้างสมบูรณ์มักมีกลุ่มที่ช่วยเหลือให้การเลือกตั้งสะอาดเรียบร้อยอยู่มาก  
โดยเฉพาะกลุ่มที่สนใจการเมืองโดยตรง ตัวอย่างได้แก่ องค์การ NGO—Non Government 
Organizations สันนิบาตสตรีผู้มีสิทธิออกเสียงในสหรัฐอเมริกา (League of Woman Voters) 
สันนิบาตนี้มีบทบาททางการเมืองมาก ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และชักชวนให้ไปลงคะแนนตามเสรีจิต 

2.1.2 แนวคิดพหุนิยมสารสนเทศ 
ค าว่า “ข่าวสารข้อมูล”กับ“สารสนเทศ”มีความหมายไม่ต่างกัน ในภาษาอังกฤษใช้ค า

เดียวกันว่า Information ข่าวสารข้อมูลและสารสนเทศ เป็นลักษณะของการเน้นที่ตัวข้อมูลที่ให้สาระ
และบอกเล่าความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่ถูกจัดระบบแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่“ข้อมูลดิบ”หรือ 
“เรื่องเล่า” ทั่วไป  

ค าว่า “สารสนเทศ” อาจจะมีความหมายที่เฉพาะมากกว่า “ข่าวสารข้อมูล” ในแง่ที่มันมีการ
เผยแพร่ผ่านสื่อที่กว้างไกล แต่จริง ๆ แล้วเป็นค าเดียวกัน  ปัจจุบันนี้ค าว่าสารสนเทศถูกหยิบมาใช้กับ
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เทคโนโลยี จึงมักท าให้คนเข้าใจว่า ค าว่าสารสนเทศไปด้วยกันกับเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสาร แต่
ความจริงแล้วไม่ใช่ทั้งหมด อะไรก็ตามท่ีเป็นข้อมูลที่ถูกจัดระบบแล้ว เราเรียกว่า “สารสนเทศ” 

พหุนิยมสารสนเทศ เป็นแนวคิดของนักทฤษฎีแนวเสรีนิยม (liberal theorists) ซึ่งนักคิด
กลุ่มนี้มักจะให้คุณค่ากับค่านิยมแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมปัจเจกชนนิยม  (individualism) และ
ความหลากหลายแบบพหุนิยม (pluralism) กล่าวคือ สังคมหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยกลุ่มคนที่มี
ค่านิยมและผลประโยชน์อันหลากหลาย ทุกคนทุกกลุ่มย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะแสดงออกถึง
ค่านิยม ความต้องการและพลังอ านาจของตนเองได้อย่างเต็มที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎระเบียบ
มาตรฐานเดียวกัน สิ่งที่เรียกว่า“อัตตาธิปไตย” (autocracy) “อภิสิทธ์ชนาธิปไตย” (aristocracy) 
หรือ “อ ามาตยาธิปไตย” (bureaucratic authority) ที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ าไม่เท่าเทียมกันทาง
สังคมอันจะเป็นอุปสรรคต่อสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ต้องขจัดให้หมดสิ้นไป  
ส าหรับท่าทีที่มีต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศนั้น นักคิดเสรีนิยมไม่ค่อยใส่ใจ
นักว่าสิ่งเหล่านี้จะน าพามาซึ่งการเปลี่ยนผ่านทางยุคสมัยมาสู่สังคมรูปแบบใหม่หรือไม่ แต่ประเด็นที่
คนกลุ่มนี้สนใจก็คือ สิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน “ความเหลื่อมล  าทางดิจิทัล” (digital divided) ถือเป็นเรื่องใหญ่ของสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน อีกท้ังนักคิดกลุ่มนี้ยังเห็นว่าเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่จะกลายเป็นเครื่องมือ 
หรือ“อาวุธ” ส าคัญที่จะถูกน ามาใช้เพ่ือการต่อสู้ทางอ านาจของบรรดากลุ่มผลประโยชน์ต่าง  ๆ 
ภายในสังคมแบบพหุนิยม (สมบัติ  กุสุมาวลี, ก่อนจะถึงยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : สังคมสารสนเทศ 
http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFile Download S/QM160_p110-114.pdf ) 

 
2.2 วิทยุชุมชนกับบทบาททางสังคม 
 2.2.1 แนวคิดของวิทยุชุมชน 
 1) แนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ 

การกระจายการใช้คลื่นความถี่แก่ประชาชนเพ่ือประโยชน์สาธารณะในระดับท้องถิ่นนี้ เป็น
แนวคิดท่ีเกิดข้ึนและมีการปฏิบัติจริงในหลายประเทศ โดยนักวิชาการสื่อสารมวลชนชาวตะวันตก เช่น 
Barker (1997) ให้ความเห็นว่า ประชาชนของประเทศต่างๆ ยังคงยึดหลัก "ความเป็นท้องถิ่น" 
(Localism) และ "การรวมตัวกันเป็นชุมชน" (Community) ถึงแม้ว่าจะมีกระแสการไหลเวียนของ
ข้อมูล ข่าวสาร และ วัฒนธรรมจากต่างชาติในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่เป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารและการพัฒนาของสื่อกระจายเสียงระหว่างประเทศ ซึ่งหลัก
ความเป็นท้องถิ่นดังกล่าวเชื่อว่า ระบบของสื่อกระจายเสียงไม่ได้เป็นเพียงสื่อข้ามชาติในระดับโลก
เพียงอย่างเดียว แต่สื่อกระจายเสียงยังคงท าหน้าที่ในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นด้วย 

สื่อกระจายเสียงในระดับท้องถิ่นนั้น นอกจากจะเป็นสื่อที่ผลิตโดยหน่วยงานของรัฐและ ภาค
ธุรกิจแล้ว ยังมีสื่ออีกประเภทหนึ่งที่เกิดจากความต้องการของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรในชุมชน
ระดับท้องถิ่นนั้น เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ชุมชน เรียกว่า สื่อกระจายเสียงเพ่ือชุมชน (Community 
Broadcasting)  
 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ได้ก าหนดลักษณะส าคัญของวิทยุชุมชนไว้ 3 
ลักษณะ คือ  

http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFile%20Download%20S/QM160_p110-114.pdf
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 1. ต้องให้ประชาชนเข้าถึงง่าย (Accessibility) ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงองค์ประกอบเหล่านี้คือ 
การมีสิทธิเป็นเจ้าของ มีสิทธิบริหารจัดการ มีสิทธิผลิตรายการ มีสิทธิได้รับฟังรายการที่เหมาะสม 
และมีคุณภาพ มีสิทธิให้ข้อเสนอแนะ มีสิทธิเข้าถึงสถานี มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล  
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ (participation) ในทุกระดับ ซึ่งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีดังนี้คือ ร่วมเป็นเจ้าของสถานี ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมบริหารจัดการ ร่วมผลิตรายการ  
 3. ประชาชนบริหารจัดการด้วยตนเอง (self-management) คือ สมาชิกในชุมชนมีอ านาจ
ในการตัดสินใจ ตั้งแต่เริ่มคิด วางแผน ก าหนดนโยบาย และลงมือผลิตสื่อด้วยตนเอง ด าเนินการเองใน
รูปแบบของอาสาสมัคร (จุมพล รอดค าด,ี 2542 และ กาญจนา แก้วเทพ, 2546)  
 รูปแบบวิทยุชุมชน 

วิทยุชุมชนเป็นรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อกระจายเสียงในระดับท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารที่สนองตอบต่อความต้องการอันหลากหลายของ
ปัจเจกบุคคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงสมาชิกของชุมชนผ่านทางการแลกเปลี่ยนความรู้
และทัศนคติ การสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาให้
ชุมชนเข้มแข็งยิ่งขึ้น ดังนั้นรูปแบบการด าเนินบริการดังกล่าวจึงเป็นการบริการสาธารณะ ไม่แสวงหา
ก าไรทางธุรกิจ การค้า หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมทางการสื่อสารของคนใน
ชุมชน (participatory communication) เพ่ือใช้เป็นกระบอกเสียงของบุคคล กลุ่มบุคคล ชนกลุ่ม
น้อย และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเฉพาะใดๆ โดยมีหลักการส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  

- รูปแบบการบริหารจัดการที่ไม่หวังผลก าไร (non-profit consortium) ซึ่งหมายรวมถึงผล
ก าไร ทางธุรกิจ และผลประโยชน์ทางอ านาจรัฐใดๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระทางด้านการบริหาร 
จัดการ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง  

- การมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ (local participation) ซึ่งหมายรวมถึง ความเป็นเจ้าของ
ในสถานี  
 -  ระบบการตัดสินใจโดยหลักประชาธิปไตย (democratic decision-making)  

วิทยุชุมชนส่วนใหญ่มีรูปแบบการบริหารจัดการเช่นเดียวกันกับสถานีวิทยุระดับอ่ืนๆ เพียงแต่
อาจจะมีขนาดองค์กรที่เล็กกว่า เนื่องจากมีพ้ืนที่การออกอากาศเฉพาะในท้องถิ่น (Local) ไม่ใช่การ
ออกอากาศโดยกว้างไปทั่วประเทศ ซึ่งค าว่าท้องถิ่นนั้น หมายถึง ความใกล้เคียงกันของพ้ืนที่อยู่อาศัย 
(รัฐ/เมือง/เขต) วัฒนธรรม (เชื้อชาติ/ภาษา/ ศาสนา) และความสนใจ (รสนิยม/ความต้องการ) รวมไป
ถึง ความหมายโดยกว้าง ได้แก่ เพศ วัย และการศึกษาอีกด้วย กล่ าวคือ สถานีจะเป็นเหมือน
ศูนย์กลางของกลุ่มคนหลาย ๆ กลุ่ม ซึ่งรวมตัวกันด้วยความต้องการที่จะผลิตและน าเสนอรายการที่
ตนเองสนใจและเกี่ยวข้องเพ่ือสื่อสารกันเองภายในกลุ่ม รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับบุคคลภายนอก
กลุ่ม  
 บุคลากรและการงบประมาณ 
 เนื่องจากวิทยุชุมชนด าเนินบริการโดยไม่หวังผลก าไรทางธุรกิจ จึงใช้หลักอาสาสมัคร เพ่ือลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ส่วนงบประมาณนั้น สถานีวิทยุชุมชนอาจมีรายได้จาก 4 แหล่ง คือ  
   1. รายได้จากการเช่าเวลาของผู้ผลิตรายการ ซึ่งเป็นการเช่าเวลาที่มีราคาถูก เพ่ือให้กลุ่ม
ต่างๆ มีความสามารถในการร่วมผลิตรายการกับทางสถานี และเป็นการเปิดโอกาสทางการสื่อสาร
ให้แก่ชุมชน 
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   2. รายได้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะต้องมีการก าหนด
ลักษณะช่วงเวลา และระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ตามกรอบทางกฎหมาย 
   3. รายได้จากการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ บุคคลและหน่วยงานในชุมชน รวมทั้ง 
กองทุนอิสระและจัดตั้งข้ึนโดยรัฐบาล เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางด้านการด าเนินการของสถานี  
   4. รายได้จากการรับมอบเงินอุดหนุน เป็นรายได้ที่ได้มาจากการที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
องค์กรที่มีความประสงค์ที่จะมอบเงินหรือทรัพย์สินอุดหนุนให้แก่สถานี ทั้งที่เป็นการมอบให้โดยทั่วไป
หรือมอบให้เมื่อสถานีมีการจัดกิจกรรมพิเศษใดๆ 
 2) แนวคิดของนักวิชาการในประเทศ 
 หลักการของวิทยุชุมชนเน้นการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการด าเนินบริการสื่อ 
กระจายเสียง กล่าวคือ เป็นสื่อกระจายเสียงที่ชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ มีการด าเนินบริการ บริหาร
จัดการ และตรวจสอบกันเองในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยวิทยุ
ชุมชนเป็นรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อกระจายเสียงในระดับท้องถิ่น และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารที่สนองตอบต่อความต้องการอันหลากหลายของปัจเจกบุคคลที่
รวมตัวกันเป็นชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงสมาชิกของชุมชนผ่านทางการแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติ 
การสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาให้ชุมชน
เข้มแข็งยิ่งขึ้น ดังนั้นรูปแบบการด าเนินบริการดังกล่าวจึงเป็นการบริการสาธารณะ ไม่แสวงหาก าไร
ทางธุรกิจการค้าหรือผลประโยชน์อ่ืนใด โดยถือเป็นกระบวนการทางการสื่อสารหนึ่ง ในลักษณะของ
การมีส่วนร่วม  
   รองศาสตราจารย์จุมพล รอดค าดี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กล่าวถึงหลักการส าคัญของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางขององค์กรยูเนสโก คือ  

การเข้าถึงสื่อ (Access) คือ การเข้าถึงตั้งแต่การฟัง การแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ต่อ
รายการทั้งด้านการจัดการ การผลิตรายการ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมเข้าไปจัดท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง 

การมีส่วนร่วม (Participation) คือ ประชาชนในชุมชนต้องมีส่วนร่วม หรือมีโอกาสเข้าร่วม 
ได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มคิด ไปจนถึงการผลิต การจัดการ 

การจัดการด้วยตนเอง (Self-management) คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
ตามวิธีทางกระบวนการประชาธิปไตย คือ ชุมชนมีอ านาจตัดสินใจตั้งแต่เริ่มคิด วางแผน ไปจนกระทั่ง
การก าหนดนโยบาย การบริหาร และการลงมือผลิตสื่อด้วยตนเอง 

อนึ่ง การบริหารจัดการด้วยตนเองต้องกระท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่การเข้าถึงสื่อ
และการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร มีความเป็นไปได้มากกว่าและสามารถท าได้ง่ายกว่า ดังนั้น รอง
ศาสตราจารย์จุมพลจึงยึดหลักการแบ่งระดับความเป็นวิทยุชุมชนขององค์กรยูเนสโกไว้เป็น 6 ระดับ 
ได้แก่  

  ระดับที่หนึ่ง ผู้จัดรายการของ/ในสถานี น าข้อมูลที่สมาชิกชุมชนแจ้งมาน าเสนอใน
ลักษณะ การประกาศสาธารณะหรือการบริการชุมชน  

  ระดับท่ีสอง สถานียังคงเป็นเจ้าของ ดูแลการจัดการผลิต และการน าเสนอ แต่ก าหนด
กรอบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดและ/หรือการน าเสนอเนื้อหาในบาง
รายการ เช่น การรายงานสภาพการจราจร  
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  ระดับที่สาม ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการเป็นเจ้าของรายการ การบริหาร
รายการ การก าหนดเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการ โดยการท างานในรูปคณะกรรมการ ส่วน
สถานียังเป็นของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ บุคลากรสถานี ท าหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษาด้านระเบียบ 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง และอ านวยความสะดวกในการผลิตและการออกอากาศ 

  ระดับที่สี่ สถานียังคงเป็นของหน่วยงานรัฐ งบประมาณมาจากรัฐและการบริจาค แต่
ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาบริหารสถานีและด าเนินการด้านรายการโดยมี
เจ้าหน้าที่สถานีคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ  

  ระดับที่ห้า ประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน ยื่นขอคลื่นความถี่จากรัฐและลงทุนจัดตั้ง
สถานีวิทยุเป็นของชุมชน มีการบริหารในรูปคณะกรรมการท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและควบคุมการ
บริหาร จ้างมืออาชีพท างานในการจัดการสถานี การจัดและผลิตรายการ ส่วนงานธุรการมีทั้งที่เป็น
พนักงานและอาสาสมัคร  

  ระดับที่หก ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งและยื่นขอใบอนุญาตเป็นเจ้าของคลื่นความถี่
เช่นเดียวกับระดับห้า แต่การด าเนินงานของสถานี ตั้งแต่ระดับกรรมการไปจนถึงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ล้วนเป็น อาสาสมัครทั้งสิ้น แต่ได้รับความช่วยเหลือหรือร่วมมือในการพัฒนาทักษะจาก
หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานวิชาการ  
 อย่างไรก็ตาม ในระยะเริ่มต้น ภาครัฐอาจมีบทบาทในการเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับชุมชน หรือให้ 
ความช่วยเหลือเพ่ือสนับสนุนและเตรียมความพร้อม โดยก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการถอนตัว
ให้ชุมชนได้เข้ามาด าเนินการตามหลักการอย่างแท้จริง คือ "เพ่ือชุมชน โดยชุมชน ของชุมชน" 
(http://www.prdnorth.in.th/community_radio/l_object.php) 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการก ากับดูแลสื่อ 

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2555)  โครงการศึกษาแนวคิดและประสบการณ์ของระบบการกากับ
ดูแลร่วมในกิจการสื่อสิ่งพิมพ์และแพร่ภาพกระจายเสียง: บทส ารวจวรรณกรรมจากต่างประเทศ ได้
อ้างถึงรายงานของ Ofcom ในการน าเสนอรูปแบบการก ากับดูแล 4 ประเภท โดยแบ่งตามระดับ
อ านาจการแทรกแซงของรัฐจากน้อยไปมาก กล่าวคือ ไล่ระดับไปตั้งแต่ไม่มีการก ากับดูแลจนถึงการ
ก ากับดูแลโดยรัฐ (ภายใต้กฎหมาย) ดังนี้  

1. ไม่มีการก ากับดูแล (no regulation) ตลาดสามารถท างานและให้ผลลัพธ์เชิงนโยบาย
ได้ตามที่ต้องการ (เช่น การลดราคา การเพ่ิมทางเลือก) ผู้บริโภคมีอ านาจในการตัดสินใจมากพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการนั้น ๆ และสามารถหลีกเลี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริโภค
สินค้าและบริการได้  

2. การก ากับดูแลกันเอง (self-regulation) ภาคอุตสาหกรรมสามารถรวมตัวกันเพ่ือ
น าเสนอแนวทางในการก ากับดูแลที่สอดคล้องกับทั้งประโยชน์ของผู้บริโภคและเป้าหมายเชิงนโยบาย  
(เช่น การคุ้มครองผู้เยาว์จากภาพลามกอนาจาร) โดยปราศจากการแทรกแซงขององค์กรก ากับดูแล
โดยรัฐ และไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับหลักปฏิบัติหรือจรรยาบรรณที่ถูกร่างขึ้นเองในภาควิชาชีพ  

3. การก ากับดูแลร่วม (co-regulation) รูปแบบการก ากับดูแลที่ผสมผสานองค์ประกอบ
ของการก ากับดูแลโดยรัฐและการก ากับดูแลกันเองในภาควิชาชีพเข้าด้วยกัน โดยองค์กรของรัฐและ
ภาควิชาชีพร่วมกันก ากับดูแลเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงนโยบายและปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค  

http://www.prdnorth.in.th/community_radio/l_object.php
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4. การก ากับดูแลโดยรัฐหรือการก ากับดูแลภายใต้กฎหมาย (statutory regulation)  
เป้าหมายและหลักปฏิบัติจะถูกระบุไว้ในตัวบทกฎหมายชัดเจน และองค์กรก ากับดูแลภาครัฐมีอ านาจ
บังคับใช้ตามกฎหมาย  

2.3.1 ข้อดีข้อเสียของรูปแบบการก ากับดูแลแต่ละประเภท  
ในส่วนนี้จะท าเฉพาะการก ากับดูแลโดยรัฐ การก ากับดูแลกันเอง และการก ากับดูแลร่วม ซึ่ง

เป็นรูปแบบการก ากับดูแลที่มีความส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ วรรณกรรมที่ใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ
นี้จะเป็นการสรุปจากเนื้อหาในบทความของ Tony Prosser (2008) เรื่อง “Self-Regulation, Co-
Regulation and the Audio-Visual Media Services Directive” และงานศึกษาของ Palzer และ 
Scheuer (2004) และ Hans-Bredow-Institut (2006)  

2.3.1.1 การก ากับดูแลโดยรัฐ  
 การก ากับดูแลโดยรัฐเป็นรูปแบบการก ากับดูแลที่รัฐและองค์กรของรัฐมีอ านาจตาม

กฎหมายในการก ากับดูแลทั้งกระบวนการ ทั้งหน้าที่จัดท าและออกกฎระเบียบ การติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบังคับใช้กฎระเบียบเหล่านั้นผ่านกระบวนการลงโทษ กล่าวได้ว่า 
องค์กรของรัฐมีอ านาจเบ็ดเสร็จตามกฎหมายที่จะควบคุมกลไกการก ากับดูแลให้ไปในทิศทางที่
ตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงนโยบายของรัฐ องค์กรภาคเอกชนอาจมีส่วนให้การสนับสนุนองค์กรของรัฐ 
เช่น การให้ข้อมูลหรือแบ่งปันประสบการณ์จากภาควิชาชีพที่เป็นประโยชน์ หรือช่วยในการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ หรือที่เรียกว่า self-monitoring (แตกต่างจากการก ากับดูกันเอง 
หรือ self-regulation) 1 อย่างไรก็ตาม อ านาจหน้าที่ในการออกและใช้กฎระเบียบเหล่านี้ล้วนอยู่ใน
มือขององค์กรภาครัฐทั้งหมด  

1) ข้อดีของระบบการก ากับดูแลโดยรัฐ  
 องค์กรก ากับดูแลของรัฐมีอ านาจในการบังคับใช้กฎระเบียบและลงโทษผู้ไม่

ปฏิบัติตาม ซึ่งการลงโทษโดยรัฐมักจะมีผลบังคับใช้มากพอที่จะโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติตาม องค์กร
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ต ารวจและอัยการ มีอ านาจตามบทบัญญัติในกฎหมายในการบังคับใช้
กฎระเบียบ ด้วยเหตุนี้การก ากับดูแลโดยรัฐจึงเหมาะสมกับประเด็นเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องใช้การก ากับ
ดูแลที่เข้มงวด หรือในกรณีที่การละเมิดกฎระเบียบโดยภาคเอกชนอาจส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ
สาธารณะอย่างรุนแรง  

 กลไกการก ากับดูแลโดยรัฐถือเป็นระบบที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามอ านาจภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้จึงมักไม่ถูกตั้งค าถามหรือท้าทายในเรื่องที่มาของอ านาจ  

 การก ากับดูแลโดยรัฐเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในกรณีที่กฎระเบียบนั้นควรต้องมี
การบังคับใช้ในรูปแบบเดียวกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เช่น การก ากับดูแลด้านการแข่งขัน  
                                                 

1 Self-monitoring คือระบบที่องค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบไม่ได้เป็นผู้ ร่างกฎ  ขึน้มาเอง กฎ
เหลา่นีม้กัจะถกูร่างจากองค์กรของรัฐ ซึง่แตกตา่งจากการก ากบัดแูลกนัเอง (self-regulation) ในแง่ที่ว่า ในกรณีของการก ากับดแูล
กันเอง  องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดแูลเป็นผู้สร้างกฎระเบียบ มาตรฐาน หรือจริยธรรมวิชาชีพขึน้มาเอง เพื่อบรรลวุตัถุประสงค์
บางอยา่ง และท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที่ร่างขึน้ด้วยตนเอง ลกัษณะส าคญัของการก ากับดแูลกันเอง คือ การ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกจะตัง้อยู่บนฐานของความสมคัรใจ  และเน่ืองจากเป็นการจดัตัง้นอกความรับผิดชอบของรัฐ  รัฐจึงไม่อาจใช้
อ านาจในการลงโทษหรือแทรกแซงระบบได้ ยกเว้นแต่จะเก่ียวข้องกับกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาตามที่ไ ด้ก าหนดเอาไว้ 
(Nikoltchev 2002) 
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2) ข้อเสียของระบบการก ากับดูแลโดยรัฐ  
 การออกกฎระเบียบโดยหน่วยงานของรัฐใช้เวลานานและมีความยืดหยุ่นต่ า 

โดยเฉพาะเมื่อมีข้อบังคับให้มีการศึกษาผลกระทบหรือการรับฟังความเห็นก่อนการตัดสินใจ  ความ
ล่าช้านี้อาจไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการ
สูญเสียผลประโยชน์ที่น่าจะได้รับจากการปรับกฎระเบียบให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างทันท่วงท ี 

 การก ากับดูแลโดยรัฐเป็นกลไกที่มีแนวโน้มที่จะขัดกับผลประโยชน์ของ
อุตสาหกรรมที่ตนท าหน้าที่ก ากับดูแล ส่งผลให้เกิดแรงต้านจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความ
ร่วมมือ  

 รัฐไม่สามารถถม “ช่องว่างความรู้” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน ด้วยเหตุดังกล่าว รูปแบบในการก ากับดูแลจึงไม่ควรมี
ลักษณะของ “รัฐที่รู้ดีทุกอย่าง” แต่เป็นรัฐที่สามารถจัดการและใช้ประโยชน์จากความรู้และ
ประสบการณ์จากภาควิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  

 การก ากับดูแลโดยรัฐมีลักษณะการท างานที่จัดการเป็นกรณี มากกว่าเปิดให้เกิด
กระบวนการปะทะสังสรรค์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย จึงไม่สามารถปรับให้เข้ากับการก ากับ
ดูแลอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนอย่างสื่อ  

 กระบวนการในการจัดท าและน ากฎระเบียบไปปฏิบัติโดยภาครัฐนั้น บ่อยครั้งจะ
มีต้นทุนที่สูงเกินกว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากกฎเกณฑ์เหล่านี้มักมีลักษณะที่ครอบคลุม
กว้างเกินไป  

2.3.1.2 การก ากับดูแลกันเอง  
ระบบการก ากับดูแลกันเองเป็นระบบที่ภาควิชาชีพ (ซึ่งอาจรวมถึงภาคส่วนอ่ืน ๆ ของ

สังคม) ร่วมกันจัดตั้งองค์กรร่วมเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลกันเอง เช่น การจัดท าหลักปฏิบัติทางวิชาชีพ 
การตรวจตราการท างานของสื่อสมาชิก การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยส่วนมากหลักปฏิบัติที่ร่างขึ้น
โดยองค์กรวิชาชีพจะก าหนดถึงจริยธรรมวิชาชีพ นอกจากนั้นก็มีรายละเอียดการจัดตั้งหน่วยงาน
จัดการเรื่องร้องเรียน และกระบวนการในการแสดงความโปร่งใสต่อสาธารณะ เช่น การเผยแพร่ค า
ร้องเรียนและค าตัดสินขององค์กรวิชาชีพ หลักปฏิบัติขององค์กรวิชาชีพส่วนมากจะมีการกล่าวถึง
ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลด้วย  

ในแง่ของการบังคับใช้หลักปฏิบัติและการลงโทษ เนื่องจากหน่วยงานรัฐไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกลไกการก ากับดูแลกันเอง (อย่างไรก็ตาม มีงานวรรณกรรมมากมายที่พูดถึงกลไกการ
ก ากับดูแลกันเองในฐานะกลไกหนึ่งภายใต้ระบบการก ากับดูแลร่วมกับภาครัฐ  โปรดดูล้อมกรอบหนึ่ง
ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม) รัฐและองค์กรอิสระของรัฐจึงไม่มีอ านาจในการบังคับใช้หลักปฏิบัติและ
ลงโทษผู้ละเมิด ยกเว้นแต่เป็นการท าผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น กฎหมายหมิ่นประมาท 
ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการลงโทษขององค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) จึงจ ากัดอยู่ที่การลงโทษทางการเงิน หรือการ
ใช้อ านาจถอดถอนความเป็นสมาชิกภาพ ซึ่งอ านาจลงโทษเช่นนี้อาจไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการละเมิด
หลักปฏิบัติทางวิชาชีพได้ และเนื่องจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพภายใต้ระบบการ
ก ากับดูแลกันเองนั้นตั้งอยู่บนฐานความสมัครใจที่จะถูกก ากับภายใต้หลักปฏิบัติทางวิชาชีพร่วมกัน  
ไม่ใช่อ านาจบังคับตามกฎหมาย วัฒนธรรมการก ากับดูแลและความเป็นมืออาชีพของสื่อจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญของรูปแบบการก ากับดูแลกันเอง  
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1) ข้อดีของระบบการก ากับดูแลกันเอง  

 กลไกที่ขับเคลื่อนโดยภาควิชาชีพมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากภาควิชาชีพมีความรู้และประสบการณ์ที่จะ
ปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 กลไกการก ากับดูแลกันเองเป็นระบบที่ตั้งอยู่บนฐานของความสมัครใจในภาค
วิชาชีพ ดังนั้น หากสมาชิกสมัครใจปฏิบัติตามหลักที่ก าหนดร่วมกัน ความรู้สึกต่อต้านจากภาควิชาชีพ
ย่อมมีน้อยกว่ากรณีการก ากับดูแลโดยรัฐ  

 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท าให้เกิดการขยายตัวของสื่อไปมากเกินกว่าที่
ภาครัฐจะมีทรัพยากรเพียงพอในการจัดการในรูปแบบเดิม เช่นกรณีของโทรทัศน์ที่เดิมติดข้อจ ากัดใน
เรื่องคลื่นความถี่ ท าให้มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่แห่ง แต่การเกิดขึ้นของโทรทัศน์เคเบิล โทรทัศน์
ดาวเทียม โทรทัศน์ดิจิตอล รวมถึงโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เนื้อหาในพ้ืนที่สื่อโทรทัศน์มีมากขึ้น
เป็นทวีคูณ ด้วยเหตุนี้ การก ากับดูแลกันเอง ซึ่งดึงการมีส่วนร่วมจากภาควิชาชีพ น่าจะเป็นรูปแบบที่
เหมาะกับจ านวนสื่อที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

2) ข้อเสียของระบบการก ากับดูแลกันเอง  

 กลไกการก ากับดูแลที่ตั้งอยู่บนฐานของความสมัครใจในด้านหนึ่งถือเป็นจุดด้อย 
เนื่องจากเป็นระบบที่ขาดอ านาจการบังคับใช้และการลงโทษเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติตาม  
องค์กรสื่อบางแห่งอาจเลือกท่ีจะไม่ปฏิบัติตามหลักหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากเห็นว่าตนได้รับ
ประโยชน์จากการละเมิดมากกว่าต้นทุนที่ต้องจ่าย ในกรณีเช่นนี้ องค์กรวิชาชีพไม่มีกลไกในการ
ลงโทษสื่อที่ละเมิดมากไปกว่าการถอดถอนสมาชิกภาพหรือปรับ  

 ปัญหาการตีตั๋วฟรี (free ride) ขององค์กรสื่อบางแห่งที่ฉวยใช้ประโยชน์จาก
ชื่อเสียงของระบบการก ากับดูแลกันเองว่า ตนเป็นองค์กรสื่อที่ท างานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใส
ภายใต้กลไกการตรวจสอบกันเอง แต่กลับไม่เข้าร่วมหรือให้ความช่วยเหลือใด ๆ ในขั้นตอนการจัดตั้ง
และการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพ เช่น ปฏิเสธการให้เงินช่วยเหลือหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

 ระบบการก ากับดูแลกันเองอาจถูกมองว่าขาดความชอบธรรมในระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นการจัดตั้งของหน่วยงานเอกชนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น 
ในบางกรณี ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจสอดคล้องกับประโยชน์ของสาธารณะ แต่ก็ไม่มีข้อบังคับใด ๆ  
ที่จะรับประกันว่าผลประโยชน์ของสาธารณะจะมีความส าคัญกว่าผลประโยชน์ของภาควิชาชีพ  กลไก
การก ากับดูแลกันเองบางครั้งจึงถูกวิจารณ์ว่าเป็นเพียงองค์กรประชาสัมพันธ์ของภาควิชาชีพ  

 ในกรณีที่มีผู้เล่นทรงอ านาจในตลาดเพียงรายเดียวหรือน้อยราย ซึ่งสามารถ
ควบคุมตลาดได้เกือบเบ็ดเสร็จ  การก ากับดูแลกันเองจะมีประสิทธิภาพน้อย และอาจกลายเป็นเพียง
การรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการสร้างอุปสรรคในการเข้าตลาดของสื่อรายใหม่ นอกจากนั้น 
โครงสร้างของอุตสาหกรรมบางรูปแบบอาจจะไม่เอ้ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ 
(เช่น มีจ านวนผู้เล่นรายใหญ่หลายรายที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกันเอง)  

3) ลักษณะส าคัญที่ควรค านึงถึงในกลไกการก ากับดูแลกันเอง  
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Price และ Verhulst เขียนถึงลักษณะส าคัญของการก ากับดูแลกันเอง (ภายใต้กลไก
การก ากับดูแลร่วม) 2 ที่ควรค านึงถึง 4 ประการ คือ  

(1) การก ากับดูแลกันเองเป็นกระบวนทัศน์ที่แตกต่างจากการลดการก ากับดูแล 
(deregulation) หรือการไม่มีการก ากับดูแล (non-regulation) การลดการก ากับดูแลเป็นกระบวน
ทัศน์ที่มีเป้าหมายที่การยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ถูกพิจารณาว่ากีดขวางการท างานของตลาดหรือไม่มีความ
จ าเป็น ขณะที่การก ากับดูแลกันเองเป็นกระบวนทัศน์ที่ปรับรูปแบบกลไกในการบริหารจัดการ ไม่ใช่
การยกเลิกกฎเกณฑ ์ 

(2) การก ากับดูแลกันเองไม่ใช่กลไกที่ขีดเส้นแบ่งระหว่างภาควิชาชีพและ
ภาครัฐออกจากกัน แต่เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและองค์กรของรัฐ ลักษณะส าคัญ
ข้อนี้สะท้อนความสับสนในการใช้ค าว่าการก ากับดูกันเองและการก ากับดูแลร่วม งานของ Price และ 
Verhulst ค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า การก ากับดูแลกันเองไม่ได้ด ารงอยู่โดยปราศจากความสัมพันธ์กับ
ภาครัฐ ซึ่งความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับบริบทของระบบนิเวศสื่อในแต่ละประเทศ  

(3) ระบบการก ากับดูแลกันเองไม่ใช่ระบบที่ท างานด้วยตัวของมันเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนที่เข้มแข็งท้ังจากภาควิชาชีพ ภาคประชาสังคม รวมถึง
ภาครัฐ (ระบบการก ากับดูแลร่วม) ตลอดกลไกการท างาน Price และ Verhulst ย้ าถึงประสบการณ์
จากต่างประเทศที่สะท้อนให้เห็นว่า ระบบการก ากับดูแลกันเองที่ขาดการสนับสนุนจากรอบด้านจะ
ท างานอย่างไร้ประสิทธิภาพ และค่อย ๆ หมดบทบาทไป ในแง่นี้ภาครัฐสามารถเข้ามามีบทบาทใน
การสร้างแรงจูงใจให้ระบบการก ากับดูแลกันเองท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สนับสนุนด้าน
เงินทุนในการจัดตั้งในระยะแรก หรือการท าให้จรรยาบรรณวิชาชีพมีผลบังคับใช้กับองค์กรสื่อที่ไม่
สังกัดองค์กรวิชาชีพ เพ่ือลดปัญหาการตีตั๋วฟรี  

(4) นอกจากความส าคัญในการท างานร่วมกับภาครัฐแล้ว  กลไกก ากับดูแล
กันเองต้องดึงการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคและภาคประชาสังคมในทุกกระบวนการ  การเข้าร่วมของ
ผู้บริโภคและภาคประชาสังคม นอกจากจะช่วยให้กลไกสามารถสะท้อนความต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง
แท้จริงแล้ว ยังช่วยสร้างความชอบธรรมและการยอมรับจากภาคประชาชน ซึ่งความน่าเชื่อถือของ
องค์กรวิชาชีพเป็นแรงจูงใจส าคัญที่ท าให้องค์กรสื่อตัดสินใจเข้าร่วมในระบบการก ากับดูแลกันเอง  
เนื่องจากต้องการให้สินค้าและบริการของตนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากข้ึน 

2.3.1.3 การก ากับดูแลร่วม  
 ระบบการก ากับดูแลร่วมคือ การผสมผสานระหว่างกลไกการก ากับดูแลภาครัฐที่ท างาน

ภายใต้กฎหมายหรือค าสั่งที่เป็นทางการ และกลไกการก ากับดูแลในภาควิชาชีพ ซึ่งมักเป็นระบบที่
ท างานบนฐานของความสมัครใจ ภายใต้กรอบการก ากับดูแลที่ใหญ่กว่าร่วมกัน  

 ลักษณะที่เป็นหัวใจของการก ากับดูแลร่วมคือ การจัดท าหลักปฏิบัติที่มีพันธะผูกมัดและ
ภาระรับผิดหากมีการละเมิด หลักการนี้ท าให้การก ากับดูแลร่วมแตกต่างจากการก ากับดูแลกันเอง 
ความแตกต่างระหว่างการก ากับดูแลร่วมและการก ากับดูแลกันเองอีกประการคือ  การก ากับดูแล

                                                 
2 การก ากบัดแูลกนัเองในงานของ Price และ Verhulst นัน้ หมายถึงการก ากบัดแูลกนัเองภายใต้กลไกการก ากบัดแูลร่วม ทัง้คูเ่ช่ือว่าไม่มีการ
ก ากบัดแูลกนัเองบริสทุธ์ิท่ีปราศจากการแทรกแซงของอ านาจรัฐ งานของ The Hans-Bredow-Institut จงึหลีกเลี่ยงการใช้ค าว่าการก ากบัดแูล
กนัเองเพ่ือปอ้งกนัความสบัสนท่ีอาจเกิดขึน้  
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กันเองตั้งอยู่บนฐานของความสมัครใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
แต่ในกรณีของการก ากับดูแลร่วม ภาครัฐจะมีกระบวนการในการลงโทษทั้งทางตรงและทางอ้อม (เช่น 
การถอดถอนใบอนุญาต) หากมีการละเมิดหลักปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้สื่อเอกชนบางแห่งจึงไม่อาจลอยตัว
เหนือหลักปฏิบัติร่วมแม้จะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐด้วย ยิ่งรัฐมีอ านาจหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลร่วมมากเท่าไหร่ การเข้าร่วม
เป็นสมาชิกหรือปฏิบัติตามหลักขององค์กรก ากับดูแลร่วมก็จะตั้งอยู่บนฐานของความสมัครใจน้อยลง
เท่านั้น หลักการนี้แยกความแตกต่างระหว่างการก ากับดูแลร่วมและการก ากับดูแลโดยรัฐ  เพราะ
ภายใต้การก ากับดูแลร่วม ภาครัฐจะต้องถ่ายโอนอ านาจบางส่วนให้กับองค์กรวิชาชีพ 

1) ข้อดีของระบบการก ากับดูแลร่วม  

 กลไกการก ากับดูแลร่วมเปิดพ้ืนที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
กับปัญหามากกว่าการก ากับดูแลโดยรัฐ การถ่ายโอนอ านาจบางส่วนให้ภาควิชาชีพก ากับดูแลกันเอง
ท าให้ระบบสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้าน 
โดยเฉพาะการขยายตัวของสื่อใหม่และการหลอมรวมของสื่อ (convergence) การก ากับดูแลโดยรัฐที่
มีกลไกในการบริหารที่ซับซ้อนและเชื่องช้าไม่สามารถปรับตัวเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้
ทันท่วงทีและรอบด้าน  

 กลไกภาครัฐยังคงอ านาจสุดท้ายในการควบคุมให้กลไกด าเนินไปในทิศทางที่
ตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงนโยบาย ในบางกรณีภาครัฐมีอ านาจในการก าหนดแนวทางการจัดท าหลัก
ปฏิบัติและเฝ้าตรวจสอบการท างานขององค์กรวิชาชีพ โดยไม่ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของภาควิชาชีพ
มากกว่าประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงมีอ านาจในการลงโทษในกรณีที่กลไกการก ากับดูแลกันเองล้มเหลว 
ด้วยเหตุนี้ การก ากับดูแลร่วมจึงเป็นการสร้างโครงสร้างสถาบันสองระดับ กล่าวคือ การก ากับดูแลขั้น
แรกโดยภาควิชาชีพ (และภาคประชาสังคม) และข้ันที่สองโดยการก ากับดูแลของรัฐ  

 การก ากับดูแลร่วมเป็นกลไกท่ีมีความชอบธรรม และสร้างการยอมรัจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากการแทรกแซงโดยรัฐที่มากเกินไปย่อมถูกต่อต้านจากผู้สนับสนุนหลักการสิทธิ
เสรีภาพของสื่อ กลไกรัฐในการก ากับดูแลร่วมจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้องค์กรวิชาชีพท างานไปใน
ทิศทางที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายสาธารณะ ในขณะเดียวกันการก ากับดูแลร่วมช่วยเพ่ิมความชอบ
ธรรมให้กับกลไกของภาคเอกชน (ให้ไม่เป็นเพียงกระบวนการเซ็นเซอร์ภาคเอกชนหรือกลไกกีดกันผู้
เล่นรายใหม่) กระบวนการตรวจสอบจากองค์กรภาครัฐ หรือช่องทางทางกฎหมายอ่ืนๆ ช่วยเพ่ิมความ
โปร่งใสและการรับผิดให้กับองค์กรวิชาชีพ  

2) ข้อเสียของระบบการก ากับดูแลร่วม  

 โครงสร้างการก ากับดูแลสองระดับนี้ ท าให้เกิดค าถามเกี่ยวกับความคุ้มทุนของ
ต้นทุน 

 2.3.2 เหตุผลในการก ากับดูแลส่ือ 
การก ากับดูแลสื่อในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันบ้างในบางประเด็น จากหนังสือ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (Overview of Telecommunications Regulation and Licensing Telecom- 
munications Services) ของส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งจัดพิมพ์ไว้เมื่อ 
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1 มกราคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแปลและเรียบเรียงจากหนังสือคู่มือการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
(Telecommunications Regulation Handbook) ของ InfoDev สรุปวัตถุประสงค์ในเชิงสากลที่
ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ในการก ากับดูแลสื่อ ไว้ดังนี้ 

2.3.2.1 ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง (universal 
access) 

2.3.2.2 สร้างเสริมตลาดที่มีการแข่งขันเพ่ือพัฒนาให้มี 
1) ประสิทธิภาพของบริการโทรคมนาคม 
2) คุณภาพการให้บริการที่ด ี
3) บริการที่ทันสมัย และ 

  4) ราคาที่เหมาะสม 
2.3.2.3 ในกรณีซึ่งตลาดที่มีการแข่งขันไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือกลไกการตลาดไม่

สามารถท างานได้ต้องป้องกันมิให้มีการใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบ เช่น การก าหนดราคาที่สูง
เกินไป การมีพฤติกรรมที่กีดกันการแข่งขัน (anti-competitive) โดยผู้มีอ านาจเหนือตลาด 

2.3.2.4 สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือขยายโครงข่ายโทรคมนาคม 
2.3.2.5 เสริมสร้างความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อตลาดโทรคมนาคม โดยมีกระบวน 

การก ากับดูแลและการออกใบอนุญาตท่ีโปร่งใส 
2.3.2.6 คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและสิทธิส่วนบุคคล 
2.3.2.7 ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมสามารถติดต่อถึงกันได้มากขึ้นผ่านการจัดการ

เชื่อมต่อโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
2.3.2.8 ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เช่น คลื่นความถี่วิทยุ 

(radio spectrum) เลขหมายโทรคมนาคม (telecommunication numbers) และสิทธิแห่งทาง 
(rights of way) 

ส่วนด้านการก ากับดูแลเนื้อหาสื่อในประเทศไทย พิจารณาจากกฎหมาย  การประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์หลักในการควบคุมเนื้อหาของสื่อ
วิทยุกระจายเสียงด้วยเหตุผลหลัก 4 ประการ  ดังนี้ 

1) รายการที่มี เนื้อหาสาระที่ก่อให้ เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) รายการที่มีเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  
3) รายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน  
4) รายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมี

ผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพประชาชนอย่างร้ายแรง 
2.3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน 
2.3.3.1 การด าเนินงานวิทยุชุมชน เริ่มเป็นสิทธิของประชาชนในการสื่อสารโดยมี

เส้นทางการด าเนินงานโดยสรุปดังนี้ 
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ตุลาคม 2540 ประกาศใช้ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งในมาตรา 40 ที่ก าหนดให้ คลื่น
ความถี่ท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของ
ชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ส าคัญที่ผลักดันให้เกิดวิทยุชุมชน 

มีนาคม 2543 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจาย 
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543  ประกาศใช้ โดยมาตรา 26 ของกฎหมาย
ดังกล่าวให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึงและได้ใช้คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละยี่สิบ โดย
ภาคประชาชนดังกล่าวต้องด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะและไม่แสวงหาก าไร
ในทางธุรกิจ เกิดการเตรียมความพร้อมชุมชนต่าง ๆ ในการจัดตั้งจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนทั่วทั้ง
ประเทศ 

16 กรกฎาคม 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติต่อเรื่องการด าเนินการวิทยุชุมชนของภาค
ประชาชน มีเนื้อหาโดยสรุปว่า “... หากจะห้ามไม่ให้ประชาชนด าเนินการวิทยุชุมชน ก็อาจเป็นการ
ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ...” และให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานประสาน
การจัดท าร่างมาตรการและหลักเกณฑ์ชั่วคราววิทยุชุมชน 

พ.ศ. 2549-2550 เกิดความขัดแย้งทางการเมือง มีการปิดกั้นสื่อนักการเมืองบางกลุ่มไม่
สามารถเข้าไปใช้สื่อสาธารณะที่มีอยู่ได้ ก็มีการจัดตั้งวิทยุขึ้นมาเอง เพ่ือต้องการท าความเข้าใจใน
อุดมการณ์ทางการเมืองของตนให้กับสมาชิกกลุ่ม และก็เรียกสถานีวิทยุนั้นว่าเป็นวิทยุชุมชนเช่นกัน 

พ.ศ. 2551 เกิดพระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 
2551 ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 4 ฉบับ  และใน พ.ร.บ. ได้แบ่งประเภท
ของการประกอบการเป็น 3 ประเภท คือ การประกอบการประเภทบริการสาธารณะ การ
ประกอบการประเภทบริการธุรกิจ และการประกอบการประเภทชุมชน ท าให้สถานภาพของวิทยุ
ชุมชนมีความชัดเจนขึ้น ว่าเป็นผู้ประกอบการประเภทชุมชนโดยมีกฎหมายรองรับ 

กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการ
ชุมชนชั่วคราว  (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) 

พ.ศ. 2553 เกิดพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และยังยืนยันที่จะให้ก าหนดการจัดสรร
คลื่นความถี่ให้กับภาคประชาชนอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ เหมือนเดิมซึ่งระบุไว้ในมาตราที ่49 

พ.ศ. 2554 เกิดองค์กรอิสระด้านการสื่อสาร คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 2555 กสทช. จัดให้มีการมาขึ้นทะเบียน 
(ทดลองออกอากาศ) ครั้งที ่3 โดยมีวิทยุขนาดเล็ก มาขอสิทธิ์ทดลองออกอากาศต่อ 6,000 กว่าสถานี 
และไม่ยอมมาขึ้นทะเบียนอีก ประมาณ 700 สถานี 

 พ.ศ. 2555 กสทช. ผ่านหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียง ซึ่งสาระส าคัญคือการแบ่งผู้ประกอบการวิทยุขนาดเล็กเป็น 3 ประเภท คือ ผู้ประกอบการ
ประเภทสาธารณะ ผู้ประกอบการประเภทธุรกิจ และผู้ประกอบการประเภทชุมชน โดยผู้ที่สามารถมา
ขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้นั้น ต้องเคยผ่านการทดลองออกอากาศมาก่อนเท่านั้น 
(เคยข้ึนทะเบียนมา) 
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พ.ศ. 2556 กสทช. เสนอ ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. .... 

2.3.3.2 กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิทยุชุมชน สามารถ
สรุปเนื้อหาส่วนที่เป็นการก ากับดูแลวิทยุชุมชน ได้ดังนี้ 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
มาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

โทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ
องค์กรหนึ่งท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถ่ีตามวรรคหนึ่งและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การด าเนินการตามวรรคสองต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอ่ืน และ
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
สื่อมวลชนสาธารณะ 

การก ากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการ
ควบรวมการครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบง า ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด 
ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายของประชาชน 

2) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
2551 
 การก ากับดูแลเกี่ยวกับเนื้อหาของวิทยุชุมชน ถูกก าหนดไว้ใน หมวด 2 “รายการ
ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” มาตราที่ 33-39 และหมวด 6 “การก ากับดูแล” 
มาตรา 53 โดยสรุปดังนี้ 

มาตรา 33 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้
คลื่นความถี่แต่ละประเภทต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการ ดังต่อไปนี้ 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะต้องก าหนดให้มีรายการที่เป็น
ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนต้องก าหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีรับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจต้องก าหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือ
สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า 

มาตรา 34 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
ส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 

ให้ผู้รับใบอนุญาตเสนอผังรายการให้คณะกรรมการอย่างน้อยสิบห้าวันก่อนวันเริ่ม
ให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
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มาตรา 35 ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด ซึ่งมีความจ าเป็นต้องออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาล
หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอ ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการตามที่ร้องขอนั้น 

มาตรา 36 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อย
โอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้
อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป 

มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะ
ลามกอนาจาร  หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
อย่างร้ายแรง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระท าดังกล่าวเกิดจากการละเลย
ของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขตามที่สมควร 
หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ 

มาตรา 38 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้ว โดย
อาจบันทึกไว้ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์อย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถ่ายทอดกลับมาเป็น
รายการนั้นได้ และเก็บรักษาไว้เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบได้ 
   หมวด 3 การส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวิชาชีพและการคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

มาตรา 39 ให้คณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา 53 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) เรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

(2) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาหรือเพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

3) พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิทยุชุมชน  สรุปได้ดังนี้ 
มาตรา 23 ให้ กสช. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

และแผนความถี่วิทยุให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
และตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ 
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(2) ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(3) พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์ 
(4) พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ 
(5) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียม

การอนุญาตตาม (3) และ (4) รวมทั้งการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

(6) ติดตามตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

(7) ก าหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(8) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(9) ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งอัตราการเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 

(10) ก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์การรับค าร้องเรียน
และพิจารณาค าร้องเรียนของผู้ใช้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 

(11) ก าหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยค านึงถึงเกียรติยศ 
ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(12) ก าหนดมาตรการเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(13) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคุ้มครองและการก าหนดสิทธิในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(14) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
อย่างต่อเนื่อง 

(15) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรการบริหารงานบุคคล การงบ ประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน และการด าเนินงานอ่ืนของส านักงาน กสช. 

(16) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของส านักงาน กสช.รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเข้า
กองทุนตามมาตรา 27 

(17) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ กสช. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย 
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(18) เสนอความเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้ งการให้มีกฎหมายหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(19) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนซึ่ง
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กสช. 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ กสช. มีอ านาจ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนด 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดใดๆ ที่ใช้บังคับเป็นการ
ทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

การด าเนินการตาม (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) และ (13) 
นอกจากที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้แล้ว  ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม 

4) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจาย 
เสียงชุมชน) 

ประกาศหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิทยุชุมชน สรุปได้ดังนี้ 
หมวด 2 รายการของกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) 
ข้อ 10 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดท าผังรายการที่จะจัดให้มีการออกอากาศ โดยให้

แสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดเวลาออกอากาศประจ าวันของสถานี 
(2) ชื่อของรายการและช่วงเวลาที่จะออกอากาศส าหรับรายการนั้น 
(3) ประเภทของรายการ ที่มาของรายการ และชื่อของผู้จัดรายการ/ภาษาที่ใช้ใน

รายการ 
ข้อ 11 รายการที่จะก าหนดไว้ในผังรายการเพ่ือออกอากาศจะต้องเป็นรายการที่

จัดท าขึ้นโดยเจตนารมณ์เพ่ือการบริการสาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง  โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบและจิตส านึกในเรื่องของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือความ
เข้าใจอันดีและถูกต้อง โดยค านึงถึงสิทธิและความเสมอภาคในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

(3) ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ให้ความรู้ ความบันเทิง โดยไม่ขัด
ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 

(4) ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 12 รายการที่ก าหนดไว้ในผังรายการ ต้องเป็นรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ  โดยควร
ออกอากาศในช่วงเวลาที่มีผู้รับฟังเป็นจ านวนมาก ได้แก่ 
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(1) รายการข่าวสาร 
(2) รายการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
(3) รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม 
(4) รายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อ 13 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นผังรายการที่จะออกอากาศตามข้อ 10 และแสดง

รายละเอียดสัดส่วนรายการตามข้อ 12 ที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่
รับบริการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนเริ่มจัดให้มีการออกอากาศพนักงานเจ้าหน้าที่
อาจร้องขอให้ผู้รับใบอนุญาตแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับรายการที่จะออกอากาศตามผังรายการ
ที่ยื่นตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นสมควรเพ่ือใช้ในการพิจารณาด้วย และในการนี้พนักงานเจ้าหน้าที่อาจ
ให้ค าแนะน า ให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรายการที่จะออกอากาศตามผังรายการ เพ่ือให้
เกิดความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดผู้รับใบอนุญาตจะออกอากาศรายการที่มิได้
ก าหนดไว้ในผังรายการที่ยื่นตามวรรคหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่จะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงผังรายการพร้อม
ด้วยเหตุผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 

กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่อาจออกอากาศรายการได้ตามที่ก าหนดไว้ในผังรายการให้
รายงานเหตุผลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ไม่อาจด าเนินการ
ออกอากาศรายการได้ตามผังรายการ 

ข้อ 14 การด าเนินการออกอากาศให้ผู้รับใบอนุญาตค านึงถึงการจัดให้มีบริการที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึง
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป 

ข้อ 15 รายการที่จะออกอากาศได้จะต้อง 
(1) ไม่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 
(3) ไม่มีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิด

ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบ
การด าเนินการออกอากาศ โดยหากพบว่า การออกอากาศมีการไม่ปฏิบัติตาม (1)-(3) หรือมีลักษณะ
ท านองเดียวกัน ให้ด าเนินการแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการออกอากาศรายการนั้น หรือให้
ระงับการออกอากาศทันท ี

ข้อ 16 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วทุก
รายการโดยอาจบันทึกไว้ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์อย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถ่ายทอด
กลับมาเป็นรายการนั้นได้ และเก็บรักษาไว้เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบได้  โดย
ระยะเวลาการจัดเก็บต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 17 ผู้รับใบอนุญาตต้องด าเนินการในช่วงเวลาที่ด าเนินการออกอากาศของสถานี 
ดังนี้ 

(1) ออกอากาศเพลงชาติในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. ทุกวัน 
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(2) ถ่ายทอดข่าวหรือเตือนภัยกรณีเกิดภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉินหรือกรณีอ่ืนใดในท านอง
เดียวกันเมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม 

ผู้รับใบอนุญาตควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเสนอหรือถ่ายทอด
ข่าวหรือรายการที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ 

หมวด 6 
มาตรการเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามประกาศ 
ข้อ 30 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการฝ่าฝืน

เงื่อนไขข้อบังคับตามประกาศนี้ หรือระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด หรือกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่มีโทษทาง
อาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกค าสั่งให้สถานีชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร 
(2) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(3) มีค าสั่งระงับการออกอากาศรายการที่ฝ่าฝืน 
(4) มีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการใช้อ านาจตาม (4) ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงมติที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้การสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตให้กระท าได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน 

5) (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ..................................... 
   โดยเนื้อหาของร่าง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ  มีดังนี้ 

 
 

(ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 

........................... 
 ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มี
อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยจะต้องไม่มีการออกอากาศ
รายการที่มี เนื้อหาสาระที่ก่อให้ เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่ง เข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้
เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง รวมถึงการก ากับดูแลให้มีการ
ออกอากาศรายการเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลเนื้อหารายการในลักษณะดังกล่าวไว้  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 (6) (16) และ (24) มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
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โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 
มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 61 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 5 และมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 มาตรา 46 และ
มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ  ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติจึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....”  
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ในประกาศนี้  
 “ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ และผู้ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 
 “คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
 “ส านักงาน”หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
 “เนื้อหารายการ” หมายความว่า การแสดงออกโดย ภาพ เสียง หรือ เครื่องหมายสัญลักษณ์ 
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างประกอบกันที่ได้แสดงออกในรายการกระจายเสียงหรือรายการ
โทรทัศน์ ไม่ว่าในส่วนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายการ ซึ่งการแสดงออกดังกล่าวสามารถ
สื่อสารถึงผู้รับชมเก่ียวกับ ความคิด ความเห็น แนวความคิด หรือทัศนคติ ในทางใดทางหนึ่ง ให้เข้าใจ
ความหมายได้  
 

หมวด 1 
เนื้อหารายการที่ต้องห้ามมิให้ออกอากาศ 

____________________ 
 ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตออกอากาศรายการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

4.1 รายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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4.2 รายการที่มีเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  
4.3 รายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน  
4.4 รายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบ

ต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 
 ข้อ 5 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะตาม  4.3 
หรือ 4.4 เพ่ือเสนอข้อมูลข่าวสาร รายการสารคดี รายการข่าว หรือรายการสถานการณ์จ าลองที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายจะต้องมีมาตรการป้องกัน โดยอย่างน้อยให้มีการแจ้ง
เตือน หรือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการออกอากาศรายการ รวมถึงจะต้องไม่ให้ปรากฏเนื้อหาสาระใน
ลักษณะดังกล่าวโดยชัดแจ้ง 
 ข้อ 6 รายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ รายการที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะของการยุยง ปลุกปั่น 
ระดม หรือชักชวนให้บุคคลกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

6.1 ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ  
6.2 ล้มล้างอ านาจอธิปไตยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือท าให้ไม่สามารถใช้อ านาจ

ดังกล่าวได ้หรือ  
6.3 แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร 

หรือ 
6.4 กระท าการเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในวิถีทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

 ข้อ 7 รายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ให้หมายความรวมถึง 
รายการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

7.1 การแสดงออกไม่ว่าด้วยภาพ วาจา ถ้อยค า หรือข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาท    
ดูหมิ่น หรือแสดงออกซึ่งความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จ
ราชการแผ่นดิน หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ 

7.2 รายการที่มีเนื้อหาสาระอันเป็นการจงใจก่อให้ เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยาม
ประเทศชาติ 

7.3 รายการที่กระทบกระเทือนหรือดูหมิ่นประเทศ หรือต่อประมุขของประเทศอ่ืนๆ อัน
จะเป็นการกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

7.4 รายการที่มีเนื้อหาสาระอันเป็นการแสดงออกหรือค าพูดที่มีลักษณะเป็นการยุยง
ส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกในสังคม หรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการท าลายสันติสุขได้โดยพลัน 
หรือก่อให้เกิดการใช้ก าลังหรือความรุนแรงในสังคม หรือเป็นการสร้างความวุ่นวาย ตื่นตระหนกแก่
ประชาชนอยา่งร้ายแรง 

7.5 การน าเสนอเนื้อหาสาระที่อ้างถึงข้อเท็จจริงในอดีต หรือข้อมูลประวัติศาสตร์ โดย
ละเลยไม่น าเสนอข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญจนเป็นเหตุให้ เกิดผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ 
 ข้อ 8 รายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ให้หมายความรวมถึงรายการที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะอย่างใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  
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8.1 การแสดงออกใด ๆ ซึ่งเป็นการดูถูก หรือการสร้างความเกลียดชังเป็นเหตุให้คุณค่า
หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลถูกท าลายหรือด้อยค่าลง  หรือก่อให้เกิดการใช้
ความรุนแรง หรือการประทุษร้ายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล บนพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลนั้นๆ ในประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้  
 (1) ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ การถือสัญชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ วัยวุฒิหรือ ความสามารถในทางสติปัญญา  
 (2) สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ชนชั้นทางสังคม  
 (3) ความเชื่อทางศาสนา 
 (4) การศึกษาอบรม  
 (5) ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 (6) การประกอบอาชีพ 
 (7) ลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในประการอื่นท านองเดียวกัน 

8.2 การน าเสนอรายการที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะที่ชี้น าหรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง
แตกแยกในสังคม จนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยโดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  
 (1) การยุยง ส่งเสริม ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนชาวไทย 
 (2) การจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริง ขาดความถูกต้อง การโฆษณาชวนเชื่อทาง
การเมือง หรือการน าเสนอประเด็นที่มีความขัดแย้งเพียงด้านเดียว จนเป็นเหตุให้เกิดความเกลียดชัง
และการใช้ความรุนแรงในสังคม 

8.3 เป็นการแสดงที่ลบหลู่ เหยียดหยาม หรือจงใจให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ศาสนาใด
ศาสนาหนึ่ง  

8.4 การน าเสนอเนื้อหาสาระหรือการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการที่มีกฎหมายห้ามมิ
ให้การออกอากาศหรือการเผยแพร่โฆษณา 
 ข้อ 9 เนื้อหาสาระของรายการที่มีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร เป็นการแสดงออก
ด้วยการกระท าใด ๆ หรือถ้อยค าที่หยาบโลน ต้องห้าม น่ารังเกียจ ขัดต่อศีลธรรมของประชาชนชาว
ไทย และให้รวมถึงเนื้อหาสาระของรายการที่มีลักษณะ ดังนี้  

9.1 เนื้อหารายการที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการร่วมเพศ การแสดงให้เห็นถึงอวัยวะ
เพศหรืออวัยวะส่วนที่พึงสงวน ไม่ว่าด้วยภาพ วาจา หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 

9.2 เนื้อหารายการในภาพรวมสามารถยั่วยุท าให้เกิดความต้องการทางเพศ หรือเป็นการ
พรรณนาหรือบรรยายพฤติกรรมทางเพศอย่างชัดเจน ซึ่งการเสนอเนื้อหารายการนั้นมิได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษา คุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรมแก่สังคมหรือประโยชน์สาธารณะ  

9.3 เนื้อหารายการที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดวินิจฉัยว่าเป็นการกระท าซึ่งเข้าลักษณะ
ลามกอนาจาร  
 ข้อ 10 รายการที่มีเนื้อหาสาระซึ่งมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง ให้หมายความรวมถึง รายการที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะดังนี้  

10.1 การแสดงให้เห็นหรือสาธิตรูปแบบหรือวิธีการอัตวินิบาตกรรม  
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10.2 การแสดงให้เห็นถึงการกระท าท่ีมีลักษณะทารุณโหดร้ายไม่ว่าต่อคนหรือสัตว์ 
10.3 การแสดงออกท่ีก่อให้เกิดอันตรายหรือการคุกคามบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
10.4 การแสดงที่มุ่งหมายจะชักจูงให้บุคคลทั่วไปใช้บริการหรือซื้อสินค้า โดยอาศัยการ

อวดอ้าง การแสดงคุณวิเศษเหนือธรรมชาติหรืออ านาจทางไสยศาสตร์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ จนท าให้
ผู้ชมรายการหลงเชื่อ 

10.5 การออกอากาศรายการที่น าเด็กและเยาวชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการ  โดย
ไม่ด าเนินการตามกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
 ข้อ 11 รายการที่มีเนื้อหาซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง  ให้
หมายความรวมถึง รายการที่มีเนื้อหาสาระแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่เป็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นเท็จ หรือเกินความจริง หรือปกปิดหรือละเว้นการแจ้งสาระส าคัญ หรือกล่าว
อ้างถึงข้อมูลทางวิชาการที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ในอันที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่สุขภาพของประชาชน 
 

หมวด 2 
การก ากับดูแล 

_________________________________________ 
 

 ข้อ 12 ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการสถานีมีหน้าที่ตรวจสอบและระงับการออกอากาศ
รายการที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศนี้มิให้มีการออกอากาศ ดังนี้  

12.1 กรณีที่เป็นรายการซึ่งได้มีการผลิตไว้เป็นการล่วงหน้า ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้อ านวยการสถานีจะต้องด าเนินการตรวจสอบเนื้อหาของรายการดังกล่าวว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้
ออกอากาศหรือไม่ หากปรากฏว่ามีเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่ต้องห้ามมิให้มีการออกอากาศ จะต้องไม่
ออกอากาศเนื้อหาในรายการส่วนดังกล่าวโดยเด็ดขาด  

12.2 กรณีที่เป็นรายการออกอากาศสด ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อ านวยการสถานีจะต้อง
ก ากับ และควบคุมการออกอากาศรายการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วยความละเอียดรอบคอบ  หาก
ปรากฏว่ามีเนื้อหารายการที่ต้องห้ามมิให้มีการออกอากาศ หรือมีแนวโน้ม หรืออาจน าไปสู่เนื้อหา
รายการที่ต้องห้ามการออกอากาศแล้ว ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อ านวยการสถานีจะต้องระงับการ
ออกอากาศรายการดังกล่าวโดยทันที  

ข้อ 13  ในกรณีที่มีการออกอากาศเนื้อหารายการที่ต้องห้ามมิให้มีการออกอากาศ ไม่ว่าจะ
เป็นรายการที่ผลิตไว้แล้ว หรือรายการที่ออกอากาศสด กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีค าสั่งด้วยวาจาหรือหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการดังกล่าวใน
ส่วนที่เหลือได้ทันท ี
 ข้อ 14 เมื่อมีค าสั่งตามข้อ 13 แล้ว ให้ส านักงานด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณี
ดังกล่าวเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยพลัน ซึ่งการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก าหนดตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551  
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 ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับค าสั่งตามข้อ 13  แล้ว มีหน้าที่ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นตอน
และกระบวนการตรวจสอบหรือควบคุมการออกอากาศรายการ พร้อมน าเทปบันทึกรายการที่ได้มีการ
ออกอากาศส่งต่อส านักงานภายในสามวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง  
 

ประกาศ ณ วันที่ .............................. พ.ศ. ..... 
                                       พันเอก นท ีศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

2.4 ข้อเสนอ ความคิดเห็น ในการก ากับดูแลสื่อจากตัวแทนวิทยุชุมชนและนักวิชาการ 
ในช่วงเวลาก่อน พ.ศ.2540 วิทยุชุมชนยังไม่เป็นรูปร่าง  มิหน าซ้ าถ้าการมีแม้แต่อุปกรณ์

เครื่องส่งวิทยุก็เป็นความผิดตามกฎหมายแล้ว  ถึงแม้ในปี พ.ศ. 2534 มีการเกิดของสถานีวิทยุชุมชน 
ก็เพียงเป็นการทดลองจัดรายการวิทยุชุมชน  แต่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมประชาสัมพันธ์  
จนกระท่ังในปี พ.ศ.2540  มีการออกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และมีบทบัญญัติ
ในมาตรา  40 ความว่า “คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุ
โทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระท า
หน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”   

ต่อมาในปี พ.ศ.2543 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 ในมาตรา 26 วรรคสี่ ได้
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนแม่บทให้กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการอนุญาตให้
ประกอบกิจการดังกล่าว ต้องค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน โดยจะต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ในกรณีที่
ภาคประชาชนยังไม่มีความพร้อมให้ กสช . ให้การสนับสนุน เพ่ือให้ภาคประชาชนมีโอกาสใช้คลื่น
ความถี่ในสัดส่วนตามที่ก าหนด เมื่อมีการออก พ.ร.บ.ฉบับนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นการก่อเกิดของวิทยุ
ชุมชน  โดยได้มีการออกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสช.) เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) เพ่ือใช้เป็นการ
ก ากับดูแลวิทยุชุมชนเป็นการชั่วคราว   

ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ได้มีการออก พ.ร.บ.อีกฉบับหนึ่ง ชื่อว่า พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.
2553 เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของ พ.ร.บ.ฯ ปี 2543 อันมีผลท าให้มีการยกเลิก พ.ร.บ.องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 
แต่อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ก็ยังคงเนื้อหาเกี่ยวกับกิจการวิทยุโทรทัศน์ตามพ.ร.บ. เดิม ไว้
พอสมควร ต่อจากนั้นเมื่อมีการจัดองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ตาม พ .ร.บ.ฉบับนี้ก็ท าให้เกิด 
“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย
เรียกย่อว่า “กสทช” เพ่ือก ากับดูแลเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกิจการ
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วิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  และในปี พ.ศ.2556 กสทช. ได้ออก
ร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... เพ่ือจะจัดท าเป็น
หลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลวิทยุกระจายเสียงต่อไป โดย กสทช. ได้จัดการสัมมนาเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากองค์กรและสาธารณชนที่เก่ียวข้อง ในหัวข้อ “อนาคตของวิทยุ กระจายเสียงเชิงประเด็น
ในประเทศไทย”  น าเสนอและรับฟังความคิดเห็น จัดโดย ส่วนงานกิจการพิเศษ  ส านักกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554 ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาค
กลางจัดที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 2. ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 เมษายน 2554 ณ โรงแรมพูลแมน 3. ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 26 เมษายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 4. ภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 10 พฤษภาคม 
2554 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นไป
ได้ในการจัดให้มีวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ  
จ านวนกว่า 1,300 คน  ซึ่งแบ่งเป็นการสัมมนาในแต่ละแห่งเป็น 3 ห้อง ได้แก่ 1. ด้านศาสนา  2. 
ด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม 3. ด้านเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส โดยคณะที่ปรึกษาได้
ประมวลสรุปเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุชุมชน เพ่ือมุ่งน าไปสู่ประชาธิปไตย
พหุนิยมสารสนเทศ  โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) สรุปการสัมมนาในภาพรวม 
(1) ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็น

เดียว–สถานีแบบรวมประเด็น)  
สถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นไปได้ทั้งสถานีแบบรวมประเด็นหรือสถานีแบบประเด็น

เดียว ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับชุมชน  โดยในแบบประเด็นเดียวสามารถมีประเด็นย่อยที่หลากหลายได้ แต่ต้อง
เป็นประเด็นที่เกิดข้ึนจากความต้องการและความสนใจของชุมชนที่แท้จริง  

วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นสามารถรวมกลุ่มกันตามความสนใจ  หรือกลุ่มที่มี
ปัญหาร่วมกัน เช่น กลุ่มผู้พิการร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุจัดตั้งวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นขึ้นมาเพ่ือ
ผสมผสาน ช่วยกันแบ่งปัน และร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการ แบ่งเวลาในการ
ด าเนินการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และท าให้วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นมีความหลากหลาย
ในเนื้อหา แต่ก็อยู่ในกลุ่มสนใจหรือกลุ่มที่มีปัญหาเดียวกัน  

(2) การก ากับดูแล  
การก ากับดูแลควรมีทั้งการก ากับดูแลโดยชุมชนกันเอง และการก ากับดูแลโดย

อ านาจรัฐ แต่รัฐควรมีการควบคุมเป็นส่วนน้อย และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ
เฉพาะเพ่ือออกกฎ ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเชิง
ประเด็น  

ในการด าเนินงานควรมีกระบวนการในการสร้างเครือข่ายของวิทยุกระจายเสียงเชิง
ประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีสภาผู้ฟัง หรือสมาคม ตลอดจนจรรยาบรรณ ช่วยก ากับ
ดูแล รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรควบคุมดูแลในด้านอ่ืน ๆ เช่น องค์กรที่คล้ายกับ กบว.เดิม และองค์กรที่
ท าหน้าที่ก ากับดูแลโฆษณา ส าหรับประเด็นการศึกษาควรมีคณะกรรมการดูแลด้านการศึกษา
โดยเฉพาะ  
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(3) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/การ
ด าเนินงาน ฯลฯ)  

ควรมีการส่งเสริมศักยภาพ และการจัดท าแหล่งสารสนเทศด้านเสียง และภูมิปัญญา 
ให้วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ตลอดจนการตั้งสถานีให้มีคุณภาพ เช่น 
ส่งเสริมการพูดให้ถูกต้อง ก าหนดมาตรฐานการผลิตรายการ การจัดรายการ ด้านกฎหมายและ
จรรยาบรรณ ด้านเทคนิคและอุปกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ  

ควรมีการส่งเสริมการอบรมการประกอบกิจการ การบริหารจัดการ การก ากับดูแล
กันเอง ส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการประกอบกิจการ ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบ
กิจการ ส่งเสริมให้สื่อภาคประชาชนได้มาตรฐาน รัฐควรสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยุชุมชนเชิง
ประเด็น ตลอดจนส่งเสริมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในชุมชน  และระหว่างสถานี
วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นด้วยกัน รวมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณ  

2) สรุปผลการสัมมนารายประเด็น   
  การสรุปผลการสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง“อนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิง
ประเด็นในประเทศไทย”ในส่วนนี้ยังคงยึดสรุปเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้เท่านั้น โดย
สามารถสรุปเป็นเชิงประเด็นรายภาคได้ดังนี้ 

(1)  ความหลากหลาย/แกนหลักของเนื้อหา (สถานีแบบเฉพาะประเด็น/ประเด็น
เดียว–สถานีแบบรวมประเด็น) 

ภาคกลาง  
สถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นไปได้ทั้งแบบสถานีรวมประเด็นหรือสถานีแบบประเด็น

เดียว ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับชุมชน โดยในแบบประเด็นเดียวสามารถมีประเด็นย่อยที่หลากหลายได้ แต่ต้อง
เป็นประเด็นที่เกิดข้ึนจากความต้องการและความสนใจของชุมชนที่แท้จริง  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นสามารถเป็นได้ทั้งระดับรายการและระดับสถานี  ซึ่ง

หากเป็นลักษณะรายการนั้น ในหนึ่งสถานีมีการน าเสนอรายการที่เป็นลักษณะประเด็นเฉพาะ
หลากหลายประเด็น ส่วนระดับสถานีควรมีประเด็นเดียว อาทิ ศาสนา เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้ฟังได้ทุกเวลาที่ต้องการจะเข้าถึง อย่างไรก็ตาม หากเป็นแบบสถานีประเด็นเดียว ควรเน้นเนื้อหา
ด้านสาระมากกว่าด้านบันเทิง  

ภาคเหนือ 
วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นมีความหลากหลายของเนื้อหาในตัวอยู่แล้ว  ทั้งเรื่อง

การศึกษา ศาสนา คุณภาพชีวิต ชุมชน การให้ความรู้ และการให้ก าลังใจ ทั้งนี้ความหลากหลายของ
เนื้อหาอาจขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงของเครือข่าย  

ภาคใต้ 
แต่ละประเด็นมีความหลากหลายอยู่ในตัวอยู่แล้ว อาทิ ประเด็นศาสนา และจะต้อง

ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้ฟัง เช่น เพศ อายุ ฯลฯ โดยควรอยู่ในรูปแบบของสถานีแบบเฉพาะ
ประเด็น/ประเด็นเดียว  

วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นสามารถรวมกลุ่มกันตามความสนใจ  หรือกลุ่มที่มี
ปัญหาร่วมกัน เช่น กลุ่มผู้พิการร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุจัดตั้งวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นขึ้นมาเพ่ือ
ผสมผสาน ช่วยกันแบ่งปัน และร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการ แบ่งเวลาในการ
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ด าเนินการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และท าให้วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นมีความหลากหลาย
ในเนื้อหา แต่ก็อยู่ในกลุ่มสนใจหรือกลุ่มที่มีปัญหาเดียวกัน  

(2) การก ากับดูแล 
ภาคกลาง 
การก ากับดูแลโดยอ านาจรัฐ ควรมีมากที่สุดคือ ร้อยละ 80 แต่ให้มีการควบคุมเป็น

ส่วนน้อยคือ ร้อยละ 20 ส าหรับประเด็นการศึกษาควรมีคณะกรรมการดูแลด้านการศึกษาโดยเฉพาะ  
โดยในการด าเนินงานควรมีกระบวนการในการสร้างเครือข่ายของวิทยุกระจายเสียง  

เชิงประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชน และการมีสภาผู้ฟัง ตลอดจนจรรยาบรรณช่วยก ากับดูแล  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การก ากับดูแลโดยชุมชนก ากับดูแลกันเองร้อยละ 80 ส่วนการก ากับดูแลจากภาครัฐ

เพียงร้อยละ 20 หรือตามกรอบแนวทางของกฎหมาย และควรก าหนดให้มีการใช้คลื่นความถี่ที่ชัดเจน 
มีสถานีเฝ้าฟังทุกเขตพ้ืนที่  

ภาคเหนือ 
ให้มีการก ากับดูแลกันเองภายในชุมชน ในรูปแบบสภาผู้ฟังหรือสมาคมตามความ 

เหมาะสม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรควบคุมดูแลในด้านอ่ืน ๆ เช่น องค์กรที่คล้ายกับ กบว.เดิม และ 
องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลโฆษณา โดยรัฐบาลท าหน้าที่ช่วยในการดูแลเท่านั้น  

ภาคใต้ 
ก ากับดูแลโดยชุมชนดูแลกันเอง ร่วมกับการก ากับดูแลจากหน่วยงานของรัฐ และให้มี

การจัดตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการเฉพาะเพ่ือออกกฎ ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลของ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น  

(3) แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ (คน/องค์ความรู้ด้านเทคนิค/การ
ด าเนินงาน ฯลฯ)  

ภาคกลาง 
การส่งเสริมการประกอบกิจการนั้น วิทยุชุมชนเชิงประเด็นทุกแห่งยินดีที่จะให้มีการ

สนับสนุนส่งเสริม หรือรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค ด้านการด าเนินงาน 
รวมทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุน แต่ไม่ต้องการให้มีการควบคุมจากภาครัฐ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รัฐควรสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยุชุมชนเชิงประเด็น ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค 

จัดตั้งหน่วยงานที่คล้ายกับ กบว.1 เดิม ซึ่งท าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และการจัดรายการ 
จัดให้มีคณะอนุกรรมการร่างประกาศว่าด้วยวิทยุชุมชนเชิงประเด็น และเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ส่งเสริมให้มีการอบรม การสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งความรู้ในด้านการจัดการ ด้าน
อุปกรณ ์ด้านเทคนิค ด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ไม่ต้องการการแทรกแซงจากรัฐ  

ภาคเหนือ 
ให้มีการจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดรายการและประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้  ส่งเสริมการดึงเอาภูมิ
ปัญญาเพ่ือเสนอองค์ความรู้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ตลอดจนส่งเสริมเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในชุมชน และระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียง
เชิงประเด็นด้วยกัน  
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นอกจากนี้ เสนอให้ก าหนดค านิยามเชิงเทคนิคในพระราชบัญญัติฯ ให้มีค าว่า 
“โครงข่าย”คือ มีการเชื่อมต่อกันในระบบต่าง ๆ และมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานีลูกข่าย เพ่ือให้
สามารถก ากับดูแลกันเองได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค ์ 

ภาคใต้ 
รัฐควรส่งเสริมโดยการสัมมนาให้ความรู้ จัดองค์ความรู้ทั้งด้านเทคนิค และการ

ด าเนินการต่าง ๆ 
  

2.5 วิทยุชุมชนในต่างประเทศ 
 2.5.1 รูปแบบวิทยุชุมชนในต่างประเทศ 
 2.5.1.1 สหรัฐอเมริกา 
 จุดก าเนิดของวิทยุชุมชนเริ่มต้นที่เมืองเบอร์กเลย์ มลรัฐแคลิฟอเนีย ในปี ค.ศ.1948 โดย
กลุ่มผู้รักสันติ (Pacifists) และกลุ่มผู้ที่ไม่ชอบกฎระเบียบ (Anarchists) ซึ่งได้สนับสนุนการจัดตั้ง
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือท้องถิ่นรูปแบบสถานีที่ไม่มุ่งแสวงหาก าไร (Non-Profit Station) กระจาย
เสียงด้วยคลื่นก าลังต่ าประมาณ 1 กิโลวัตต์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 6-10 กิโลเมตร รายได้หลักของ
สถานีมาจากสมาชิกในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือนั้นมาจากมูลนิธิ โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของสถานีอย่างแท้จริง ซึ่งความคิดดังกล่าวต่อมาได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและมี
การจัดตั้งสมาพันธ์นักจัดรายการวิทยุขึ้นในปี ค.ศ.1975 ซึ่งมีสมาชิกกว่า 60 สถานี ต่อมาในปี 1977 
ได้มีการเสนอรายงานการด าเนินงานวิทยุชุมชนในนามสมาพันธ์นักวิทยุชุมชนแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกาแก่ท่ีประชุมใหญ่องค์การยูเนสโก ที่กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย และได้ข้อสรุปว่า 
การใช้สื่อวิทยุชุมชนนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งการสื่อสารในแนว
นี้ได้เน้นหลักการส าคัญ 3 ประการคือ  
  1) การเข้าถึงสื่อ (Access) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกรายการหรือ
เข้าไปจัดท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนได้ตราบใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย  อีกทั้งประชาชนยังสามารถใช้
เป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่อรายการหรือแสดงความต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ
ได ้
  2) การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการสื่อสาร การผลิตรายการ การจัดการ เป็นต้น 
  3) การจัดการด้วยตนเอง (Self-management) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจด้วยตนเองตามกระบวนการประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มคิด วางแผน การก าหนดนโยบาย การ
บริหารและการลงมือผลิตด้วยตนเอง (มธุรส. 2548) 
 2.5.1.2 แคนาดา 
 แคนาดามีวิทยุชุมชนมากกว่า 100 สถานีทั่วประเทศ ซึ่งการให้บริการนั้นสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ส่วนคือ  
  1) สถานีวิทยุชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายการให้บริการท้องถิ่นดั้งเดิม   
  2) สถานีวิทยุในเขตเมืองที่จะมุ่งให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่สถานีวิทยุกระแสหลัก
ไม่ให้ความสนใจ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มสิทธิสตรี กลุ่มสหภาพการค้าและกลุ่มรักร่วมเพศ เป็นต้น  
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  3) สถานีวิทยุในเขตชนบท ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ถูกละเลยจากวิทยุ
กระแสหลัก  
 2.5.1.3 ลาตินอเมริกา 
 ข้อมูลของอามาร์ก (AMARC) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติของวิทยุชุมชนระบุว่า วิทยุชุมชน
เกิดขึ้นครั้งแรกในลาตินอเมริกานานเกือบ 60 ปีมาแล้ว ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งวิทยุของกลุ่ม
ศาสนาวิทยุมหาวิทยาลัย วิทยุสหภาพแรงงาน และวิทยุของชาติพันธุ์ท้องถิ่น  บางสถานีเริ่มจากการ
ใช้โทรโข่งเป็นเครื่องกระจายข่าวสารให้เพ่ือนบ้านรับรู้ แต่ส่วนใหญ่กระจายเสียงด้วยคลื่นความถ่ีต่ า  
 2.5.1.4 ออสเตรเลีย 
 มีการออกใบอนุญาตให้มีวิทยุชุมชนครั้งแรกในช่วงประมาณปี พ.ศ.2518 ปัจจุบันมี
สถานีกว่า 100 สถานี วิทยุชุมชนในออสเตรเลียไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา จึงหารายได้จากการระดม
ทุนด้วยวิธีการต่าง ๆ นอกจากนี้ กฎหมายยังก าหนดให้วิทยุชุมชนออกอากาศส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่
วิทยุกระแสหลักไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มภาษาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ดนตรีคลาสสิกและรายการศึกษา เป็นต้น 
 2.5.1.5 ยุโรป  
 วิทยุชุมชนในยุโรปมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น วิทยุเสรี วิทยุท้องถิ่น ในช่วง พ.ศ.2513 มี
สถานีวิทยุที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ของรัฐ ซึ่งถูกเรียกว่า“วิทยุเถื่อน”เกิดขึ้นมากมาย แต่
ในปัจจุบันมีวิทยุที่ถูกกฎหมายมากกว่า 1,500 สถานี ซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ไดแ้ก่  
  1) การยกเลิกกฎระเบียบของกฎหมายกระจายเสียงแห่งชาติ   
  2) ชุมชนมีความต้องการใช้สื่อวิทยุ   
  3) เทคโนโลยีเครื่องส่งวิทยุในระบบ เอฟเอ็ม (F.M.) มีราคาถูกลง 
 วิทยุชุมชนในยุโรปตะวันตกเกือบทุกประเทศถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย แต่ในยุโรป
ตะวันออกนั้นใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุยังเป็นของบริษัทขนาดใหญ่ที่ประเทศในยุโรปตะวันตก
เป็นเจ้าของ แต่ก็เริ่มให้ความสนใจในการจัดตั้งวิทยุชุมชนมากขึ้นเรื่อย ๆ  
 2.5.1.6 อัฟริกาและเอเชีย 
 วิทยุส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของรัฐและถือว่าวิทยุชุมชนค่อนข้างล่าช้ากว่าทวีป
อ่ืน ๆ วิทยุชุมชนในอัฟริกาใต้เพ่ิงเกิดขึ้นไม่นานมานี้เอง ในเอเซียมีโครงการวิทยุเพ่ือการศึกษาใน
ประเทศฟิลิปปินส์และวิทยุชุมชนในญี่ปุ่น เวียดนาม เนปาล และไทย (จิราพร และนาฏยา, 2550) 
 2.5.2 แนวทางการก ากับดูแลสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงในต่างประเทศ 
 การก ากับดูแลร่วมคือกลไกการก ากับดูแลในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและ
ภาควิชาชีพ (รวมถึงภาคประชาสังคม) โดยเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบการก ากับดูแลโดยรัฐ
แบบเดิมกับการก ากับดูแลกันเองในภาควิชาชีพเข้าด้วยกัน การก ากับดูแลร่วมจึงเป็นกลไกที่เปิดให้
ภาคส่วนอ่ืนของสังคมโดยเฉพาะภาควิชาชีพ (ซึ่งเป็นผู้ถูกก ากับดูแล) นอกเหนือจากรัฐเข้ามาท า
หน้าที่ก ากับดูแล ทว่ารัฐยังมีเครื่องมือในการก ากับดูแลเพื่อใช้สร้างแรงจูงใจ เช่น แรงจูงใจทางการเงิน  
แรงจูงใจทางกฎหมาย ให้กลไกการก ากับดูแลในภาควิชาชีพท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรั ฐคง
อ านาจสุดท้ายในการแทรกแซงเพ่ือรับประกันการส่งมอบเป้าหมายเชิงนโยบายการก ากับดูแลร่วมอาจ
เกิดข้ึนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น องค์กรภาครัฐอาจรวมระบบการก ากับดูแลกันเองที่มีอยู่แล้วเข้ามา
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อยู่ในระบบการก ากับของภาครัฐ (Bottom Approach) หรือภาครัฐอาจจะเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้ง
ระบบการก ากับดูแลร่วมเองด้วยการวางโครงร่างกฎระเบียบให้กับระบบ (Initial Approach) อาทิ 
การออกกฎหมายกระตุ้นให้ภาควิชาชีพจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลกันเองขึ้นภายในระยะเวลาและเงื่อนไข
ที่ก าหนด 
 วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2555) ได้ท าการศึกษาระบบการก ากับดูแลร่วมในกิจการสื่อสิ่งพิมพ์
และแพร่ภาพกระจายเสียงโดยท าการศึกษาวรรณกรรมจากต่างประเทศ ซึ่งศึกษาจากวรรณกรรม 2 
ชิ้นหลักท่ีอ้างอิงคือ Codifying  Cyberspace : Communication Self-Regulation in the Age of 
Internet Convergence เขียนโดย Tambini และคณะ (2008) และ Final Report : Study on 
Co-Regulation Measures in the Media Sector โดยสถาบัน Hans-Bredow-Institut (2006) 
ประเทศเยอรมัน จากการศึกษาพบว่า งานของ Tambini และคณะ (2008) ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่
การก ากับดูแลสื่อแพร่ภาพกระจายเสียง โดยรัฐนั้นมีความเข้มงวดน้อยลง (Lighter Touch 
Regulation) เนื่องจากรัฐไม่สามารถจัดการกับเนื้อหาที่เพ่ิมมากขึ้นได้  นอกจากนั้นการขยายตัวของ
สื่อส่งผลให้วาทกรรมเรื่องคลื่นความถี่มีจ ากัดนั้นกลายเป็นอดีต ท าให้เกิดค าถามที่ท้าทายความชอบ
ธรรมในการควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดโดยภาครัฐ Tambini และคณะ (2008) อธิบายว่าการก ากับดูแล
โดยรัฐที่ลดน้อยลง หมายถึง การถ่ายโอนภาระในการก ากับดูแลส่วนหนึ่งไปยังผู้ผลิตรายการ เช่น การ
ตรวจสอบรายการก่อนออกอากาศหรือการจัดประเภทรายการหรือองค์กรวิชาชีพ รวมถึงผู้บริโภค 
เช่น การสอนเยาวชนให้เข้าใจฉลากแบ่งประเภทเนื้อหา 
 โดยการก ากับดูแลในสื่อวิทยุโทรทัศน์ในยุโรป (และแคนาดา) ของ Tambini และคณะ
(2008) ที่ วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง (2555) ได้ศึกษาสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการถ่ายโอนอ านาจจาก
ภาครัฐไปสู่ภาควิชาชีพโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.5.2.1 เยอรมัน 
Freiwillige Selbstkontrole Fernsehen (FSF–Voluntary Television Review 

Body) คือองค์กรก ากับดูแลกันเอง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองเยาวชนจากการน าเสนอเนื้อหา
ความรุนแรงและเพศที่ปรากฏในสื่อโทรทัศน์ FSF ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 โดยการริเริ่มของสถานี 
โทรทัศน์หลักของเยอรมันเพ่ือสนองตอบต่อความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อการน าเสนอความ
รุนแรงและเนื้อหาทางเพศในโทรทัศน์ หน้าที่หลักของ FSF คือการตรวจสอบเนื้อหารายการว่ามีการ
น าเสนอภาพความรุนแรงและเพศที่ไม่เหมาะสมหรือไม่รวมถึงการให้ข้อมูลและการศึกษากับ
ประชาชนถึงการคุ้มครองผู้เยาว์จากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยท าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหารายการ
ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ในแง่นี้ จึงนับได้ว่าขอบเขตหน้าที่ของ  FSF ครอบคลุมนอกเหนือจาก
ข้อก าหนดตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญของเยอรมันห้ามองค์กรก ากับดูแลของรัฐ
ตรวจสอบเนื้อหาสื่อก่อนการเผยแพร่ (ห้ามการเซ็นเซอร์) เพ่ือป้องกันการแทรกแซงเสรีภาพในการ
แสดงความเห็น ตัวอย่างเช่น Landesmedienanstalten (LMA) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบและให้ใบอนุญาตสื่อโทรทัศน์ในระดับภูมิภาค ไม่มีอ านาจที่จะควบคุมเนื้อหาก่อนการ
เผยแพร่ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญจะห้ามไม่ให้องค์กรของรัฐตรวจสอบเนื้อหาใน
สื่อก่อนการออกอากาศหน่วยงานก ากับดูแลของรัฐยังคงอ านาจตามกฎหมายในการตรวจสอบรายการ
หลังการออกอากาศเครื่องมือที่หน่วยงานก ากับของรัฐอย่าง LMA ใช้ในการควบคุมกิจการโทรทัศน์คือ
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เงื่อนไขการออกใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญาด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงระหว่างรัฐ 
(Interstate Treaty on Broadcasting) ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือปกป้องความหลากหลายและรักษา
สมดุลในการแสดงความคิดเห็น อาทิ การก าหนดจ านวนช่องโทรทัศน์ที่กิจการสื่อสามารถครอบครอง
ได ้

FSF มีพนักงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ประมาณ 100 คน
สถานีโทรทัศน์จะส่งรายการให้กับ FSF ตรวจสอบและระบุรายละเอียดในการออกอากาศ FSF มี
อ านาจในการบังคับใช้หลักปฏิบัติในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
ออกอากาศ หรือการออกค าสั่งให้มีการตัดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออก หรือกระทั่งการห้ามเผยแพร่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการ  และองค์กรของรัฐอย่าง LMA สามารถร้องเรียน
ให้มีการทบทวนการตรวจสอบครั้งแรก โดยกรรมการชุดที่สองกระบวนการประเมินของ  FSF จะถูก
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก และตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา FSF ต้องได้รับการรับรอง
จากองค์กรของรัฐคือ KommissionfürJugendmedienschutz หรือ KJM (คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้เยาว์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท างานภายใต้สนธิสัญญาระหว่างรัฐในการปกป้องผู้เยาว์และศักดิศรี
ความเป็นมนุษย์ในสื่อหรือ Interstate Treaty on the Protection of Minors and Human 
Dignity in the Media) ทุก 4 ปี 
 2.5.2.2 สหราชอาณาจักร: 

ก่อนปี 2004 องค์กรวิชาชีพสองหน่วยงานคือ Broadcast Advertising Clearing 
Centre (BACC) และ Radio Advertising Clearing Centre (RACC) ท าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหา
โฆษณาก่อนออกอากาศในสื่อโทรทัศน์และวิทยุตามล าดับ แต่องค์กรก ากับดูแลของรัฐยังคงท าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ช่วงสิ้นปี 2004 เป็นต้นมา การก ากับดูแลเนื้อหาโฆษณาในสื่อวิทยุโทรทัศน์ได้
ถูกโอนย้ายให้เป็นหน้าที่ขององค์กรก ากับดูแลที่ชื่อว่า Advertising Standards Authority (ASA) ซึ่ง
เป็นองค์กรที่หลอมรวมการก ากับดูแลสื่อโฆษณาหลายสื่อเข้าด้วยกัน  รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร
อนุมัติการถ่ายโอนหน้าที่ก ากับดูแลครั้งนี้ตามอ านาจในกฎหมาย Deregulation and Contracting 
Out Act 1994 (DCOA) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการถ่ายโอนอ านาจการก ากับดูแลส่วนหนึ่งให้กับภาค
วิชาชีพองค์กรก ากับของรัฐคือ Office of Communications (Ofcom) ก็ยังมีอ านาจในการ
ตรวจสอบว่า ASA (B) หรือ Broadcast Committee of Advertising Practice (BCAP) ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้ถ่ายโอนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 2.5.2.3 อิตาลี 

 ในปี 2002 สื่อโทรทัศน์สาธารณะและเอกชนได้ตกลงร่วมกันที่จะใช้จรรยาบรรณวิชาชีพ
เพ่ือคุ้มครองผู้เยาว์จากเนื้อหาอันตรายปี 2003 คณะกรรมการตรวจสอบ (Supervisory 
Committee) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยท างานภายใต้กรอบกฎหมายในกรณีที่มีสถานีโทรทัศน์ใดละเมิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ คณะกรรมการชุดนี้สามารถส่งเรื่องให้องค์กรก ากับของรัฐคือ Autorità per le 
garanzienellecomunicazioni (AgCom) ลงโทษผู้ที่ละเมิดได้ 
 2.5.2.4 ฟินแลนด์ 

 เพ่ือสนองตอบต่อข้อเรียกร้องตามกฎหมายที่ให้มีการจัดท ามาตรการคุ้มครองผู้เยาว์จาก
รายการโทรทัศน์ที่เป็นอันตราย สถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ได้ท าการตกลงร่วมกันที่จะปฏิบัติตาม
แนวทางในการจัดประเภทรายการโดยค านึงถึงความเหมาะสมต่อผู้ชมที่เป็นเยาวชน 
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 2.5.2.5 สวีเดน 
หน่วยงานของรัฐคือ The Valaldsskildringsradet (สภาป้องกันความรุนแรงในสื่อ) ได้

สนับสนุนและกระตุ้นให้ภาควิชาชีพจัดตั้งกลไกการก ากับดูแลกันเอง  ส่วนกระทรวงวัฒนธรรมของ
สวีเดนรับผิดชอบในเรื่องเทคนิคในการออกอากาศและ Radio and Television Authority มีอ านาจ
ในการออกใบอนุญาต 
 2.5.2.6 แคนาดา 

 สมาคมสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงแห่งแคนาดา (Canadian Association of 
Broadcasters – CAB) ซึ่งสถานีวิทยุและโทรทัศน์เอกชนส่วนมากเข้าร่วมเป็นสมาชิก (รวมโทรทัศน์
บอกรับเป็นสมาชิกและจ่ายค่ารับชมเป็นครั้ง) ก่อตั้งขึ้นในปี 1926 เป้าหมายหลักของสมาคมคือการ
จัดท าและปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีสภามาตรฐานวิทยุโทรทัศน์แห่งแคนาดา (Canadian 
Broadcast Standard Council - CBSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ตั้งขึ้นโดย CAB รับผิดชอบในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ แม้ว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพจะตั้งอยู่บนฐาน
ความสมัครใจ  ทว่าองค์กรก ากับของรัฐคือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน์แห่ง
แคนาดา (Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission - CRTC) มี
อ านาจบังคับให้กิจการวิทยุโทรทัศน์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยท าผ่านเงื่อนไขการให้
ใบอนุญาต CAB ได้จัดท าและปรับปรุงมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพหลายฉบับ  ตามข้อเรียกร้อง
ของสาธารณะและ CRTC อันประกอบด้วย Code of Ethics, CAB Voluntary Code Regarding 
Violence in Television Programming, CAB Sex-Role Portrayal Code for Radio and 
Television Programming and The Broadcast Code for Advertising to Children  
  จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าการก ากับดูแลในกิจการวิทยุโทรทัศน์ในประเทศยุโรปมี
แนวโน้มที่จะถ่ายโอนอ านาจในการก ากับดูแลโดยรัฐไปยังภาควิชาชีพมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสืบ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร อย่างไรก็ตามหน่วยงานก ากับดูแลของรัฐยังคง
อ านาจตรวจสอบในระดับโครงสร้างไว้ เช่น การก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยรวม หรือการก าหนดเกณฑ์
พ้ืนฐานในการจัดท าหลักปฏิบัติ  นอกจากนั้นหน่วยงานก ากับดูแลของรัฐยังมีอ านาจในการบังคับให้
สถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกแห่งปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางวิชาชีพผ่านเงื่อนไขการให้ใบอนุญาต ส่วนงานที่
องค์กรวิชาชีพได้รับการถ่ายโอนไปนั้นนอกจากการจัดท าหลักปฏิบัติหรือจรรยาบรรณวิชาชีพแล้ว  
ส่วนมากจะเป็นงานในระดับปฏิบัติ เช่น การรับเรื่องร้องเรียนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่ง วรพจน์ (2008) ได้สรุปแนวทางการก ากับดูแลของต่างประเทศไว้ว่า หัวใจ
ส าคัญของการก ากับดูแลคือการผสมผสานกลไกการก ากับดูแลทั้งภาครัฐและภาควิชาชีพเข้าด้วยกัน  
ซึ่งเป็นโครงสร้างการก ากับดูแลสองชั้น ชั้นแรกคือ การเปิดโอกาสให้ภาควิชาชีพก ากับดูแลกันเอง  ซึ่ง
ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตลาด และวัฒนธรรมของภาค
วิชาชีพจะช่วยให้รูปแบบการก ากับดูแล มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนได้ดีกว่า 
ส่วนการก ากับโดยรัฐอีกชั้นหนึ่งจะเป็นการใช้เครื่องมือของรัฐเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  (เช่น แรงจูงใจทาง
กฎหมายแรงจูงใจทางการเงิน) ในการกระตุ้นให้องค์กรวิชาชีพท าหน้าที่ก ากับดูแลเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพและปกป้องผลประโยชน์ของสังคมตามเป้าหมายทางนโยบาย  รวมถึงองค์กรภาครัฐ
ยังคงอ านาจสุดท้ายในการแทรกแซงการท างาน ในกรณีท่ีองค์กรวิชาชีพท างานล้มเหลวในการปกป้อง
เป้าหมายและผลประโยชน์สาธารณะ และงานส ารวจกรณีศึกษาจากต่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึง
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องค์ประกอบส าคัญของกลไกการก ากับดูแลร่วม และรูปแบบที่หลากหลายของระบบการก ากับดูแล
ร่วม ซึ่งถูกก าหนดโดยบริบททางการเมืองและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ ทว่าภายใต้รูปแบบที่
หลากหลายนี้งานวรรณกรรมบางส่วนได้กลั่นกรองประสบการณ์จากต่างประเทศออกมาเป็น
ข้อเสนอแนะและปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จของระบบการก ากับดูแลร่วม ซึ่งน่าจะมีประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการออกแบบกลไกการก ากับดูแลร่วมให้มีประสิทธิภาพโดยสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้ 

 - การดึงการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียรอบด้านในกระบวนการก ากับดูแล : แม้ว่า
กลไกการก ากับดูแลร่วมไม่ได้ก าหนดหลักตายตัวถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแล การ
แบ่งอ านาจระหว่างตัวแทนกรรมการและกระบวนการคัดเลือกกรรมการ ทว่าสิ่งที่งานวรรณกรรม
ส่วนมากเห็นพ้องกันคือ ระบบการก ากับดูแลควรดึงตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กร
สื่อเอกชน องค์กรผู้บริโภค ตัวแทนจากภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญอิสระ เข้ามาในกระบวนการก ากับดูแล
ทุกขั้นตอน ระบบการก ากับดูแลกันเองของคาทาโลเนียเป็นตัวอย่างที่ดีของระบบที่ประสบ
ความส าเร็จและได้รับการยอมรับอย่างสูง  เนื่องจากมีการดึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอย่าง
มาก 

 - แหล่งเงินทุนสนับสนุนที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับและเปิดให้ระบบท างานได้อย่างอิสระ : 
แหล่งเงินทุนสนับสนุนกลไกการก ากับดูแลกันเองอาจมาจากการบริจาคเงินของกิจการสื่อที่เป็น
สมาชิกองค์กรของรัฐ หรือการผสมจากทั้งสองแหล่ง โดยหลักการแล้วเงินอุดหนุนไม่ว่าจะได้รับจาก
ภาคเอกชนหรือรัฐบาลก็ควรเป็นการให้โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดมากเกินไป งานของ Nikoltchev เสนอ
ว่ารัฐควรสนับสนุนเงินทุนในช่วงระยะแรก หากเป้าหมายของการก ากับดูแลร่วมคือการเปิดโอกาสให้
องค์กรวิชาชีพเข้ามาท าหน้าที่บางส่วนแทนหน่วยงานรัฐ  เงินสนับสนุนนี้จะช่วยกระตุ้นให้องค์กรสื่ อ
สามารถรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรวิชาชีพได้ง่ายขึ้น (เช่น กรณีของ NICAM ประเทศเนเธอร์แลนด์) และ
มีทุนเพียงพอในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก  อย่างไรก็ตาม กลไก
ก ากับดูแลภาควิชาชีพไม่ควรพึ่งพาเงินทุนจากภาครัฐมากเกินไปจนอาจถูกองค์กรของรัฐเข้าแทรกแซง
ความเป็นอิสระได้ 

 - การถ่ายโอนอ านาจให้องค์กรวิชาชีพในระดับที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ : 
วรรณกรรมของ Hans-Bredow-Institut  ท าให้เห็นว่าแม้ว่ากลไกการก ากับดูแลร่วมส่วนมากเปิดให้
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดท าจรรยาบรรณวิชาชีพ และท าหน้าที่ในการจัดการเรื่องร้องเรียน  
ทว่ามีเพียงบางแห่งเท่านั้นที่รัฐส่งมอบอ านาจในการบังคับ และลงโทษให้กับองค์กรวิชาชีพ การปล่อย
ให้ภาควิชาชีพท าหน้าที่ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยไร้อ านาจในการบังคับ
หรือลงโทษส่งผลให้การก ากับดูแลร่วมขาดประสิทธิภาพ 

 - การใช้เครื่องมือของภาครัฐในการสร้างแรงจูงใจให้องค์กรวิชาชีพท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ: งานวรรณกรรมศึกษาชี้ให้เห็นว่าการที่องค์กรก ากับของรัฐมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง
และมีเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจ อาทิ แรงจูงใจทางกฎหมาย  (เช่น ในกรณีของออสเตรเลียที่
กฎหมายก าหนดให้มีการรวมตัวจัดตั้งองค์กรวิชาชีพในสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงและสื่ออินเทอร์เน็ต
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือการรวมจรรยาบรรณวิชาชีพเข้าไปในระบบกฎหมายเพ่ือบังคับใช้กับ
องค์กรสื่อที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ) หรือแรงจูงใจทางการเงิน (เช่น กรณีของ NICAM ที่ให้
เงินตั้งต้นในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ) จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบการก ากับดูแลร่วม  
อย่างไรก็ตามองค์กรของรัฐควรท าหน้าที่ในระดับโครงสร้างหรือให้ค าปรึกษาเท่านั้น เพราะอ านาจรัฐ
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ที่มากจนเกินไปอาจท าให้การก ากับดูแลร่วมกลายเป็นการก ากับดูแลโดยรัฐ  ที่ใช้ประโยชน์จากความ
เชี่ยวชาญของภาคเอกชนเท่านั้น 

 - การสร้างระบบตรวจสอบที่โปร่งใสและชอบธรรม: องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
ดูแลควรท าการสื่อสารกับสังคมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักปฏิบัติหรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  รวมถึงควรตีพิมพ์ผลการตัดสินข้อร้องเรียนเพ่ือให้ภาคสังคมร่วม
ตรวจสอบการท างานของระบบได้  นอกจากนั้นองค์กรวิชาชีพควรถูกตรวจสอบจากภาครัฐและภาค
ประชาสังคมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความชอบธรรมและโปร่งใสให้กับกลไกการก ากับดูแลกันเอง 
 2.5.3 กรณีศึกษาในการก ากับดูแลสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงในต่างประเทศ 

2.5.3.1 เนเธอร์แลนด์ 
 กรณีการคุ้มครองผู้เยาว์ในสื่อวีดิทัศน์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยในปี 1999 องค์กรสื่อ

ที่เกี่ยวข้องได้รวมตัวกันจัดตั้ง NICAM (Netherland’s Institute for the Classification of 
Audiovisual Media) หรือสถาบันการจัดประเภทสื่อวีดิทัศน์แห่งเนเธอร์แลนด์ ภายหลังจากที่รัฐบาล
ประกาศว่าจะยินยอมรับภาระต้นทุนในการจัดตั้งสถาบันที่ท าหน้าที่จัดประเภทสื่อวีดิทัศน์โดย
เป้าหมายหลักของ NICAM คือการจัดประเภทสื่อวีดิทัศน์ ทั้งโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดีโอ เกมดีวีดี 
เกมส์ และสื่อเคลื่อนที่ ถือเป็นการหลอมรวมการก ากับดูแลสื่อเข้าด้วยกันโดยไม่ได้แบ่งแยกตามการ
จัดประเภทสื่อแต่ละชนิดตามรูปแบบเดิมเพ่ือคุ้มครองผู้ เยาว์จากเนื้อหาที่อาจเป็นอันตราย
นอกจากนั้น NICAM ยังรับหน้าที่สื่อสารกับสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบการจัดประเภท
รายการ โดยเฉพาะกับพ่อแม่ผู้ปกครององค์กรก ากับดูแลของรัฐคือ CvdM (Commissariaatvoor de 
Media หรือ Dutch Media Authority) จะปล่อยให้ NICAM มีอิสระในการท างานค่อนข้างมาก 
ยกเว้นแต่กรณีที่มีเนื้อหาซึ่งพิจารณาว่าอันตรายต่อผู้เยาว์อย่างมาก อาทิ เนื้อหาผิดกฎหมายภาพ
ลามกอนาจารรุนแรง รวมถึงบังคับใช้หลักปฏิบัติที่ร่างโดย NICAM กับองค์กรสื่อที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ของ NICAM ซึ่งนอกจากจะท าหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งประเภทเนื้อหาแล้ว  NICAM 
ยังท าหน้าที่จัดอบรมการจัดประเภทเนื้อหาให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ของสื่อที่เป็นสมาชิกให้ข้อมูลและ
ท าการสื่อสารกับสังคมให้เข้าใจระบบการจัดประเภทรายการ รวมถึงการจัดการกับเรื่องร้องเรียนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามของสมาชิกและการลงโทษสมาชิกท่ีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ : 

ซึ่งกล่าวโดยรวมแล้ว NICAM คือระบบการก ากับดูแลร่วมที่ริเริ่มโดยภาครัฐ ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากมองว่าเป็นระบบที่สามารถท างานได้ดี และภาควิชาชีพให้ความสนใจในการเข้า
ร่วมเป็นอย่างมาก ยกเว้นเพียงกลุ่มท างานคุ้มครองผู้เยาว์ที่เห็นว่า  NICAM ยังท างานได้ไม่ดีเท่าที่
คาดหวัง  ขณะที่บางกลุ่มมองว่าปัญหาของระบบอยู่ที่การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและความยืดหยุ่นของ
ตัวระบบที่ยังไม่เข้มงวดเพียงพอ ผู้เชี่ยวชาญเสนอว่ากลไกการก ากับดูแลร่วมนี้ควรเปิดให้มีตัวแทน
จากภาคประชาสังคมที่เป็นอิสระเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมากขึ้น จุดด้อยของระบบที่ถูกพูดถึงบ่อย
คือระบบการคุ้มครองผู้เยาว์นี้เน้นที่ผลกระทบที่เป็นอันตรายมากกว่าความเหมาะสมของเนื้อหา  
ผู้เชี่ยวชาญยังเน้นว่าการท่ีองค์กรวิชาชีพหรือ NICAM ต้องได้รับการรับรองจาก CvdM ช่วยกระตุ้นให้
ภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมและให้ความร่วมมือในการก ากับดูแลมากข้ึน 
 2.5.3.2 สหราชอาณาจักร 
 กรณีการคุ้มครองผู้บริโภคจากโฆษณาในสื่อวิทยุโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร โดยใน 
Communication Act 2003 หรือพระราชบัญญัติการสื่อสาร 2003 ก าหนดว่า Ofcom (Office of 
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Communication) ซึ่งเป็นองค์กรก ากับของรัฐควรสนับสนุนการใช้รูปแบบการก ากับดูแลกันเองในสื่อ
ที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุนี้ Ofcom จึงส่งมอบอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลเนื้อหาในโฆษณาส่วน
หนึ่งให้กับ ASA (B) (Advertising Standards Authority Broadcast) และ BCAP (Broadcast 
Committee of Advertising Practice) ของสหราชอาณาจักรแม้ว่า Ofcom ยังคงอ านาจรับผิดชอบ
สุดท้ายอยู่ก็ตาม ASA (B) และ BCAP เป็นส่วนหนึ่งของระบบการก ากับดูแลกันเองแบบรวมศูนย์ โดย 
ASA (ASA -Advertising Standards Association) แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทาง Ofcom หรือองค์กร
ก ากับของรัฐจะได้ถ่ายโอนอ านาจในการจัดท าหลักปฏิบัติหรือมาตรฐานทางวิชาชีพให้กับ  BCAP ท า
หน้าที่แทน แต่การจัดท าหลักปฏิบัติหรือมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหายังต้อง
ผ่านการปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจาก Ofcom ก่อน 
 ซึ่งการส ารวจความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ระบบการก ากับดูแลร่วมนี้ถูกรวมเข้าไป
อยู่ในแผนนโยบายได้เป็นอย่างดี และได้รับการประเมินว่ามีประสิทธิภาพและสามารถจัดการปัญหาได้
อย่ างรวดเร็ ว  กลไกการก ากับดูแลนี้ ได้ รับการยอมรับว่ าสามารถเ พ่ิมความรับผิดให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมโฆษณา ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากเห็นพ้องกันว่าแรงจูงใจที่ท าให้ภาคอุตสาหกรรมให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีคือ ภาคอุตสาหกรรมโฆษณาต้องการหลีกเลี่ยงการแทรกแซงจากภาครัฐ ซึ่ง
ระบบการก ากับดูแลร่วมนี้สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมได้อย่างดี ความส าเร็จของกลไกนี้ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะภาคอุตสาหกรรมโฆษณามีวัฒนธรรมการก ากับดูแลกันเองที่เข้มแข็งมาก่อนแล้ว 

ในการประเมินผลการด าเนินงาน ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมโฆษณา
ส่วนมากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ร่วมที่ก าหนดขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ท าให้ ระบบท างานได้อย่างดีคือการ
ตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นและประสิทธิภาพในการบังคับใช้หลักเกณฑ์มีเพียงผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนที่เห็นว่า  
ASA (B) ยังท าหน้าที่ได้ไม่ดีพอ และเรียกร้องให้รัฐแทรกแซงมากขึ้น นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญบางคน
เสนอว่า BACC (Broadcast Advertising Clearing Centre) ของสหราชอาณาจักร และ RACC 
(Radio Advertising Clearing Centre) ของสหราชอาณาจักรยังคงท างานแยกขาดจาก BCAP 
(Broadcast Committee of Advertising Practice) ของสหราชอาณาจักรทั้งในแง่ของโครงสร้าง
องค์กรและการสนับสนุนเงินทุน  การสร้างองค์กรก ากับดูแลโฆษณาที่รวมทั้งเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านสื่อ
แพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcast Advertising) และไม่ได้ผ่านสื่อแพร่กระจายเสียง (Non-
Broadcast Advertising) น่าจะช่วยเพิ่มความต่อเนื่องในการก ากับดูแล 
 2.5.3.3 เยอรมัน 
 กรณีการคุ้มครองผู้ เยาว์ ในสื่อวิทยุโทรทัศน์ ในประเทศเยอรมัน โด ย Jugend-
medienschutz Staatsvertrag (JMStV) หรือพิธีสารร่วมระหว่างรัฐในการคุ้มครองผู้เยาว์ในสื่อ ซึ่ง
เริ่มบังคับใช้ในปี 2003 ของเยอรมัน ได้ก าหนดให้มีการขยายขอบเขตความรับผิดชอบและขอบเขต
การท างานขององค์กรวิชาชีพให้มากขึ้น ซึ่ง FreiwilligeSelbstkontrolleFernsehen (FSF) หรือ
องค์กรก ากับดูแลกันเองโดยสมัครใจในกิจการโทรทัศน์  ได้รับการรับรองและมีอ านาจส่วนหนึ่งภายใต้
กฎหมาย JMStV ให้ FSF มีอ านาจในการตรวจสอบรายการโทรทัศน์ก่อนการออกอากาศซึ่งเป็น
อ านาจหน้าที่ที่เหนือไปจากขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งห้ามองค์กรของรัฐตรวจสอบเนื้อหาสื่ อก่อนการ
เผยแพร่  อย่างไรก็ตามองค์กรก ากับดูแลสื่อของรัฐ (Landesmedienanstalten) และคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้เยาว์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Kommission fur Jugendmedienschutz- KJM) มีอ านาจใน
การออกใบรับรองและตรวจสอบการท างานขององค์กรวิชาชีพ 
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 อย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากเห็นว่าระบบการก ากับ
ดูแลร่วมในสื่อโทรทัศน์นี้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากโดยเฉพาะตัวแทนจาก
สมาคมคุ้มครองผู้เยาว์เชื่อว่ากลไกการก ากับดูแลร่วมนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิมที่เป็นการ
ก ากับดูแลโดยรัฐเกือบทั้งหมด ปัญหาที่พบส่วนมากพบว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยที่เกิดจากการเปลี่ยน
ผ่านของระบบการก ากับดูแล ซึ่งเชื่อว่าสามารถแก้ไขได้และไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวระบบเอง
ปัญหาส าคัญที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากเห็นพ้องกันคือปัญหาเรื่องความโปร่งใส และปัญหาส าคัญอีกข้อ
หนึ่งซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองเห็นจากระบบ คือกลไกยังขาดแรงจูงที่จะกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม
ในระบบแม้ว่าระบบการจัดประเภทของ FSF จะช่วยป้องกันการเข้าแทรกแซงโดยภาครัฐ กิจการ
โทรทัศน์ส่วนมากยังไม่มีความสนใจจะเข้าร่วมมากเพียงพอ ภาครัฐวิเคราะห์ปัญหานี้ว่ามี สาเหตุจาก
การที่ไม่มีการก าหนดชัดเจนเพียงพอว่ารายการประเภทไหนที่ควรส่งให้  FSF ตรวจสอบก่อนการ
ออกอากาศ ในขณะที่สมาชิกของ FSF เองกลับมองว่าปัญหาเกิดจากความไม่ชัดเจนในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างองค์กรก ากับของรัฐและ FSF และองค์กรก ากับดูแลของรัฐยังคงอ านาจใน
การก ากับดูแลไว้มากจนเกินไป เนื่องจาก KJM สามารถเปลี่ยนแปลงค าตัดสินของ FSF และสามารถ
แทรกแซงการก ากับดูแลกันเองในภาควิชาชีพผ่านการออกกฎระเบียบ นอกจากนั้นทั้งองค์กรก ากับ
ดูแลของรัฐและองค์กรวิชาชีพต่างไม่แน่ใจว่าอ านาจในการลงโทษที่  FSF มีอยู่มีประสิทธิภาพมาก
เพียงใด และกระบวนการจัดการข้อเรียกร้องนั้นดีเพียงพอหรือไม่ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเกือบ
ทั้งหมดเห็นพ้องว่าการจัดแบ่งประเภทรายการของ FSF นั้นมีความเหมาะสมแต่ในแง่ของข้อมูล
จ านวนข้อร้องเรียนนั้นมีความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่าง  FSF (Freiwillige Selbstkontrolle 
Fernsehen) หรือองค์กรก ากับดูแลกันเองโดยสมัครใจในกิจการโทรทัศน์กับ KJM (Kommission fur 
Jugendmedienschutz- KJM) คณะกรรมการคุ้มครองผู้เยาว์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย FSF เชื่อว่า
จ านวนเรื่องร้องเรียนนั้นลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับระบบก่อนหน้าที่เน้นการก ากับดูแลโดยภาครัฐ
ขณะที ่KJM เห็นว่าจ านวนข้อร้องเรียนเพ่ิมข้ึนกว่าระบบเดิม 
 2.5.3.4 ออสเตรเลีย 
 กรณีการคุ้มครองผู้เยาว์ในสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ตในประเทศออสเตรเลีย
โดยระบบการก ากับดูแลร่วมในออสเตรเลียเริ่มใช้ครั้งแรกในปี  1992 ภายใต้พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์  พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลของรัฐ
แห่งใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อ Australian Broadcasting Authority (ABA) รูปแบบส าคัญของกรอบการ
ก ากับดูแลนี้คือการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหลักปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะต้องได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานก ากับของรัฐ  รวมถึงการสร้างระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีองค์กรวิชาชีพ
เป็นผู้รับผิดชอบในปี 2005 ABA และ Australian Communications Authority ได้หลอมรวมกัน
กลายเป็นองค์กรใหม่ชื่อ Australian Communications and Media Authority (ACMA)  จากนั้น
ด้านอุตสาหกรรมสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงได้จัดตั้งตัวแทนกลุ่มในการพัฒนาหลักปฏิบัติร่วมกันซึ่ง
ประกอบด้วย Free TV Australia (FTA – ทีวีเสรีออสเตรเลีย), Commercial Radio Australia 
(CRA – สมาคมวิชาชีพสื่อวิทยุแห่งออสเตรเลีย), Australian Subscription Television and Radio 
Association (ASTRA – สมาคมวิทยุโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกแห่งออสเตรเลีย), Community 
Broadcasting Association of Australia (CBAA – สมาคมวิทยุโทรทัศน์ชุมชนแห่งออสเตรเลีย) 
ส่วนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตก็ได้มีการรวมตัวจัดตั้ง Internet Industry 
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Association (IIA - สมาคมอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต) และร่วมพัฒนาหลักปฏิบัติของตนขึ้นมาภายใต้
การผลักดันของภาครัฐ 
 โดยหลักปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นในภาควิชาชีพสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่ได้ก าหนดวิธีในการคุ้มครอง
ผู้เยาว์ไว้หลากหลายวิธี โดยวิธีการส าคัญอย่างหนึ่งคือการจ าแนกประเภทและจัดกลุ่มรายการรวมถึง
การก าหนดเวลาห้ามออกอากาศส าหรับรายการบางประเภท โดยการแบ่งประเภทรายการนั้นจะท า
ตามระบบการจัดประเภทภาพยนตร์ (ซึ่งด าเนินการโดย Office of Film and Literature 
Classification Board) นอกจากนั้นองค์กรวิชาชีพได้พัฒนาและจัดท าหลักปฏิบัติขององค์กรวิชาชีพ
โดยใช้ข้อมูลจากการปรึกษาและงานวิจัยของ ACMA เป็นฐาน  ส่วนทางด้านสื่ออินเทอร์เน็ตนั้น
สมาคมอุตสาหกรรมสื่ออินเทอร์เน็ตหรือ IIA ได้พัฒนาหลักปฏิบัติในการจัดท าเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต
ขึ้น อาทิ การสนับสนุนให้ผู้ผลิตเนื้อหาติดสลากประเภทเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก หรือการ
ให้ข้อมูลกับผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตของเยาวชน   
นอกจากนี ้IIA ยังท าหน้าที่ในการตรวจสอบการน าหลักปฏิบัติไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือหลีกเลี่ยง
โอกาสที ่ACMA จะบังคับใช้มาตรฐานของตนแทนหลักปฏิบัติของ IIA หลักปฏิบัติภาคอุตสาหกรรมนี้
ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและได้มีการขยายไปครอบคลุมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที ่
 ข้อน่าสังเกตที่น่าสนใจส าหรับกลไกการก ากับดูแลร่วมนี้คือการที่ ACMA (Australian 
Communications and Media Authority) มีอ านาจในการลงทะเบียนหลักปฏิบัติที่จัดท าโดย
องค์กรวิชาชีพก่อนที่จะมีผลบังคับใช้นั้นถือเป็นกลไกที่สร้างการต่อรองระหว่างภาคอุตสาหกรรมและ
องค์กรก ากับของรัฐ ซึ่งเป็นการรักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายทางนโยบาย  (เช่น การคุ้มครองผู้เยาว์
หรือการปกป้องชุมชน) และเป้าหมายทางธุรกิจของภาควิชาชีพประเด็นนี้มีความน่าสนใจในการถอด
บทเรียนของออสเตรเลียว่า การลงทะเบียนหลักปฏิบัติโดยองค์กรก ากับของรัฐนั้นจะช่วยให้กลไก
ก ากับดูแลร่วมท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งเห็นว่า
กลไกการก ากับดูแลร่วมนี้มีข้อดีคือ การเปิดโอกาสให้องค์กรวิชาชีพจัดการกับเรื่องร้องเรียนก่อน  
เนื่องจากองค์กรสามารถแจ้งปัญหาร้องเรียนไปยังสื่อสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว และท าให้สื่อเหล่านั้น
จัดการกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามผู้ไม่เห็นด้วยกลับมองว่าสถานีโทรทัศน์มีแนวโน้มที่จะ
จัดการกับเรื่องร้องเรียนในลักษณะที่ให้ตนพ้นผิด 
 2.5.3.5 แคนาดา 
 กรณีการสร้างจริยธรรมในการผลิตรายการและการคุ้มครองผู้เยาว์ในสื่อวิทยุโทรทัศน์ใน
ประเทศแคนาดา โดยระบบการก ากับดูแลร่วมในสื่อวิทยุโทรทัศน์ในแคนาดาเกิดขึ้นในปี  1987 โดย
พัฒนามาจากการก ากับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอลักษณะเฉพาะทางเพศ (Sex Role 
Stereotyping) ในปี 1981 ทาง CRTC (Canadian Radio-television and Telecommuni-
cations Commission) ได้จัดตั้งคณะท างานร่วมซึ่งประกอบด้วยคณะท างานของ CRTC และตัวแทน
จากภาควิชาชีพและภาคประชาสังคม โดยคณะท างานนี้ได้ตีพิมพ์รายงานที่ก าหนดหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับการน าเสนอลักษณะเฉพาะทางเพศ และเรียกร้องให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ท าตามหลักปฏิบัตินี้ 
ซึ่งการก ากับดูแลกันเองในภาควิชาชีพในประเด็นดังกล่าวมีองค์กรวิชาชีพ  CAB (Canadian 
Association of Broadcasters) ท าหน้าที่ในการบริหารระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนและภายหลัง
จากผ่านการประเมินโดย CRTC ก็ได้มีการตัดสินใจเปลี่ยนจากการก ากับดูแลกันเองเป็นรูปแบบการ
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ก ากับดูแลร่วมโดย CAB ได้จัดตั้ง CBSC (Canadian Broadcasting Standard Council) สภาก ากับ
มาตรฐานในกิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งแคนาดาซึ่งเป็นองค์กรอิสระในภาควิชาชีพเพ่ือท าหน้าที่ในการ
ติดตามการใช้หลักปฏิบัติที่ร่างขึ้นโดย CAB และรับเรื่องร้องเรียนหาก CBSC พิจารณาว่าข้อร้องเรียน
นั้นละเมิดหลักปฏิบัติ CBSC จะจัดการให้เกิดการพูดคุยระหว่างกิจการสื่อและผู้ร้องเรียนที่เป็นคู่กรณี
หรือ CBSC อาจพูดคุยกับสถานีเองโดยตรง  นอกจากนั้น CBSC สามารถขอให้สถานีวิทยุโทรทัศน์
ประกาศแก้ไขตามข้อร้องเรียนและในกรณีที่สถานีไม่ยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง CBSC สามารถถอด
ถอนสมาชิกภาพของสถานีนั้นๆ ได้ 
 อย่างไรก็ตาม ระบบการก ากับดูแลร่วมของแคนาดาค่อนข้างให้อ านาจกับองค์กรก ากับ
ของรัฐ CRTC (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission) มาก 
และครอบคลุมกว่าระบบการก ากับดูแลร่วมอ่ืน ๆ โดยในเชิงเปรียบเทียบ กล่าวคือองค์กรวิชาชีพ  
CBSC (Canadian Broadcasting Standard Council) สภาก ากับมาตรฐานในกิจการวิทยุโทรทัศน์
แห่งแคนาดา และ CAB (Canadian Association of Broadcasters) ไม่ได้รับการถ่ายโอนอ านาจ
ตามกฎหมายอย่างแท้จริง เพียงแต่รับผิดชอบในการจัดท ามาตรฐานและตรวจสอบข้อร้องเรียนเท่านั้น  
ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าองค์กรวิชาชีพรับผิดชอบในการเฝ้าตรวจสอบเท่านั้นไม่ได้ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแล (มีเพียงอ านาจในการถอดถอนสมาชิกภาพซึ่งเป็นกระบวนในการก ากับดูแลกันเองไม่ใช่อ านาจที่
ได้รับมอบตามกฎหมาย) 
 2.5.3.6 มาเลเซีย 
 กรณีการคุ้มครองผู้เยาว์ (และอ่ืน ๆ) ในสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อโทรคมนาคมและ
อินเทอร์เน็ตในประเทศมาเลเซีย โดยในปี 1999 รูปแบบการก ากับดูแลในสื่อวิทยุโทรทัศน์
โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตของมาเลเซียเริ่มหลอมรวมเข้าด้วยกันภายใต้พระราชบัญญัติการสื่อสาร
และสื่อมัลติมีเดีย 1998 (CMA-Communications and Multimedia Act 1998 ) โดยองค์กรก ากับ
ดูแลภาครัฐคือคณะกรรมการก ากับดูแลการสื่อสารและสื่อมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย  (MCMC – 
Malaysian Communications and Multimedia Commission) จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ
องค์กรก ากับดูแลการสื่อสารและสื่อมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย  (CMCA-Communications and 
Multimedia Commission Act 1998 ) ซึ่งพระราชบัญญัติการสื่อสารและสื่อมัลติมีเดีย 1998 
(CMA-Communications and Multimedia Act 1998) ระบุถึงกรอบโครงสร้างในการจัดตั้งกลไก
การก ากับดูแลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมด้วยการเปิดเวทีร่วมส าหรับองค์กรสื่อเพ่ือจัด ท าและ
ด าเนินการภายใต้หลักปฏิบัติของภาควิชาชีพ โดยเวทีส าหรับภาคอุตสาหกรรมจะแบ่งออกเป็น  4 
กลุ่มคือเวทีด้านการเข้าถึง (Access Forum) เวทีด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards 
Forum) เวทีผู้บริโภค (Consumer Forum) และเวทีด้านเนื้อหา (Content Forum) โดยมีข้อ
ก าหนดให้สาระในหลักปฏิบัติของเวทีด้านเนื้อหาต้องครอบคลุมถึงการคุ้มครองผู้เยาว์  ซึ่งประเด็นที่
ควรบรรจุอยู่ในหลักปฏิบัติด้านเนื้อหาประกอบด้วย 1) ข้อห้ามในการน าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 2) 
วิธีการในการจัดประเภทเนื้อหา 3) กระบวนการในการจัดการเรื่องร้องเรียนและการรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้กับคณะกรรมการก ากับดูแลการสื่อสารและสื่อมัลติมีเดีย  4) การเปิดพ้ืนที่
ให้กับรายการที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาติและวัฒนธรรมมาเลเซีย 5) การให้ข้อมูลกับสาธารณะ
เกี่ยวกับการก ากับดูแลเนื้อหาและการสนับสนุนการใช้เครื่องมือในการควบคุมเนื้อหาโดยผู้ใช้เอง และ 
6) ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 
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 หลักปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นในภาคอุตสาหกรรมจะไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่อาจจะใช้ใน
การป้องกันตัวเองจากการฟ้องร้องหากสื่อที่ถูกฟ้องได้ปฏิบัติตามหลักนั้นแล้ว อย่างไรก็ตามการไม่
ปฏิบัติตามหลักทางวิชาชีพอาจจะถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พระราชบัญญัติการสื่อสารและ
สื่อมัลติมีเดียหรือตามเงื่อนไขการให้ใบอนุญาต 
 
2.6 บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มนู คุรุฑไชยันต์ (2529) ได้ท าการศึกษาทัศนะและความต้องการเกี่ยวกับรายการ
วิทยุกระจายเสียงที่รับฟังได้ในจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ปรากฏว่า เพศชายชอบฟัง
รายการวิทยุเมื่อเวลาว่าง หรือเวลาพักผ่อน ซึ่งฟังในช่วงเช้าเวลา 06.01-08.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ตนทันต่อเหตุการณ์และต้องการรับฟังรายการข่าวมากที่สุด เพศหญิงชอบฟังไปท างานไป ฟัง
ในช่วงเดียวกันกับเพศชายเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และต้องการความรู้ต่างๆ มากที่สุด 
 อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ (2531) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของรายการความรู้
ทางการเกษตร ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) บางเขน กลุ่มตัวอย่าง 
มีจ านวน 412 คน พบว่า ผู้ฟังมีการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ชอบเสียงของ
ผู้จัดท ารายการที่เป็นเพศชายมากที่สุด และลักษณะเสียงที่สถานีวิทยุใช้ในการกระจายเสียงนั้น ผู้ฟัง
ชอบเสียงที่ไม่ทุ้มหรือแหลมจนเกินไป คือ ในระดับปานกลางมากที่สุด (ร้อยละ 69.42) ชอบเสียงที่มี
ลักษณะทุ้มรองลงมา (ร้อยละ 20.87) และชอบเสียงแหลมน้อยที่สุด (ร้อยละ 9.71) ส าหรับรูปแบบ
รายการที่มีผู้จัดท าในลักษณะการพูดถามและตอบระหว่างผู้จัดกับนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ เป็น
รูปแบบที่ผู้ฟังชอบฟังมากที่สุด และความยาวของรายการตามความคิดเห็นของผู้ฟังรายการจะชอบฟัง
รายการที่มีความยาว 30 นาที มากท่ีสุด 
 สุภาวรรณ จรูญเมธา (2538) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้ประชาชนสนใจรับฟังรายการ
ข่าววิทยุกระจายเสียงในลักษณะสนทนาข่าว ศึกษาเฉพาะกรณี รายการวิทยุเนชั่นนิวส์ทอล์ค พบว่า
ผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุในวัยท างาน มีระดับการศึกษาสูง มีรายได้ค่อนข้างมาก และมีอาชีพ
เป็นหลักแหล่งมั่นคงดี มีรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะ และรับฟังรายการ เนชั่นนิวส์ทอล์ค ขณะขับ
รถและที่บ้าน ผู้รับฟังกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความสนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและบ้าน เมืองเป็น
พิเศษ  โดยจะเห็นจากการรับฟังรายการเนชั่นนิวทอล์คมาเป็นระยะเวลานาน และรับฟังเป็นประจ า
ด้วยความตั้งใจ เพื่อเสริมความรู้ ท าให้รู้ข่าวสารบ้านเมือง และเป็นคนที่ทันสมัยสามารถคุยสนทนากับ
ผู้อื่นได้ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อรูปแบบ หัวข้อเนื้อหาว่าเป็นรายการที่มีการแสดงความคิดเห็น
ที่หลากหลายจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หัวข้อที่น ามาสนทนาก็น่าจะได้รับความรู้จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ อีก
ทั้งด าเนินรายการได้กระชับ ไม่ยืดเยื้ออีกด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นเวลาที่เสร็จงาน ก าลัง
เดินทางและรถติดบางส่วนก็เดินทางถึงบ้านแล้ว 
 อดุลย์ อภินันท์ (2529) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของ
เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความชอบฟัง
รายการ และความต้องการรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงซึ่งผู้ผลิตออกอากาศขึ้นเพ่ือเยาวชน
โดยเฉพาะ  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 10 – 17 ปี จาก 4 หมู่บ้าน จ านวน 200 คน 
ที่อยู่ห่างไกลอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ 10 กิโลเมตรขึ้นไป จากผลการวิเคราะห์พบว่า 
เยาวชนส่วนใหญ่ฟังวิทยุกระจายเสียงเพ่ือความบันเทิงและเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจเป็นอันดับแรก 
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และรอง ๆ ลงมาฟังวิทยุกระจายเสียงเพ่ือหาความรู้วิชาการและเหตุการณ์บ้านเมือง รายการ
วิทยุกระจายเสียงที่ชอบฟังคือ รายการเพลงและละครวิทยุ ส่วนประเด็นนั้นศึกษาถึงความต้องการ
ของรูปแบบ พบว่า เยาวชนชนบทต้องการฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่มีเนื้อหาสาระที่ให้ ความรู้
และความบันเทิงผสมกัน  และน าเสนอในรูปแบบนิตยสารทางอากาศ  โดยให้มีรายการที่มีความยาว 
1 ชั่วโมง ส าหรับวันที่ออกอากาศที่เยาวชนส่วนใหญ่สะดวกรับฟังคือ วันเสาร์ – อาทิตย์ ในช่วงเวลา
เช้า โดยใช้ภาษากลางและต้องเป็นผู้ด าเนินรายการเพศชาย 
 J J. Galloway and F.L. Mark (1988) กล่าวว่า การบริโภคสื่อจะเป็นผลการรับรู้ถึงความ
พึงพอใจ ซึ่งจะมีอิทธิพลไปในทางที่จะเสริมหรือเปลี่ยนแปลงการรับรู้ส าหรับการศึกษาของ Charles 
C.Self (1988 : 124) ยืนยันลักษณะเดียวกันว่า การศึกษา รายได้ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลในการ
ท านายพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อ หรือเปิดรับสื่อทุกประเภท จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า มนุษย์เราเปิดรับสาร เพราะเป็นประโยชน์ 
เนื้อหาที่จะได้รับประโยชน์นั้นไม่เพียงเพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ยังช่วยในการตัดสินใจ
ด้วย ย่อมข้ึนอยู่กับความแตกต่างของบุคคลในการเลือกรับ เลือกจ า และการแสดงออกถึงการกระท า
ที่ต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินชีวิต 
 สันทัด ภิบาลสุข (2512) ได้ท าการวิจัยเรื่องทัศนคติ และความคิดเห็นในการใช้สื่อมวลชน 
เพ่ือการศึกษาของนักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาในสถานศึกษาฝึกหัดครู จังหวัดพระ
นคร และธนบุรี พบว่าการฟังรายการวิทยุ การชมรายการโทรทัศน์ การชมภาพยนตร์ การอ่าน
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ให้ประโยชน์ทางการศึกษาปานกลาง และท าให้ได้ผลดีมากกว่าผลเสีย  
รายการวิทยุที่ให้ประโยชน์มากที่สุด คือ รายการข่าวประจ าวัน และประจ าสัปดาห์ นักเรียนใช้วิทยุ
ช่วยการศึกษาวิชาความรู้ทั่วไป สังคมศึกษา ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ 
 อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์และจุมพล รอดค าดี (2525) ได้ท าการศึกษารายการวิทยุกระจายเสียง
ในประเทศไทย โดยศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงใน 4 สถานี คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย (สวท.) สถานีวิทยุทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ป.ต.อ.) สถานีวิทยุการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) และสถานีวิทยุกรมการอาสารักษาดินแดน (รด.) พบว่าองค์ประกอบที่จ าเป็น
ที่สุดที่จะผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงได้ดี คือ ผู้ผลิตรายการ (Program Producer) และต้อง
ประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานี ระบบการเป็นเจ้าของและนโยบาย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
ส าหรับผู้ผลิตรายการหรือผู้จัดรายการอิสระยังต้องค านึงถึงความอยู่รอดของคน โดยหาผู้อุปถัมภ์
รายการ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้จะมีผลกระทบต่อรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งสิ้น ทางด้านการผลิต
รายการ พบว่า ทั้งสถานีวิทยุทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ป.ต.อ.) สถานีวิทยุการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) และสถานีวิทยุกรมอาสารักษาดินแดน (รด.) นั้น ผู้ผลิตรายการและผู้ควบคุม
เสียงท างานร่วมกันโดยไม่ใช้บทวิทยุกระจายเสียง แต่อาศัยประสบการณ์ความช านาญเป็นส าคัญ
ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงเฉพาะรายการที่
ส าคัญๆ เท่านั้น ส่วนเนื้อหาของสถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนใหญ่เป็นรายการเพลงมีรายงานข่าวขั้น
ทุกต้นชั่วโมง หรือรายการวิจารณ์ข่าวในตอนเช้าและตอนเย็น ส่วนเนื้อหาของสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นข่าวและข้อมูลที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล 
 บ ารุง สุขพรรณ์ (2522) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบและวิธีการเสนอข่าววิทยุกระจายเสียง
โดยเน้นการศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไม่มีโฆษณา คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
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และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พบว่า  สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการเสนอข่าวสลับรายการปกติของสถานีโดยอาศัยข่าวแจก (Press 
Release) จากหน่วยงานต่างๆ และยังมีการน าเสนอข่าวบริการหรือข่าวมหาวิทยาลัยเพียง 5 นาที
เท่านั้น ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้มีการเสนอข่าวประจ าวันโดยแบ่งเป็น ข่าว
ในประเทศ ข่าวต่างประเทศ และรายการบ้านเมืองของเรา มีนักข่าวเป็นผู้รับผิดชอบออกอากาศ ยังมี
ข้อเสนอแนะให้มีการเพ่ิมบุคลากรที่มีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ท างานในอาชีพเพ่ิมมากขึ้นและ
สนับสนุนด้านเครื่องมือให้ทันสมัย 
 สุรินทร์ แปลงประสบโชค (2534) การทดลองจัดรายการวิทยุชุมชนที่สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ระบบเอฟเอ็ม โดยเป็นนิสิตปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต 
การทดลองครั้งนี้ได้กรอบแนวความคิดของวิทยุชุมชนตามหลักการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและสื่อที่เป็น
ประชาธิปไตย (Democratic Media and Participatory Communication ) คือ ให้ประชาชน
เข้าถึงสื่อได้ง่าย (Accessibility) ช่วยกันคิดวางแผนก าหนดเนื้อหา การผลิตรายการร่วม 
(Participation) และเป็นเจ้าของหรือมีอ านาจตัดสินใจในการบริหารด้วยตนเอง (Self - 
management) 
 ธนพรรณ วงษ์ประเสริฐ (2535) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พัฒนาสถานีวิทยุเอเชียเสรี เพ่ือศึกษา
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการทั้งในด้านโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ปัจจัยที่มีผลต่ อการก าหนด
ลักษณะการด าเนินงานและการน าเสนอเนื้อหาสาระของสถานีวิทยุเอเชียเสรี ตลอดจนศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของสถานีวิทยุเอเชียเสรีในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า สถานีวิทยุเอเชียเสรี
เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศของทางราชการ สังกัดกรมสารสนเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ มีบทบาทหน้าที่เป็นทูตสาธารณะ กระจกสังคม ในการศึกษาเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่เพ่ิมเติม จากอดีตซึ่งมีเพียงการให้ข้อมูลข่าวสาร การชักจูงโน้ม
น้าว และสร้างภาพพจน์ เนื้อหารายการข่าวสถานีวิทยุเอเชียเสรี ในอดีตได้มีการน าเสนอเนื้อหาข่าว
ประเภทการเมืองระหว่างประเทศเป็นส าคัญแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป 
 อุปรากร เศตะพราหมณ์ (2536) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การกระจายเสียงภาคภาษา 
ต่างประเทศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กับการประชาสัมพันธ์ของรัฐเพ่ือศึกษาการ
ด าเนินการและบทบาทการกระจายเสียงภาษาต่างประเทศ การสะท้อนนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุค 
ผลการวิจัยพบว่า การกระจายเสียงภาษาต่างประเทศของไทยเริ่มออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2481 ในแต่
ละยุคที่ผ่านมา บางช่วงสนองตอบนโยบายของรัฐได้มาก เช่น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การกระจาย
เสียงภาคภาษาต่างประเทศได้เสนอข่าวสารในลักษณะเป็นกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่จะให้การกระจายเสียงภายในประเทศเสนอข่าวที่เอนเอียงไปทางฝ่ายญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2489 - 2516) นโยบายส่วนหนึ่งของรัฐบาล คือ ด้านคอมมิวนิสต์ 
ซึ่งกระจายเสียงภาคภาษาต่างประเทศ ทั้งข่าวและเพ่ือการตอบโต้และต่อต้านอย่างชัดเจน จน
ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จนถึง ตุลาคม 2519 ปัจจุบันการกระจายเสียงภาค
ภาษาต่างประเทศ ได้สะท้อนให้เห็นนโยบายของรัฐบาลในลักษณะของการผสมผสานกันระหว่าง
นโยบายการพัฒนาประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือทางด้านการค้า 
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ความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองกับนานาประเทศโดยไม่ค านึงถึงลัทธิระบอบการปกครอง 
นอกเหนือจากรายการท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีของคนไทยในสายตาประชาโลก 
 วรพล พรหมิกบุตร (2528) ได้ร่วมกับหนังสือพิมพ์มติชนท าการวิจัยเรื่องสื่อมวลชนไทยใน
สายตาประชาชน ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้ถือว่า เป็นผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุค
สมัยแห่งการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางข่าวสารในสังคมปัจจุบัน และสามารถให้ข้อมูล
ท าให้เห็นภาพของสื่อมวลชนในระดับกว้างต่องานสื่อสารมวลชนที่เกิดข้ึน 
 Theresa Clifforad and Other (1982 อ้างถึงใน จุมพล รอดค าดี, 2542) ได้เสนอรายงาน
การด าเนินการวิทยุชุมชนในนามสมาพันธ์นักวิทยุชุมชนแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแก่ที่ประชุมองค์การ
ยูเนสโกว่า ขณะนี้สถานีวิทยุชุมชนได้เพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อย ๆ วิทยุชุมชนได้แสดงบทบาทที่ส าคัญยิ่งใน
ด้านการบริหาร ตอบสนองชุมชนถึงความจ าเป็นด้านต่าง ๆ ตลอดจนผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ฟังอยู่บน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ว่าชุมชนกลุ่มนั้นจะเป็นชุมชนกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็
ท างานเพ่ือจุดมุ่งหมายของสถานีวิทยุชุมชนร่วมกัน 
 ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ (2549) ศึกษาการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนของภาคประชาชน 
กรณีเครือข่ายองค์กรวิทยุชุมชนเชียงใหม่ สรุปว่า ปัญหาอุปสรรคในการทดลองออกอากาศวิทยุชุมชน
ของประชาชนเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ เกณฑ์ในการจัดตั้งวิทยุชุมชนไม่มีความแน่นอน ท าให้วิทยุ
ชุมชนไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นสถานีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนนโยบายรัฐในการแก้ไขปัญหาวิทยุ
ชุมชนก็ไม่ชัดเจน  และไม่เข้าใจแนวคิด/ปรัชญาวิทยุชุมชนที่แท้จริง การเปิดช่องให้วิทยุชุมชน
สามารถมีโฆษณาได้ ท าให้กลุ่มนักการเมืองและนายทุนท้องถิ่นจัดตั้ง “วิทยุชุมชน” เพ่ือแสวงหาก าไร
จ านวนมาก  
 สาโรจน์ แววมณี และคณะ (2550) ท าการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานวิทยุชุมชนภาคประชาชน 
พบว่าปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลอนุญาตให้วิทยุชุมชนสามารถมีโฆษณาได้
ชั่วโมงละไม่เกิน 6 นาที เพ่ือหารายได้มาใช้ในการด าเนินงานใน พ.ศ. 2547 ท าให้มีสถานีวิทยุชุมชน
เกิดใหม่หลายพันสถานี และส่งผลให้เกิด “สงครามคลื่นความถี่” ขึ้นมา เนื่องจากคลื่นที่มีใช้อยู่มี
จ านวนจ ากัด โดยปัญหาคลื่นทับ/คลื่นแทรก/คลื่นรบกวน มักจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ตัวเมืองใหญ่ เช่น 
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา เป็นต้น โดยรัฐไม่สามารถควบคุมและดูแล “วิทยุชุมชน” ที่เกิด
ขึ้นมาอย่างมากมายได้ และวิทยุชุมชนที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ก็มีแนวทางการด าเนินงานที่หลากหลาย 
บางส่วนก็ด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักการ “ของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน” 
 สุรชัย ชูผกา (2549) ได้ท ารายงานการวิจัยเรื่อง “บทบาทและสถานภาพวิทยุชุมชนไทยกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นการใช้เครื่องมือการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพศึกษาการ
ด าเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนไทยที่ไม่มีโฆษณาในทุกภูมิภาคของประเทศ ผลการวิจัยพบว่า แม้ว่า
ประชาชนในชุมชนมีการเปิดรับฟังวิทยุชุมชนมากกว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงทั่วไป  ซึ่งเป็นการเปิดรับ
มากเป็นอันดับ 2 รองจากสื่อโทรทัศน์ ทั้งนี้มีสาเหตุส าคัญในการเปิดรับฟังมาจากลักษณะการเปิด
เพลงที่แตกต่างไปจากสถานีวิทยุทั่วไป และความรู้สึกเป็นพวกพ้องชุมชนเดียวกันกับผู้ฟัง แต่อย่างไรก็
ตามวิทยุชุมชนโดยทั่วไปก็ยังไม่สามารถสถาปนาบทบาทและสถานภาพในการเป็นสื่อชุมชนและพ้ืนที่
สาธารณะใหม่ของสังคมไทยได้ ทั้งนี้มีสาเหตุส าคัญจากลักษณะการขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของ
ประชาชนในชุมชน อันเป็นผลพวงจากการครอบง าจากรัฐผ่านกลไกทางการปราบปรามและกลไกทาง
อุดมการณ ์
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บทที่ 3 
ความเป็นมาของวิทยุชุมชนและสถานการณ์วิทยุชุมชนปัจจุบัน 

ในประเทศไทย 
 
3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการของวิทยุชุมชน 
 3.1.1 วิทยุชุมชนในต่างประเทศ 

วิทยุชุมชนหรือที่อาจมีอีกชื่อหนึ่งว่า“วิทยุท้องถิ่น”ถือก าเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกโดยสถานี  
KPFA ในเมืองเบิร์กเล่ย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ .ศ. 2491 (อายุ 50 กว่าปี
แล้ว) โดยมีกลุ่มผู้ด าเนินงานเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ผู้แสวงสันติและรักอิสระ ลักษณะส าคัญของ
วิทยุท้องถิ่นนี้แตกต่างจากวิทยุ 2 รูปแบบที่มีอยู่ คือ วิทยุสาธารณะ (Public radio) และวิทยุธุรกิจ 
(Commercial radio) ในหลายลักษณะ เช่น ส่งกระจายเสียงด้วยก าลังส่งต่ า (ประมาณ 1 กิโลวัตต์) 
ครอบคลุมในพ้ืนที่จ ากัดประมาณ 6-10 กิโลเมตร ซึ่งท าให้แตกต่างจากวิทยุสาธารณะระดับชาติ และ
ด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไร (Non-commercial) ซึ่งท าให้แตกต่างไปจากวิทยุธุรกิจ เงินที่ใช้
ด าเนินการส่วนใหญ่ได้มาจากสมาชิกในชุมชน หรือมาจากการบริจาคของมูลนิธิ องค์กรการกุศล และ
การระดมทุนของกลุ่มผู้ด าเนินงาน 

นอกเหนือจากเรื่องก าลังส่ง/พ้ืนที่ครอบคลุม/และการไม่แสวงหาผลก าไรแล้ว ลักษณะที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งของสถานีวิทยุท้องถิ่น KPFA ก็คือ ยึดหลักว่ากรรมสิทธิ์และการควบคุมวิทยุ
เป็นของประชาชน รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและการด าเนินการ 
KPFA จะท างานโดยใช้อาสาสมัครที่เป็นตัวแทนของชุมชนเป็นหลัก โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีเป็นผู้
ช่วยเหลือด้านเทคนิค 

จากสถานีวิทยุชุมชนแห่งแรกในอเมริกา ปัจจุบันนี้ แนวคิดและการด าเนินงานวิทยุชุมชนได้
แผ่ขยายออกไปทั่วโลก ทั้งในทวีปยุโรป เช่น อังกฤษ เยอรมัน สวีเดน ในทวีปลาตินอเมริกา อัฟริกา 
รวมทั้งทวีปเอเชียด้วย เนื่องจากวิทยุชุมชนได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่า เป็นระบบการสื่อสารที่สามารถ
ตอบสนองความสนใจและความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงจุด ตัวอย่างเช่น สถานีวิทยุชุมชนเอฟ
เอ็มนาพาสะ ที่เมืองฮิวะทสึดะ ประเทศญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไป 60 กิโลเมตร ผลจากการ
เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นเข้ามาท างานเป็นอาสาสมัคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่แต่เดิมมองเห็นแต่
เมืองหลวงเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญและทันสมัย แต่เมื่อได้เข้ามาท างานเป็นอาสาสมัครท า
รายการวิทยุ ท าให้วัยรุ่นเหล่านั้นต้องศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่น จึงบังเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของท้องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น ผลจากการที่ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในวิทยุ
ชุมชน ท าให้คนในชุมชนได้มีส่วนเกื้อหนุนวิทยุ ช่วยเหลือชุมชน และอาสาสมัคร  เช่น กลุ่มวัยรุ่นก็ได้
เกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้วย 

ความแพร่หลายของวิทยุชุมชนในปัจจุบัน ท าให้เกิดมีวิทยุชุมชนเกือบทุกแห่งทั่วโลก ในปี 
พ.ศ. 2526 (35 ปี หลังมีวิทยุชุมชนแห่งแรก) เป็นปีที่กลุ่มผู้ชื่นชอบวิทยุชุมชนได้มารวมตัวกันที่เมือง
มอนเทรออล ประเทศแคนาดา และจัดตั้งองค์กรนานาชาติชื่อ AMARC ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
รัฐบาลใด เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชน มีสมาชิกจ านวนเกือบ 30,000 คน 
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และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 106 ประเทศทั่วโลก จุดมุ่งหมายของ AMARC คือให้การสนับสนุนและ
กระตุ้นการพัฒนาของชุมชนและวิทยุชุมชน 
 3.1.2 วิทยุชุมชนในประเทศไทย 

วิทยุกระจายเสียงของไทยเริ่มเปิดประวัติศาสตร์หน้าแรกเมื่อปี พ.ศ. 2470 โดยเริ่มต้นจาก
การเป็นวิทยุของรัฐที่ส่งกระจายเสียงในพ้ืนที่แคบ ๆ ก่อน เนื่องจากเทคโนโลยีของเครื่องส่งยังไม่
ก้าวหน้า แต่ในระยะต่อมาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้น จึงมีการด าเนินการในลักษณะของ
วิทยุส่วนกลาง คือ พยายามจะส่งกระจายเสียงให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้กว้างไกลที่สุด แต่ก็ยังมีปัญหา
เรื่องรัศมีการส่งและการรับฟัง จึงได้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุในท้องถิ่นขึ้นในที่ต่าง ๆ แต่ก็ยังคงเป็นการ
ถ่ายทอดรายการจากส่วนกลาง พร้อมทั้งเริ่มมีการท ารายการจากท้องถิ่นเข้ามาผสมบ้าง 

อีกรูปแบบหนึ่งของ “วิทยุท้องถิ่น” ในระยะเริ่มแรกของไทยคือ “วิทยุประจ าถิ่น” (วปถ.) 
ของกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบกและ “สถานีวิทยุ ปชส.” (เปลี่ยนเป็น สวท.ในเวลาต่อมา) ของ
กรมประชาสัมพันธ์  ซึ่งมีก าลังส่งคลื่นครอบคลุมเฉพาะภูมิภาค หรือเฉพาะพ้ืนที่ไม่กี่จังหวัด แต่ทุก
สถานีก็ยังมีหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของและด าเนินงานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ  ถึงแม้จะพยายามให้บริการ
ข่าวสารหรือจัดรายการ “เพ่ือ” ประชาชนในท้องถิ่นก็ตาม แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นวิทยุชุมชนตามหลัก
สากล เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกเนื้อหาและความเป็นเจ้าของยังไม่ได้เกิดจากความคิดริเริ่มและ
การบริหารจัดการของประชาชนในชุมชนโดยตรง 

จากรูปแบบวิทยุของรัฐที่เรียกได้ว่าเป็น “วิทยุสาธารณะ” ในระยะต่อมาก็ได้เกิดมีวิทยุของ
ภาคธุรกิจ ที่มีเป้าหมายหลักในการด าเนินงานทางวิทยุเพ่ือแสวงหาก าไรเป็นหลัก เช่น สถานีวิทยุ
ขนาดเล็กในท้องถิ่นท่ีได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นหลังปี พ.ศ.2492 นั้นส่วนใหญ่มีบริษัทธุรกิจด้านบันเทิง
หรือโฆษณาเข้ามาด าเนินกิจการตั้งแต่การลงทุนปลูกสร้างอาคาร จัดหาเครื่องส่งอุปกรณ์ บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ ขายเวลา หาโฆษณา และจัดท ารายการ หรือซื้อเวลาจากสถานีของรัฐแล้วมาขายเวลาต่อใน
ลักษณะของโบรกเกอร์คนกลางตามระยะเวลาที่ก าหนดเอาไว้ 
 จากรูปแบบวิทยุของรัฐและวิทยุธุรกิจทั้งสองแบบที่กล่าวมา ในปี พ.ศ.2534 คนในกรุงเทพฯ 
ก็เริ่มได้รู้จักกับโฉมหน้าใหม่ของวิทยุอีกแบบหนึ่ง ซึ่งคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเป็น“วิทยุชุมชน” 
รูปแบบหนึ่ง คือสถานีวิทยุ จส.100 และสถานีวิทยุ สวพ.91 (ปี พ.ศ. 2537) ทั้ง 2 สถานีนี้จะจัด
รายการโดยมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นผู้รายงานสถานการณ์การจราจรให้ทราบ ซึ่งเท่ากับว่า
ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมจัด ร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ ถือว่าได้เข้าถึงสื่อและมีส่วนร่วมในการ
จัดรายการด้วย อย่างไรก็ดี กลุ่มคนที่เข้าถึงสื่อนั้นก็เป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่ง และในการคัดเลือกเนื้อหา
รายการ และกลั่นกรองออกอากาศ ยังเป็นอ านาจของผู้จัดรายการ และพนักงานของบริษัท หรือ
เจ้าหน้าที่สถานี ส่วนเจ้าของสถานีนั้นก็ยังเป็นกองทัพบกและกรมต ารวจ มิใช่ชุมชน 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงความแตกต่างระหว่างวิทยุชุมชนกับวิทยุของรัฐ และวิทยุพาณิชย์ 
 

คุณลักษณะ 
ประเภทของวิทยุ 

วิทยุสาธารณะ วิทยุธุรกิจ วิทยุชุมชน 
ความเป็นเจ้าของ รัฐ เอกชน ชุมชน 
การตอบสนอง ตามนโยบายรัฐ กลุ่มลูกค้า เฉพาะชุมชน/ท้องถิ่น 
เนื้อหาสาระ เผยแพร่ข่าวสารของรัฐ โฆษณาสินค้า ข่าวสารชุมชน 

ผลประโยชน์สูงสุด ภาพลักษณ์ของรัฐ หาก าไรสูงสุด ถือผลประโยชน์ชุมชน  
ไม่หวังผลก าไร 

พ้ืนที่ท าการ ไม่จ ากัดชัดเจน มากที่สุดตามลูกค้า เฉพาะชุมชน 
การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

ไม่มี เป็นไปตาม
นโยบายรัฐ 

ไม่มี  เป็นธุรกิจ เน้นการมีส่วนร่วม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ภาครัฐ จากธุรกิจโฆษณา จากชุมชน-การบริจาค 
 

   
 ก่อนหน้าการเกิดวิทยุชุมชน วิทยุกระแสหลักในสังคมมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ วิทยุสาธารณะ ที่
มีรัฐเป็นทั้งเจ้าของและผู้ปฏิบัติงาน วิทยุแบบนี้มักมีเป้าหมายที่จะท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะ และ
มุ่งที่จะส่งกระจายเสียงให้กว้างขวางให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ที่อาจรู้จักกันในนามของ“วิทยุ
แห่งชาติ” อีกประเภทหนึ่งคือ วิทยุธุรกิจ ซึ่งเป็นวิทยุที่เอกชนอาจจะไปเช่าสถานี/เช่าเวลาจาก
ภาครัฐ มาด าเนินธุรกิจเพ่ือเป้าหมายของการแสวงหาผลก าไร และก็มุ่งส่งกระจายเสียงให้กว้างขวาง
เพ่ือขยายตลาดเช่นเดียวกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2546: 2) 
 วิทยุชุมชนที่เป็นของภาคประชาชนในประเทศไทย เกิดขึ้นจากมาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญปี 
2540 และมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจาย 
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งมีล าดับเหตุการณ์ส าคัญเกี่ยวกับวิทยุ
ชุมชนในประเทศไทย ดังนี้ 

ตุลาคม 2540 ประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งในมาตรา 40 ที่ก าหนดให้คลื่นความถี่ที่ใช้
ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ส าคัญท่ีผลักดันให้เกิดวิทยุชุมชน 

มีนาคม 2543 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 ประกาศใช้โดยมาตรา 26 ของกฎหมายดังกล่าวให้
สิทธิประชาชนในการเข้าถึงและได้ใช้คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ โดยภาค
ประชาชนดังกล่าวต้องด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะและไม่แสวงหาก าไร
ในทางธุรกิจ เกิดการเตรียมความพร้อมชุมชนต่างๆ ในการจัดตั้งจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนทั่วทั้ง
ประเทศ 

10 ตุลาคม 2545 เครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศ รวมตัวกันเป็น“สหพันธ์วิทยุชุมชน
แห่งชาติ” 
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24 มิถุนายน 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติต่อเรื่องการด าเนินการวิทยุชุมชนของภาคประชาชน 
โดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้จัดท าร่างมาตรการและหลักเกณฑ์ชั่วคราววิทยุชุมชน แทน
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

พฤศจิกายน 2547 กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน อนุญาต
ให้วิทยุชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด าเนินการแบบมีโฆษณาได้ ภายใต้กรอบเกณฑ์ทางเทคนิคที่ก าหนด 
(30-30-15) น าไปสู่การเกิดของวิทยุชุมชนที่มีโฆษณาได้ 

16 สิงหาคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติต่อเรื่องการด าเนินการวิทยุชุมชนของภาคประชาชน 
ผ่อนผันให้ด าเนินการต่อไปได้โดยยึดกรอบเกณฑ์การด าเนินการวิทยุชุมชนขององค์การการศึกษา  
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และให้วิทยุชุมชนมีโฆษณาได้ไม่เกิน
ชั่วโมงละ 6 นาท ี

ธันวาคม 2548 ส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) ได้มีหนังสือปลัด 
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้ระงับการจัดตั้งและด าเนินการสถานีวิทยุชุมชนโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยระบุว่า วิทยุชุมชนเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รัฐ
เข้าไปเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนไม่ว่ากรณีใดๆ 

พ.ศ.2549-2550 เกิดความขัดแย้งทางการเมือง มีการปิดกั้นสื่อนักการเมืองบางกลุ่มไม่
สามารถเข้าไปใช้สื่อสาธารณะที่มีอยู่ได้ มีการจัดตั้งวิทยุขึ้นมาเอง เพ่ือต้องการท าความเข้าใจใน
อุดมการณ์ทางการเมืองของตนให้กับสมาชิกกลุ่ม และเรียกสถานีวิทยุนั้นว่าเป็นวิทยุชุมชน 

พ.ศ.2551 เกิดพระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  พ.ศ. 
2551 ซึ่งได้แบ่งประเภทของการประกอบการเป็น 3 ประเภท คือ การประกอบการประเภทบริการ
สาธารณะ การประกอบการประเภทบริการธุรกิจ และการประกอบการประเภทชุมชน ท าให้
สถานภาพของวิทยุชุมชนมีความชัดเจนขึ้น ว่าเป็นผู้ประกอบการประเภทชุมชนโดยมีกฎหมายรองรับ  
และได้ยกเลิก พรบ.ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498  
(2) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502  
(3) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521  
(4) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 
พ.ศ.2552 ทางส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้เปิดให้มีการ

ขึ้นทะเบียนวิทยุชุมชน ได้มีวิทยุขนาดเล็กทั้งหมดมาขึ้นทะเบียน (ทดลองออกอากาศ) จ านวน 6,629 
สถานี และทางส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ระบุว่ามีสถานีวิทยุขนาดเล็ก
ที่ยังไม่เข้าสู่การลงทะเบียนมากกว่า 1,080 สถานี 

พ.ศ.2553 เกิดพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมและยังยืนยันที่จะให้ก าหนดการจัดสรรคลื่น
ความถี่ให้กับภาคประชาชนอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ เหมือนเดิม ซึ่งระบุไว้ในมาตราที่ 49 

พ.ศ.2554 เกิดองค์กรอิสระด้านการสื่อสาร คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
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พ.ศ.2555 กสทช. จัดให้มีการข้ึนทะเบียน (ทดลองออกอากาศ) ครั้งที่ 3 โดยมีวิทยุขนาดเล็ก 
มาขอสิทธิ์ทดลองออกอากาศต่อ 6,000 กว่าสถานี และไม่ยอมมาขึ้นทะเบียนอีก ประมาณ 700 
สถานี 

พ.ศ.2555 กสทช. ผ่านหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง
สาระส าคัญคือการแบ่งผู้ประกอบการวิทยุขนาดเล็กเป็น 3 ประเภทคือ ผู้ประกอบการประเภท
สาธารณะ ผู้ประกอบการประเภทธุรกิจ และผู้ประกอบการประเภทชุมชน โดยผู้ที่สามารถมาขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้นั้น ต้องเคยผ่านการทดลองออกอากาศมาก่อนเท่านั้น 
(เคยข้ึนทะเบียนมา) (สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ, 1 ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย, หน้า 12-15) 
 
3.2 วิทยุชุมชนกับบทบาททางสังคม 

ความแตกต่างของแต่ละชุมชน ท าให้บทบาทของวิทยุชุมชนมีความแตกต่างกันไป ได้แก่ 
 วิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้สิทธิ: เน้นให้ทุกคนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องสิทธิในการสื่อสาร
และการเข้าถึงสื่อ วิทยุชุมชนรูปแบบนี้ จะหมุนเวียนผู้จัดในแต่ละรายการ เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
ชุมชนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง เป็นการเรียนรู้สิทธิ มิใช่แค่มุ่งเน้นเฉพาะเรียนรู้การผลิตรายการ 
ตัวอย่างเช่น วิทยุชุมชนล าสินธุ์ จังหวัดพัทลุง 
 วิทยุชุมชนเพื่อเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสารของชุมชน : เน้นให้ข้อมูลข่าวสาร และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น วิทยุชุมชนบ้านจ ารุง จังหวัดระยอง ซึ่งไม่มีการน าข่าว
จากสื่อกระแสหลักอ่ืน ๆ มาออกอากาศ เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เมือง สามารถรับข่าวจากสื่อ
กระแสหลักอ่ืน ๆ ได้สะดวกอยู่แล้ว วิทยุชุมชนบ้านจ ารุงจึงเน้นเฉพาะเรื่องในชุมชน กิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ 
 วิทยุชุมชนเพื่อคุณธรรมจริยธรรมและความดีงาม : เน้นการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ คุณธรรม 
ความดีงามของชุมชน เช่น วิทยุชุมชนกิ่งอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ที่เน้นผลิตแต่รายการที่
สร้างสรรค์ความดีงาม ความสงบสุขของชุมชน แม้แต่เพลงก็ต้องเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ ไม่มี
เนื้อหาสองแง่สองง่าม หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี 
 วิทยุชุมชนเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น: เน้นการสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในรากเหง้าทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในชุมชน เช่น วิทยุชุมชนสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่, วิทยุชุมชนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น 
 วิทยุชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: เน้นปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น วิทยุชุมชนบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย ที่มีบริเวณอยู่ติดป่ า (เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว) และอยู่ติดน้ า (แม่น้ าโขง) จึงมุ่งใช้วิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือที่จะท าให้คน
สามารถอยู่ร่วมกับป่าและน้ าได้อย่างสันติ หรือวิทยุชุมชนไม้รูด จังหวัดตราด ที่มีแร่ซิลิกา ซึ่งใช้
ส าหรับผลิตส่วนประกอบยานอวกาศ และรถเกราะกันกระสุน แร่ชนิดนี้มีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย 
และมีเพียง 3 แห่งทั่วโลก 
 วิทยุชุมชนเพื่อวิถีชีวิตและอาชีพ: เน้นให้ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการประกอบอาชีพของ
สมาชิกในชุมชน เช่น วิทยุชุมชนลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนที่ท าเกษตรเป็นหลัก 
และมีมังคุดเป็นผลไม้ข้ึนชื่อของลานสกา วิทยุชุมชนจึงท าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่การดูแลมังคุด 
ไปจนถึงราคาตลาด การซื้อขาย 



 

รายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์  (Final Report) 
โครงการส ารวจและน าเสนอหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสื่อวิทยชุมุชน เพื่อน าไปสูส่งัคมประชาธิปไตยแบบพหนิุยมสารสนเทศ 

56 

 วิทยุชุมชนเพื่อผู้ไร้เสียงในสังคม (Voiceless): เน้นให้ผู้ไร้สิทธิ ไร้เสียง ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม อาทิ กลุ่มเด็ก ผู้พิการ ชนเผ่า ฯลฯ ได้ออกมาพูดผ่านสื่อ เช่น วิทยุชุมชนอ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก ที่เน้นกลุ่มเด็ก หรือ วิทยุชุมชนมาจะเรา จังหวัดตาก ที่ใช้เป็นสื่อของชนเผ่ากะเหรี่ยง เป็นต้น 
 นอกจากบทบาทดังกล่าวข้างต้นแล้ว  วิทยุชุมชนยังมีบทบาทต่อสังคมในด้านอื่น ๆ ดังนี้ 
 ให้เสียงแก่ผู้ไร้เสียงและเพิ่มเสียงให้กับคนทุกคน วิทยุชุมชนเป็นพื้นที่แห่งโอกาส ที่ท าให้ทุก
คนสามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็น บอกเล่าเรื่องราวของตนผ่านสื่อวิทยุได้อย่างเท่าเทียมกัน อาทิ
เช่น เด็ก 6 ขวบ ก็สามารถเป็นผู้ประกาศได้ (วิทยุชุมชนสันป่าตอง), แม่ค้าส้มต ากลายเป็นผู้จัด
รายการยอดนิยม (วิทยุชุมชนบ้านจ ารุง) หรือแม้แต่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการทางสายตา ผู้
เคยติดยาเสพติด (วิทยุชุมชนปาย) นอกจากนี้ ทุกคนในชุมชนยังมีสิทธิและเสรีภาพในการก าหนด
ประเด็นหรือวิธีการน าเสนอของตนเองด้วย เช่น คนโส้อยากพูดออกอากาศด้วยภาษาโส้ (วิทยุชุมชน
คนไทโส้) หรือหมอสู่ขวัญที่ต้องการจัดรายการเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อของท้องถิ่น (วิทยุชุมชน
คนภูซาง) เป็นต้น 
 ตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารของชุมชนได้จริง ทันใจ และตรงใจ  ผู้น ากลุ่ม
แม่บ้านชุมชนล าสินธุ์ จังหวัดพัทลุง ได้แสดงความเห็นไว้ว่า “ข่าวสารจากข้างนอกเป็นเพียงการปรับ
ระดับความรู้ แต่ข่าวสารจากวิทยุชุมชนคือชีวิตของเรา น าไปใช้กับชีวิตเราได้จริงๆ” วิทยุชุมชนมีข้อ
ได้เปรียบตรงที่ผู้จัดรายการกับผู้ฟังวิทยุชุมชนคือสมาชิกในชุมชนเดียวกัน หรืออยู่ในกลุ่มเดียวกัน ผู้
จัดจึงย่อมรู้ความต้องการของผู้ฟังเป็นอย่างดี สามารถเลือกสรรเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของ
คนในชุมชนได้ วิทยุชุมชนจึงท าให้ชุมชน “ได้ฟังในสิ่งที่ต้องการฟัง” ดังตัวอย่างเช่น ช่วงหน้ามังคุด   
ชาวสวนมังคุดทุกคนในพ้ืนที่ออกอากาศของวิทยุชุมชนลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องเปิด
ฟังรายการเกษตรบ้านเรา ซึ่งมีผู้จัดรายการเป็นประธานกลุ่มไม้ผลจังหวัด และมีความรู้ ประสบการณ์
ในการท าสวนมังคุดเป็นอย่างดี 
 ขยายความส าคัญของเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว ที่เคยถูกมองข้าม วิทยุชุมชนน าเสนอเรื่องเล็ก ๆ 
ในชุมชนเล็ก ๆ ที่สื่อกระแสหลักอ่ืน ๆ ไม่มีทางสนใจ ดังเช่น รายการย้อนอดีต ของวิทยุชุมชนบ้านจ า
รุง จังหวัดระยอง ซึ่งน าเสนอเรื่องราวในอดีตของสิ่งต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ หนองน้ าแห่งหนึ่งที่ปัจจุบัน
คนอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจกันแล้ว แต่ในอดีตเมื่อถึงช่วงหน้าน้ า สถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นจุดนัด
พบของเด็ก ๆ แทบทุกคนในบ้านจ ารุง ที่พากันมาเล่นน้ าอย่างสนุกสนาน เรื่องราวเหล่านี้ท าให้คนใน
ชุมชนรู้สึกมีความสุขที่ได้ฟังเรื่องใกล้ตัว สามารถนึกภาพตามได้ หรือเอ่ยถึงสถานที่ที่ทุกคนรู้จัก 
เพียงแต่อาจจะไม่เคยสนใจเรื่องราวของสถานที่นั้นมากนัก ท าให้เกิดความสนใจที่จะรู้เรื่องราวของสิ่ง
ใกล้ ๆ ตัวมากขึ้น 
 สร้างจิตส านึกชุมชน ปลูกฝังความรักท้องถิ่นแก่เยาวชน กลุ่มเยาวชน คือกลุ่มที่จะเป็น
ก าลังส าคัญของชุมชนต่อไป แต่ที่ผ่านมา ระบบการศึกษาของไทยท าให้เยาวชนห่างไกลชุมชนออกไป
ทุกที ดังนั้นเมื่อมีวิทยุชุมชนจึงเป็นการช่วยจูงให้เยาวชนกลับมาสู่ชุมชนมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการ
ได้เรียนรู้ เรื่องของชุมชน รู้คุณค่าของชุมชน และการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมใน
กระบวนการวิทยุชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของผู้จัดรายการ, ช่างเทคนิค (วิทยุชุมชนบ้านจ ารุง) หรือ
แม้แต่กรรมการสถานี (วิทยุชุมชนปาย) ซึ่งเป็นการค่อย ๆ สร้างให้เยาวชนเหล่านี้กลับมาเป็นบุคลากร
ที่รักในชุมชน และรับใช้ชุมชนโดยไม่รู้ตัว 
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 ฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาดั้งเดิม ภาษาถิ่น จิตวิญญาณ ความดีงาม วิทยุชุมชนท าให้
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาดั้งเดิม ภาษาถิ่น หรือจิตวิญญาณ ความดีงาม ที่ก าลังจะสูญหายไปจากชุมชน 
กลับฟ้ืนคืนมาได้ เช่น วิทยุชุมชนคนภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งน าเสนอค่าว, จ๊อย, ซอ ร้อยกรองดั้งเดิม
ทางท้องถิ่นภาคเหนือที่สอดแทรกเรื่องราวของคุณธรรม จริยธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตปัจจุบัน  บท
ร้อยกรองเหล่านี้ได้ถูกหลงลืม และหาผู้สืบทอดได้ยากเต็มที แต่การจัดรายการดังกล่าวได้ช่วยปลุก
ความงดงามของร้อยกรองแบบดั้งเดิมให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง จนปัจจุบันมีผู้คนในชุมชนร่วมกันแต่งค่าว 
จ๊อย ซอ ส่งมาให้กับวิทยุชุมชนมากมาย จนถึงขนาดมีการจัดประกวดค่าวต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดย
รางวัลก็ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนนั่นเอง  
 ค้นหาตัวตนและความเป็นมาของชุมชน วิทยุชุมชนท าให้สมาชิกในชุมชนหันกลับมาสนใจ
ค้นหาตัวตน และความเป็นมาของชุมชนมากขึ้น ดังเช่นที่คุณสุวะคนธ์ พลอาษา (วิทยุชุมชนคนไทโส้) 
บอกว่า “รู้หูตากว้างไกล ก็ไม่ส าคัญเท่ารู้อดีตรากเหง้าของเราเอง” กลุ่มผู้ด าเนินการวิทยุชุมชน   
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เห็นถึงความส าคัญของการค้นหาตัวตนชุมชนเช่นกัน จึงเริ่มต้นด้วย
การเชิญผู้รู้ ผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน มาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล รวบรวมเรื่องราวในอดีตของลานสกา 
โครงการดังกล่าวท าให้เกิดการค้นพบรูปปั้นพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ถูกน้ าท่ วมพัดหายไป เมื่อปี 
2518 และสืบเนื่องจนสามารถขุดพบชุดหินที่ประทับของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช และวังโบราณ 
ลานสกา จากโครงการเล็ก ๆ ที่กลุ่มวิทยุชุมชนจัดขึ้น จึงกลายเป็นโครงการใหญ่ระดับจังหวัด ซึ่งท าให้
ชุมชนลานสกาเกิดความภาคภูมิใจอย่างมาก หลังจากนั้น จึงท าให้สมาชิกในชุมชน และผู้จัดรายการ
วิทยุชุมชนเกิดความตื่นตัวที่จะสืบหาต านาน หรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ในชุมชนมากขึ้น แล้วมาน าเสนอใน
รายการวิทยุชุมชน 
 เป็นสื่อกลางในการแก้ปัญหา และเตือนภัยชุมชน วิทยุชุมชนเป็นสื่อกลางที่จะช่วยบรรเทา 
หรือแก้ปัญหาในชุมชนได้ จนปรากฏว่าขณะนี้ในหลาย ๆ ชุมชน เมื่อมีปัญหาใดเกิดขึ้น สมาชิกใน
ชุมชนก็จะมาบอกวิทยุชุมชนเป็นที่แรก ดังเช่น กรณีของวิทยุชุมชนกิ่งอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
ซึ่งมีนายทุนเข้ามาซื้อที่ดิน และมีการฝังกลบสารเคมีในที่ดินดังกล่าวมาเกือบ 1 ปี เมื่อชาวบ้านรู้เข้าก็
รีบมาบอกที่วิทยุชุมชน วิทยุชุมชนจึงเป็นสื่อกลางในการจัดเวทีประชาพิจารณ์ขึ้น พร้อมทั้งสร้างพลัง
ของชุมชนด้วยการพูดถึงประเด็นปัญหานี้ในทุก ๆ รายการ สิ่งเหล่านี้ ท าให้ชุมชนเกิดความตื่นตัว
อย่างมาก  และในวันประชาพิจารณ์ ทางวิทยุชุมชนยังได้ถ่ายทอดสดการประชาพิจารณ์นั้น
ออกอากาศด้วย จนในที่สุดนายทุนต้องยอมยกเลิกการฝังกลบสารเคมี และยอมออกไปจากชุมชน โดย
ทางชุมชนเองก็ได้มีการก่อตั้งกลุ่มเฝ้าระวังต่อต้านสารเคมีขึ้น เพ่ือไม่ให้มีกรณีปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้น
ซ้ าอีก 

นอกจากนี ้วิทยุชุมชนยังช่วยเตือนภัยให้สมาชิกเกิดความระมัดระวังตัว หรือป้องกันปัญหาที่
ก าลังจะเกิดขึ้นในชุมชนด้วย เช่น การเตือนภัยกรณีน้ าท่วม (วิทยุชุมชนปาย) หรือกรณีที่มีการลัก
ขโมยยางในชุมชน เมื่อวิทยุชุมชนบ้านจ ารุงออกอากาศ สมาชิกในชุมชนก็จะระวังตัวมากขึ้น คนที่คิด
จะลักขโมยก็ไม่กล้าที่จะท าเหมือนก่อน 
 หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการในชุมชนด้วย
ความโปร่งใส และใส่ใจในทุกข์สุขของประชาชนมากขึ้น วิทยุชุมชนได้ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ในชุมชน ทั้งในลักษณะที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้จัดรายการเอง เช่น  
องค์การบริหารส่วนต าบล, กองทุนหมู่บ้าน หรือรายการที่ไปสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการแล้วน ามา
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ออกอากาศ ท าให้การด าเนินโครงการต่าง ๆ ในชุมชนโปร่งใส และได้รับการตรวจสอบมากขึ้น วิทยุ
ชุมชนยังท าให้หน่วยงานในท้องถิ่นเอาใจใส่ชาวบ้านมากขึ้นด้วย เช่น เมื่อเกิดกรณีสะพานขาด ทาง
วิทยุชุมชนบ้านจ ารุงได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลรีบเข้ามาซ่อมแซมสะพานโดยเร็ว  
 สร้างความเข้าใจน าสู่ความสมานฉันท์ วิทยุชุมชนช่วยหล่อหลอมชุมชนให้เกิดการรวมตัว มี
การติดต่อสัมพันธ์กัน ปรับทัศนคติระหว่างกัน และเกิดการยอมรับในกันและกัน สร้างให้เกิดความ
สมานฉันท์ขึ้นในชุมชน เช่น กรณีวิทยุชุมชนบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย ชาวบ้านที่อาศัยติดเขตป่า
มักจะมีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จนถึงขนาดมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานป่าไม้  แต่เมื่อวิทยุชุมชนออกอากาศเพียงแค่เดือนเดียว ปัญหาที่เคยมีกลับคลี่คลายลง 
เพราะต่างฝ่ายต่างมีรายการที่ได้มีโอกาสพูด ถ่ายทอดความคิด และเหตุผลในการกระท าของตนให้อีก
ฝ่ายได้ฟัง จนเกิดเป็นความเข้าใจ และหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุและผล ในวันนี้ชาวบ้านให้การ
ยอมรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้มากข้ึน โดยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ยังมีการท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชนอีกด้วย 
 ช่วยงานเครือข่าย เสริมงานภาครัฐ วิทยุชุมชนท าให้การท างานเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน
เข้มแข็งมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และแม้ว่า
แต่ละกลุ่มจะอยู่ห่างไกลกัน ไม่สะดวกในการติดต่อคมนาคม แต่ก็สามารถรับรู้ข้อมูลของเครือข่าย
ร่วมกันได้โดยง่าย เช่น วิทยุชุมชนล าสินธุ์ จังหวัดพัทลุง ที่นอกจากจะใช้วิทยุชุมชนเพ่ือติดต่อภายใน
กลุ่มแล้ว ยังใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในเครือข่ายเดียวกันอีกด้วย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
ปรับการท างานในกลุ่มเครือข่ายของตนเอง นอกจากนี้ วิทยุชุมชนยังช่วยเสริมการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐด้วย เช่น กิ่งอ าเภอเกาะจันทร์น าเรื่องวิทยุชุมชนไว้ในแผนต่อต้านยาเสพติดของ
พ้ืนที่ หรือแพทย์จากโรงพยาบาลสันป่าตองที่ใช้วิทยุชุมชนเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณสุข  
 สร้างกลุ่มเครือข่ายใหม่ วิทยุชุมชนกระตุ้นให้เกิดการรวมตัว และท าให้คนสนใจที่จะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนมากขึ้น จนเกิดเป็นเครือข่ายใหม่ขึ้นได้ เช่น กลุ่มเยาวชนจากวิทยุ
ชุมชนสันป่าตอง และเยาวชนอ่ืน ๆ ในชุมชน ซึ่งเกิดความสนใจที่จะใช้วิทยุชุมชนเป็นศูนย์กลางการ
ประสานงาน และเผยแพร่กิจกรรมของเยาวชน เตรียมที่จะพัฒนาเป็นเครือข่ายเยาวชนสันป่าตอง
ต่อไป 
 สร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง ในแต่ละชุมชน อาจจะมีกลุ่มที่เข้มแข็งอยู่หลายกลุ่ม แต่ไม่ได้
รู้จักหรือประสานงานกันมากนัก จนกระทั่งวิทยุชุมชนได้เข้ามาช่วยรวบรวมกลุ่มเหล่านั้น เกิดการ
แสดงพลังร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น วิทยุชุมชนลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดิมมีเครือข่าย
สัจจะออมทรัพย์ที่เข้มแข็งอยู่แล้ว แต่จากการรวบรวมกลุ่มก่อนที่จะก่อตั้งวิทยุชุมชน ท าให้ได้รับ
ทราบว่าจริง ๆ แล้ว ในชุมชนยังมีกลุ่มอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ล้วนแต่ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน วิทยุ
ชุมชนจึงเป็นสื่อกลางที่ท าให้กลุ่มเหล่านั้นได้รู้จักกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และก่อให้เกิดการประสาน
กิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่ม 
 ชุมชนเกิดการเรียนรู้เรื่องสิทธิ สิทธิในการสื่อสาร และเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน แต่ที่ผ่านมาสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ได้ถูกกดเอาไว้ จนคนในสังคม
หลายกลุ่มต้องตกอยู่ในฐานะของผู้ไร้เสียง การได้รับสิทธิเสรีภาพดังกล่าวจากวิทยุชุมชน จึงช่วยปลุก
ให้คนตระหนักในสิทธิที่ตนพึงมีพึงได้ในเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย เช่น สิทธิที่จะก าหนดอนาคตของชุมชน ด้วย
คนในชุมชน เช่น วิทยุชุมชนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เริ่มจากความต้องการที่จะใช้วิทยุชุมชนเพ่ือ
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สร้างความรักท้องถิ่น ไม่หลงไปกับกระแสวัฒนธรรมภายนอกที่มาพร้อมกับนักท่องเที่ยว เพราะแม้
การมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนเป็นจ านวนมาก จะช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่คนในชุมชน แต่
ขณะเดียวกัน ชุมชนปายก็ต้องการที่จะรักษาเสน่ห์ของธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่นเอาไว้ ไม่ให้สูญสลายไปด้วย ก่อให้เกิดการพูดคุยกันในชุมชนว่า ไม่ต้องการเป็นชุมชนที่ท า
หน้าที่เพียงแค่ตั้งรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ หากแต่ต้องการที่จะมีการ
ก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิงรุก ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเอง เช่น   
ก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยว หรือสร้างกติกาส าหรับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าใจชุมชน 
เคารพชุมชน และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน สร้างให้ปายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างแท้จริง   
 สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน ชุมชนที่มีวิทยุชุมชนเป็นของตนเองนั้น จะพูดถึงวิทยุ
ชุมชนอย่างภาคภูมิใจ และดีใจที่สามารถด าเนินการวิทยุชุมชนได้ เป็นการสร้างชื่อให้กับชุมชน ท าให้
ที่อ่ืนให้การยอมรับ ซึ่งมีคุณค่าอย่างมากต่อชุมชน เช่น ชุมชนไทโส้ ซึ่งไม่เคยได้รับความสนใจหรือพูด
ถึงกันมาก่อน หรือวิทยุชุมชนสันป่าตอง ซึ่งแสดงให้คนเชียงใหม่เห็นว่า คนสันป่าตองสามารถ
ด าเนินการวิทยุชุมชนได้ และเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์วิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
 ประชาสัมพันธ์สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน วิทยุชุมชนท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านจ ารุง จังหวัดระยอง ดังนั้น การพูดถึง
สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในวิทยุชุมชน จึงช่วยเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้นได้  
 
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยุชุมชนกับการเมืองไทย 
 จากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางความคิดระหว่างประชาชนชาวไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน โดยที่ประเด็นความขัดแย้งเริ่มขึ้นจากการที่อดีตนายกรัฐมนตรี   
พันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินอัน
เป็นเท็จ หรือคดีซุกหุ้น (เกรียงศักดิ ์เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2553) รวมถึงคดีการเลี่ยงภาษีจากการขายหุ้นชิน
คอร์ป (Shin Corporation) ให้แก่กองทุนเทมาเสก (Temasek Holdings) ตามมติคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดแรงกระเพ่ือมใน
สังคมไทยและท าให้เกิดการแบ่งแยกทางความคิดของประชาชนชาวไทยออกเป็น  3 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่มี
ความคิดเห็นว่า อดีตนายกรัฐมนตรี พันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้กระท าการทุจริตจริงและ
สมควรได้รับการลงโทษ ฝ่ายที่สอง ได้แก่ ผู้ที่สนับสนุน พันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร และฝ่ายที่
สาม คือประชาชนกลุ่มพลังเงียบ คือ มีความคิดเห็นบางอย่างแต่ไม่ได้แสดงออก ซึ่งในเวลานั้นเองที่
กลไก “การเมืองภาคประชาชน” ได้เริ่มท างานข้ึน 
 จากเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย  (2548-2552) 
และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (2550-2553) ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็น
ความล้มเหลวในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐเพ่ือเข้าถึงประชาชนและเพ่ือแย่งชิงมวลชน  ดังที่  
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล (2553) ได้กล่าวถึงสงครามสื่อระหว่างรัฐบาล (อดีตนายกรัฐมนตรี นายสมัคร 
สุนทรเวช) และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยว่า “การถอดรหัสสมการของสงครามสื่อใน
ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะชี้ให้เห็นถึงพลังของเทคโนโลยีของสื่อสมัยใหม่ที่สามารถข้ามเหนือการควบคุมของ
รัฐไทยเท่านั้น แต่ยังบ่งบอกถึงผลกระทบที่เกิดจากวิวัฒนาการของสื่อมวลชนที่ขยายช่องทางการรับรู้
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อันหลากหลาย อันน ามาซึ่ง การแตกตัวของช่องทางของสื่อให้มีมากมาย โดยอนุญาตให้แต่ละช่อง
ทางการสื่อสารสามารถขับเน้นและตอกย้ าประเด็นแบบเฉพาะเจาะจงและปฏิเสธการเป็นพ้ืนที่กลางที่
รองรับความหลากหลายของประเด็น ความคิดเห็น ข้อมูล และผู้บริโภค” 
 ความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ ที่
สามารถเข้าถึงประชาชนแต่ละบุคคลโดยตรงได้ อาทิ การใช้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อีเมล์ เว็บไซต์ 
ชุมชนออนไลน์ และการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดัง
ได้กล่าวมา นับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของรัฐบาลไทย ในการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกระดับโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคต่าง  ๆ ของประเทศ 
ซึ่งมีจ านวนมากและเป็นก าลังที่ส าคัญของประเทศ  
 สื่อปัจจุบันมีอิสระในการน าเสนอข่าวดีขึ้น เข้าถึงรวดเร็วสื่อสารรวดเร็ว สื่อเข้าถึงประชาชน
มากขึ้น ให้ความรู้ดี ท าให้รู้ทันเหตุการณ์ มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายแต่ต้องแยกแยะถูกผิดเอง มี
ความเป็นกลางพอสมควร สื่อดีขึ้นกว่าเดิม สื่อมีอิทธิพลทางความคิดของประชาชน เสนอข่าวแบบ
เกาะติดสถานการณ์ เด่นชัด มีความชัดเจนมากขึ้น ทันสมัยมีความหลากหลายรวดเร็วดี แต่ยังมี
ข้อผิดพลาด มีการขยายตัวมากขึ้น การประชาสัมพันธ์กว้างขวางมากขึ้น มีเสรีภาพมากขึ้น ประชาชน
สามารถเข้าถึงข่าวสารได้มากขึ้น ทันสมัยไร้ขอบเขตมีการเชื่อมโยงโลกให้เล็กลง มีช่องทางการสื่อสาร
หลายทางและรวดเร็ว 
 ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  สื่อใหม่อย่างสื่อ
ออนไลน์ เคเบิลทีวี-ทีวีดาวเทียม วิทยุชุมชน และวิทยุท้องถิ่น มีบทบาทส าคัญในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารและความคิดเห็นทางการเมืองอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ขณะที่หน่วยงานรัฐหลายแห่ง
ต่างมองการเติบโตของสื่อใหม่เหล่านี้ว่า อาจเป็นตัวการส าคัญในการขยายความแตกแยกทางความคิด
ในสังคมไทย ความกังวลดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานความมั่นคงของรัฐมีนโยบายในการจับตาความ
เคลื่อนไหวของสื่อใหม่อย่างเข้มข้น รวมไปถึงในช่วงที่ผ่านมามีการสั่งปิดการด าเนินการของสื่อใหม่
หลายแห่ง ช่วงสถานการณ์ก่อนและหลังการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 สื่อใหม่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงเป็นพ้ืนที่การสื่อสารที่ส าคัญที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
กลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ ใช้สื่อใหม่เพ่ือเป้าประสงค์ทางการเมืองที่แตกต่างกันไป 
 
3.4 สถานการณ์วิทยุชุมชนไทย 

หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ท าให้การใช้สื่อวิทยุกว้างขวางมากขึ้น เป็น
ทางเลือกให้กับประชาชนทั่วประเทศมีคลื่นวิทยุที่สามารถรับฟังได้ชัดเจนขึ้น  เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติในมาตรา 40 ที่ว่าด้วยคลื่นความถี่วิทยุและการก ากับ
ดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม มีความว่า 

" คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคม เป็น
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระท าหน้าที่จัดสรรคลื่น
ความถี่ตามวรรคหนึ่ง และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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การด าเนินการตามวรรคสองต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้ง
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม" 

ผลจากมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญนี้ หมายถึง ประชาชนก็มีสิทธิในการใช้สื่อวิทยุ ซึ่งแต่เดิม
ถูกจ ากัดอยู่ในวงราชการเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะในต่างจังหวัดประชาชนมีโอกาสน้อยในการรับฟัง
คลื่นวิทยุที่มีความชัดเจน  จึงเป็นกระแสให้เกิดการประกอบการวิทยุในส่วนภูมิภาคขึ้นมากมาย  โดย
ในระยะเริ่มแรกยังไม่มีการแยกประเภท ผู้ประกอบการต่างเข้าใจโดยส่วนใหญ่ว่าเป็น “วิทยุชุมชน”  
ต่อมามีการออกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  ซึ่งก็มีช่องว่างของห้วงเวลาอยู่ ในช่วงดังกล่าวและก็มี
การเกิดขึ้นของสถานีวิทยุจ านวนหนึ่งตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้   
 อย่างไรก็ตาม ด้วยความไม่ชัดเจนทางข้อกฎหมายท าให้ไม่สามารถจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลที่
สามารถปฏิบัติงานท าให้วิทยุไม่มีทิศทางในการด าเนินงาน  จนกระทั่งในปี พ.ศ.2551 มีการตรา 
พระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้แบ่งประเภท
ของการประกอบการเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บริการสาธารณะ บริการธุรกิจ และบริการชุมชน ท าให้
สถานะภาพของวิทยุชุมชนมีความชัดเจนขึ้น ว่าเป็นผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงโดยมีกฎหมาย
รองรับ ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ท าให้เกิดองค์กรในการก ากับ
ดูแล เรียกว่า “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.)” ที่ชัดเจน มีการออกกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิทยุ 
นับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของวิทยุยุคใหม่ของสังคมไทย โดยมีการออกประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว  (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) แต่ยังเป็นเพียง
หลักเกณฑ์ของวิทยุประเภทบริการชุมชน ท าให้การอนุญาตไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการ 
และในปี พ.ศ. 2554 กสทช. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียง ซึ่งเป็นนิยามวิทยุทุกประเภทกิจการ ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 (3 ประเภทกิจการ) ซึ่งก็คือรูปแบบการด าเนินงานของวิทยุกระจายเสียงใน
ปัจจุบัน   

อย่างไรก็ตามใช่ว่าการด าเนินงานของวิทยุกระจายเสียงจะมีความสมบูรณ์เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังคงมีปัญหาอุปสรรคมากมาย ท าให้ ณ วันนี้
การด าเนินงานวิทยุ คงยังอยู่ในสถานการณ์ทดลองออกอากาศชั่วคราวอยู่ ยังไม่สามารถก้าวสู่ขั้นเป็น
มืออาชีพได้ ซึ่งสรุปสถานการณ์การด าเนินงานวิทยุกระจายเสียงได้ดังนี้ 

3.4.1 ความหมายของวิทยุกระจายเสียง  เนื่องจากวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบันพัฒนา
มาจากค าว่าวิทยุชุมชนเสียแต่แรกท่ีมีการก่อเกิดตามรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2540 โดยการอนุญาตให้มีใน
ครั้งแรกมิได้มีการแบ่งแยกประเภทของกิจการ การด าเนินงานจึงไม่ได้เป็นไปตามนิยามของวิทยุชุมชน  
แต่ด าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของผู้ขออนุญาต ซึ่งมีทั้งท่ีเป็นสาธารณะ ธุรกิจ และชุมชน แต่ก็เป็น
ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “วิทยุชุมชน” จนปัจจุบันค าว่า “วิทยุชุมชน” จะถูกตีความจากประชาชนว่า
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เป็นวิทยุกระจายเสียงที่จัดตั้งในต่างจังหวัดหรือตั้งขึ้นใหม่นอกจากวิทยุหลักที่มีอยู่เดิม แต่ก็เป็นที่น่า
คิดว่า แล้วจะนิยามอย่างไรกับวิทยุที่เกิดข้ึนใหม่นี้ ซึ่งน่าจะเป็นวิทยุท้องถิ่นหรืออย่างไร 

3.4.2 ความเข้าใจต่อระบบวิทยุกระจายเสียง จะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามพบว่า 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในระบบการจัดสรรคลื่นเท่าที่ควร มีความคาดหวังว่าคลื่นที่ตน
ได้รับอนุญาตทดลองออกอากาศชั่วคราวเป็นคลื่นที่ตนควรมีสิทธิครอบครอง ซึ่งถ้าผู้ประกอบการขาด
ความเข้าใจเรื่องนี้ เมื่อมีการจัดสรรคลื่นความถี่จริงแล้ว อาจเกิดการต่อต้าน กสทช.อาจต้องให้ข้อมูล
ที่เพียงพอกับผู้ประกอบการ 

3.4.3 เป้าหมายในการขออนุญาต ด้วยวิทยุกระจายเสียงในความหมายนี้ เป็นของใหม่ 
เป็นกระแสใหม่ จึงมีผู้ประกอบการมองทิศทางที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกการอนุญาต
เป็นวิทยุชุมชนทั้งหมดผู้ประกอบการขาดการเรียนรู้ที่ชัดเจน ท าให้วิทยุกระจายเสียงในปัจจุบันยัง
ด าเนินการไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบเท่าที่ควร 

3.4.4 ความอยู่รอดของวิทยุกระจายเสียง เมื่อมีการจัดประเภทวิทยุกระจายเสียงเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ บริการสาธารณะ บริการทางธุรกิจ และบริการชุมชน จากเดิมที่มีการอนุญาตเป็นวิทยุ
ประเภทกิจการชุมชนทั้งหมด ท าให้มีการปรับตัวอยู่พอสมควรเพ่ือความอยู่รอด ดังนี้ 

1) วิทยุประเภทบริการสาธารณะ วิทยุประเภทนี้อาจมีการปรับตัวน้อยที่สุดเพราะรายได้
ส่วนใหญ่ในการหล่อเลี้ยงการด าเนินงาน ส่วนใหญ่มีองค์กร เช่น มูลนิธิ สมาคม สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานทั้งหมด หรือถ้าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคง ความปลอดภัยก็สามารถหารายได้จาก
การโฆษณาได้ตามสมควรเหมาะสมต่อรายจ่าย แต่ไม่หวังผลก าไร วิทยุประเภทนี้จึงสามารถด ารงอยู่
ได้ตามสถานะขององค์กรสนับสนุน   

2) วิทยุประเภทกิจการทางธุรกิจ เป็นประเภทที่มีการด าเนินงานมากที่สุด ซึ่งพอ
ประมวลแรงจูงใจในการประกอบการ ได้แก่ เพ่ือโฆษณาสินค้าของตนเอง เพ่ือรับจ้างโฆษณาสินค้า  
เพ่ือขายเวลา โดยสถานีที่โฆษณาสินค้าตนเองเป็นประเภทที่เข้มแข็งที่สุด ไม่ต้องพ่ึงปัจจัยการ
ด าเนินงานจากภายนอก ส่วนการรับจ้างโฆษณาก็จะมีทั้งโฆษณาเพียงอย่างเดียวหรือวางขายสินค้าที่
โฆษณาด้วย ส่วนการขายเวลาก็จะเป็น 2 รูปแบบ คือ การให้เวลามาเช่าจัดเองและเชื่อมสัญญาณ
ตามท่ีเจ้าของสินค้าก าหนด 

สิ่งที่ผู้ประกอบการจ านวนมากไม่เข้าใจคือ คลื่นประเภทนี้ในที่สุดจะต้องเป็นการจัดสรร
เพ่ือการประมูล ซึ่งจะไม่สามารถก าหนดค่าใช้จ่ายตายตัวได้ขึ้นอยู่กับการประมูล ดังนั้นในพ้ืนที่ใดถ้ามี
วิทยุประเภทนี้มากเกินไปในอนาคตอาจมีการยุบเลิก เพราะข้อจ ากัดของผู้สนับสนุนรายการ กลุ่ม
ผู้บริโภคสินค้ามีจ ากัด และวิทยุที่บริการเฉพาะท้องถิ่นที่มีก าลังส่งน้อยอาจไม่เป็นแรงจูงใจลูกค้า
ได้มากเท่ากับวิทยุระดับภูมิภาค 

3) วิทยุประเภทบริการชุมชน หลังจากมีการจ าแนกประเภทในการขออนุญาตท าให้วิทยุ
ประเภทกิจการบริการชุมชนส่วนหนึ่งปรับเปลี่ยนไปเป็นประเภทกิจการทางธุรกิจ เนื่องจากในการ
อนุญาตในครั้งแรกเป็นการอนุญาตประเภทกิจการบริการชุมชนด้วยกันทั้งหมดถึงแม้จะมีวัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตาม แต่เม่ือมีการจ าแนกให้มีประเภทวิทยุบริการชุมชนที่แม้จะด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ของ
ชุมชนเป็นหลักก็ตาม แต่เดิมมีรายได้จากการโฆษณา แต่เมื่อมีการแบ่งประเภทชัดเจนวิทยุประเภทนี้
ห้ามการโฆษณาหารายได้ ก็จ าต้องปรับตัวเพ่ือให้ด ารงสถานีอยู่ได้ ส่วนหนึ่งยังคงรักษาวัตถุประสงค์
เดิมเพ่ือชุมชนอยู่ บางส่วนก็ต้องหันไปท าธุรกิจเต็มตัว ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ท าให้วิทยุ
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ประเภทกิจการบริการชุมชนลดน้อยลงไปอีกซึ่งรัฐธรรมนูญ ปี พ .ศ.2540 ให้ความส าคัญโดย
ก าหนดให้ระบุไว้ในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ให้จัดสรรคลื่นความถี่ให้กับ
ภาคประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

ดังนั้นการด ารงไว้ซึ่งวิทยุประเภทกิจการบริการชุมชน รัฐอาจจะต้องหาแนวทางเพ่ือให้
วิทยุประเภทนี้สามารถหารายได้อย่างเหมาะสมเพ่ือการด าเนินงาน เช่น การโฆษณาสินค้าของชุมชน  
หรือร้านค้าในชุมชนตามสมควร หรือมิเช่นนั้นภาครัฐจะต้องหาแนวทางในการให้การสนับสนุนเพ่ือ
การด ารงอยู่ของวิทยุบริการชุมชน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

3.4.5 ความเป็นมืออาชีพ การเข้าสู่กิจการวิทยุกระจายเสียง ในระยะเริ่มแรกดูว่าจะเป็น
กระแสด้วยซ้ าไป เนื่องด้วยผู้ประกอบการมองเห็นว่าน่าจะเป็นช่องทางหารายได้ และการลงทุนไม่สูง
เกินไปนัก ท าให้ขาดการศึกษาอย่างเพียงพอ ปัจจุบันบางจังหวัดจึงมีคลื่นสัญญาณทับซ้อนเป็นจ านวน
มาก เมื่อพิจารณาทางด้านความพร้อมหรือความเป็นมืออาชีพในการประกอบการเห็นว่า ยังอยู่ใน
ระยะเริ่มต้นของการพัฒนาเท่านั้น โดยมีข้อสังเกตว่าการประกอบการนั้นผู้ประกอบการหลายแห่งไม่
ทราบด้วยซ้ าว่าเอกสารในการขออนุญาตมีเนื้อหาอย่างไร เพราะมอบหมายให้ผู้อ่ืนด าเนินการให้ 
ประกอบกับเมื่อส ารวจเกี่ยวกับผู้ด าเนินรายการที่ได้รับใบอนุญาตจะมีสถานีที่มีผู้จัดรายการที่ได้รับ
ใบอนุญาตน้อยมาก อาจเกี่ยวกับการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินรายการมีค่าใช้จ่ายสูง มีระยะเวลาใน
การอบรมนาน โดยเฉพาะวิทยุประเภทกิจการชุมชน ยิ่งมีปัญหามาก การด าเนินรายการของวิทยุ
ชุมชนประเภทนี้มักเป็นอาสาสมัครในชุมชน ซึ่งถ้าจะต้องไปสอบขอใบอนุญาตฯ คนกลุ่มนี้ก็คงไม่
ลงทุน ประกอบกับสถานีประเภทนี้ไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณาได้ราย ได้จึงได้จากการบริจาค
ซึ่งก็ค่อนข้างน้อย การที่จะส่งบุคคลใดไปอบรมใบอนุญาตผู้ด าเนินรายการก็คงเป็นไปได้ยากเช่นกัน 

ส่วนที่เห็นว่าเป็นมืออาชีพมากที่สุด น่าจะเป็นวิทยุประเภทสาธารณะ เพราะเป็น
โครงสร้างขององค์กรที่มีรายได้ของตนเอง ไม่คาดหวังเรื่องผลก าไรอยู่แล้ว การจัดตั้งมีการวางแผนที่
ดีกว่าประเภทอ่ืน มักส่งบุคลากรซึ่งเป็นบุคลากรองค์กรโดยตรงไปอบรมซึ่งจะมีโอกาสในการ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายน้อย 

3.4.6 รูปแบบของรายการ  
1) ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ส่วนใหญ่จะเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร จะไม่

ค่อยน าเสนอข่าวสารภายนอก อาจเกิดจากความสะดวกในการหาข้อมูล  ความเข้มข้นของเนื้อหาส่วน
ใหญ่จะประชาสัมพันธ์เป็นช่วง ๆ เวลาที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปิดเพลงเป็นส่วนใหญ่   

2) ประเภทกิจการทางธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเน้นการโฆษณาขายสินค้า โดยรูปแบบจะเปิด
เพลงคั่นด้วยโฆษณาเป็นระยะ ๆ ส่วนเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามข้อก าหนดของ กสทช . 
สถานีประเภทนี้ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความส าคัญ บางสถานีโฆษณาขายสินค้าเพียงชนิดเดียวก็มี 

3) ประเภทบริการชุมชน ส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือกับทางการค่อนข้างดี เพราะกลัว
ถูกปิด เนื้อหารายการมักจะมีความหลากหลายทั้งข่าวสารทั่วไป ข่าวสารชุมชน ความรู้ต่าง ๆ แต่
อย่างไรก็ดีรายการที่เป็นเนื้อหาเชิงความรู้ก็ยังคงใช้เพลงเป็นพ้ืนฐานในการจัดรายการเช่นกัน การจัด
รายการมักก าหนดจากคุณสมบัติของบุคลากรมากกว่าก าหนดประเด็น เพราะนักจัดรายการชุมชนเป็น
จิตอาสาจึงต้องเริ่มที่ความสามารถของคนเป็นตัวตั้ง วิทยุชุมชนจึงน่าจะเป็นวิทยุที่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมากที่สุด  
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3.4.7 ความร่วมมือต่อภาครัฐ จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามพบว่า วิทยุทุกประเภท
ส่วนใหญ่ยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือสาธารณประโยชน์ เช่น ในกรณี
เกิดภัยพิบัติ เป็นต้น หรือแม้แต่เรื่องที่เก่ียวข้องกับการเมือง ซึ่งปัจจุบันสถานีวิทยุส่วนใหญ่ไม่กล้าแตะ
ต้อง แต่สถานีส่วนใหญ่ก็ยังเห็นว่าเป็นเรื่องน่ากระท าในเชิงให้ความรู้ เพียงแต่ว่าไม่มีใครกล้าท า แต่ถ้า
ภาครัฐจัดท าเองสถานีเหล่านี้ก็พร้อมจะจัดสรรเวลาให้ด้วยความเต็มใจ 

3.4.8 การน าเสนอข่าวสารหรือเนื้อหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตามหลักเกณฑ์
เนื้อหาการออกอากาศมีก าหนดว่าสถานีวิทยุจะต้องมีการน าเสนอข่าวสารเป็นสัดส่วนเท่าไรของ
รายการ ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ยังมิได้ปฏิบัติเช่นนั้น ข่าวสารส่วนใหญ่จะค้นหาจากอินเตอร์เนทเป็นหลัก  
ส่วนข่าวสารชุมชนส่วนใหญ่หน่วยงานหรือองค์กรหรือเอกชนจะเป็นผู้น ามาให้ ข่าวที่มาจากองค์กร
ข่าวในพื้นท่ียังไม่พบ 

3.4.9 การรวมกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่ามีความพยายามในการจัดตั้งกลุ่มค่อนข้างมาก 
แต่การรวมกลุ่มดังกล่าวมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 (มาตรา 39) เพ่ือจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบ
วิชาชีพหรือควบคุมการประกอบกันเองภายใต้มาตรฐานจริยธรรม แต่การรวมกลุ่มส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์ในเชิงต่อรองกับ กสทช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือความสะดวกในการบริหาร
กิจการของสมาชิก เช่น การช่วยเหลือในการขออนุญาต เป็นที่ปรึกษาหารือด้ านต่าง ๆ เสียมากกว่า
การควบคุมด้านจริยธรรมของสมาชิก แม้บางองค์กรจะมีการออกข้อก าหนดด้านจริยธรรมด้วยก็ตาม 
แต่กระบวนการในการควบคุมยังไม่มีประสิทธิภาพยังอยู่ในภาวะที่ไม่มีทิศทางแน่นอน 

แต่อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังเห็นว่าการรวมกลุ่มเพ่ือควบคุมจริยธรรมนั้น
เป็นเรื่องดี แต่กระบวนการขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องหาแนวทางให้ชัดเจน และยังให้
ความเห็นว่าอย่างไรก็ตามภาครัฐก็ควรต้องมีส่วนเข้ามาก ากับดูแลในระดับหนึ่งที่ไม่ถึงกับเป็นการ
ควบคุมเนื้อหาของสื่อซึ่งจะขัดกับรัฐธรรมนูญถึงขั้นละเมิดการน าเสนอของสื่อ 

3.4.10 การรับรู้ ความเข้าใจ และรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่น าเสนอ ตามบทบัญญัติ
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่ว่า 
“ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ   ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร   หรือมี
ผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง……..” ใน
เรื่องนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่น่าจะรู้และเข้าใจลึกซึ้งมากนัก น่าจะเกิดจากความชัดเจนในทิศทาง
วิทยุชุมชน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ความเป็นมืออาชีพ ขาดการเรียนรู้ ผู้ประกอบการจะวิตกกั งวล
เกี่ยวกับใบอนุญาตเสียเป็นส่วนใหญ่ เรื่องเนื้อหายังให้ความส าคัญน้อยมาก ประกอบกับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตแล้วเห็นว่ายังมีสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกจ านวนมากและละเมิด
กฎหมายในการประกอบกิจการแต่ก็ไม่ได้รับการจัดการแต่อย่างไรจากเจ้าหน้าที่ แต่อย่างไรก็ดี 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ให้ความระมัดระวังกันพอสมควร นอกจากกลุ่มวิทยุที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
จะมีการใช้วาจาที่อาจสร้างความแตกแยก หรือไม่สุภาพ (Hate speech) บ้างแต่ก็ไม่มากนัก 

3.4.11 บทบาทของ กสทช. ผู้ประกอบการเห็นว่า กสทช.ยังไม่สามารถควบคุม ก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการวิทยุให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกรณีคลื่นทับ
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ซ้อน กสทช.ยังไม่สามารถจัดการได้ ท าให้ผู้ประกอบการคลางแคลงใจว่าการที่วิทยุที่ยังไม่ได้รับ
อนุญาตมีการออกอากาศทับซ้อนคลื่นที่ได้รับในอนุญาต ทั้งประกอบกิจการที่ผิดประเภทท าไมถึง
ด าเนินการอยู่ต่อไปได้  ผู้ประกอบการเห็นว่าในเมื่อต้องจ่ายค่าใบอนุญาตแต่กลับไม่ได้รับการคุ้มครอง
จากกสทช. นอกจากประเด็นนี้แล้วก็ยังมีประเด็นอ่ืน ๆ อีกที่ผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นหน้าที่ของ 
กสทช.ควรให้บริการ เช่น การอบรมเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดรายการ มีค่ าใช้จ่ายสูง เนื้อหาเกิน
ความจ าเป็นส าหรับวิทยุระดับท้องถิ่น การเชิญเข้าร่วมประชุมเนื้อหามักวนเวียนอยู่ไม่มีความก้าวหน้า
ในการด าเนินงาน โดยภาพรวมแล้ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า กสทช.ควรจะต้องมีบทบาทต่อ
การด าเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือเป็นแนวทางที่ชัดเจนใน การด าเนินงานของ
วิทยุกระจายเสียงในระดับท้องถิ่นสู่การเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  

3.4.12 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของ กสทช. 

1) การด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ขออนุญาตจะต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง  
และโอนกันมิได้ ในประเด็นนี้จะพบว่า ส่วนใหญ่ยังคงด าเนินงานด้วยตนเอง เพียงแต่การบริหารงาน
อาจมอบหมายให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนอยู่บ้าง 

2) เนื้อหาในการออกอากาศ วิทยุชุมชนส่วนใหญ่ที่ไม่ฝักใฝ่การเมืองจะหลีกเลี่ยงการเข้า
ไปมีบทบาททางการเมือง และด้วยความรุนแรงของการเมืองระดับประเทศวิทยุส่วนใหญ่ที่ ไม่
เกี่ยวข้องจะหลีกเลี่ยงข่าวสารทางการเมืองให้มากที่สุด เพราะเกรงจะมีผลกระทบต่อตนเอง ทั้งด้าน
กฎหมาย ด้านมวลชนกลุ่มผู้ฟัง และยิ่งเป็นวิทยุประเภทธุรกิจก็จะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้อย่างชัดเจน 

ส่วนประเด็นการออกอากาศที่เข้าลักษณะลามกอนาจารนั้น  วิทยุส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
และหลีกเลี่ยง 

3) การบันทึกรายการ ผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดยังไม่มีการบันทึกรายการออกอากาศ  
โดยอ้างเหตุผลในหลายประเด็น ได้แก่ เครื่องมือในการบันทึก  ระยะเวลาการบันทึกมากเกินไปท าให้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เทคนิคในการบันทึก บุคลากรของสถานี 

4) การจัดท าผังรายการ วิทยุทั้งหมดต้องจัดท าเพ่ือประกอบการขออนุญาต แต่ตาม
ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่มิได้ค านึงถึงผังรายการตามที่ขออนุญาต ด้วยเหตุผลว่า สถานีไม่
สามารถวางผังได้ในระยะยาวต้องปรับเปลี่ยนรายการตามสถานการณ์เพ่ือให้มีรายได้เข้าหล่อเลี้ยงการ
ด าเนินงาน เพราะผู้สนับสนุนรายการในต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะไม่มีการท าสัญญาระยะยาว หรือไม่ก็
เป็นไปตามบุคลากรในการจัดรายการ โดยเฉพาะวิทยุประเภทกิจการบริการชุมชนที่ผู้จัดรายการ
น่าจะทั้งหมดเป็นอาสาสมัครไม่มีค่าตอบแทน การจัดรายการวิทยุจึงไม่สามารถมีข้อผูกมัดได้ 

ส่วนการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการต่อ กสทช. ไม่ปรากฏว่ามีสถานีใดมีการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงต่อสถานี และก็ไม่มีข้อมูลในหน่วยงานของ กสทช. ด้วยเช่นกัน 

5) ประกาศชื่อสถานี คลื่นความถี่ ชื่อผู้ด าเนินรายการและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ทุกต้นชั่วโมงพบว่ามีการปฏิบัติในเรื่องนี้น้อยมาก เมื่อพิจารณาจากความเป็นมืออาชีพแล้ว สถานี
เกือบทั้งหมดยังไม่สามารถสร้างมาตรฐานในส่วนนี้ได้ เพราะว่าในปัจจุบันผู้จัดรายการมืออาชีพยังมี
น้อยมาก 

6) การหารายได้ เนื่องจากวิทยุกระจายเสียงมี 3 ประเภท กติกาในการหารายได้ก็
แตกต่างกันไป ได้แก่ ประเภทสาธารณะไม่สามารถหารายได้จากโฆษณาได้ ยกเว้นประเภทที่เกี่ยวข้อง
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กับความปลอดภัยและความมั่นคงที่สามารถโฆษณาหารายได้พอเลี้ยงตัวเองโดยไม่หวังผลก าไรได้ 
ส่วนประเภทบริการทางธุรกิจสามารถหารายได้ได้ โดยไม่มีข้อจ ากัด ส่วนที่เป็นปัญหาน่าจะเป็น
ประเภทบริการชุมชน เพราะวิทยุประเภทบริการชุมชนไม่สามารถโฆษณาเพ่ือหารายได้ได้ รายได้หลัก
จึงมาจากการบริจาคซึ่งก็ยากมาก หรือต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใดเท่านั้น ท าให้เจตนารมณ์
ในการที่จะให้วิทยุเป็นเครื่องมือของชุมชนด้อยประสิทธิภาพลงไป ทั้งที่วิทยุชุมชนเป็นเครื่องที่มี
ประสิทธิภาพเข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี   

7) การออกอากาศทับซ้อนคลื่น ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดให้
ความส าคัญเป็นอันดับแรก ด้วยในปัจจุบันยังไม่มีการจัดสรรคลื่นอย่างเป็นทางการ การให้ทดลอง
ออกอากาศก็เป็นการอนุญาตชั่วคราวครั้งละ 1 ปี ถึงแม้ กสทช.จะก าหนดให้สถานีที่ได้รับอนุญาตแล้ว
ต้องส่งเครื่องตรวจวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ก็ยังมีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งละเลย โดยอ้างว่า 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสูง ค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจ สถานที่ตรวจมีน้อย ระยะเวลาในการตรวจนาน  
และผู้ประกอบการหลายรายมีเครื่องที่มีก าลังส่งสูงเกินกว่ามาตรฐานมาก ซึ่งแก้ไขให้ก าลังส่งต่ า
เหมือนว่าสูญเสียทรัพยากรของตนเอง 
 นอกจากนี้การที่สัญญาณคลื่นทับซ้อนเกิดจากการออกอากาศที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันใน
พ้ืนที่ที่ใกล้กันเกินไป เนื่องจากยังมิได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างชัดเจน การก าหนดก าลังส่งหรือ
ระยะทางในการส่ง ซึ่งถ้ามีการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างเป็นระบบปัญหานี้น่าจะลดลงบ้าง หรือในบาง
จังหวัดที่มีสถานีน้อยอาจหมดปัญหา และจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยินยอม
ในการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่โดยให้เวลาในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 
 บทสรุปสถานการณ์ของวิทยุกระจายเสียง ปัจจุบันการพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพยังอยู่ใน
ระยะเริ่มต้น ผู้ประกอบการยังมีการเรียนรู้  การพัฒนาด้านเนื้อหารูปแบบที่ เหมาะสมน้อย 
ผู้ประกอบการยังวิตกกังวลหรือให้ความส าคัญอยู่กับการจัดสรรคลื่นความถี่ เนื่องจากในปัจจุบัน
ปัญหาหลักของวิทยุคือการมีคลื่นทับซ้อนกัน ดังนั้นประเด็นที่ กสทช.ควรให้ความสนใจเป็นอันดับแรก
คือ การจัดสรรคลื่นความถี่ เมื่อการจัดสรรคลื่นความถี่ลงตัว ผู้ประกอบการน่าจะให้ความร่วมมือกับ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ กสทช.ก าหนดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขเครื่องส่งให้มีมาตรฐานตามก าหนด การ
ขอความร่วมมือในการก ากับดูแลเนื้อหาการออกอากาศ แต่ถ้ากสทช.ไม่สามารถแสดงบทบาทตาม
กฎหมาย ตามระเบียบ ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการ ความร่วมมือก็จะน้อย ซึ่งข้อมูลจากการ
ลงภาคสนามผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติให้ความร่วมมือต่อภาครัฐ  เพียงแต่ว่าประเด็นที่
ผู้ประกอบการมองคือ กสทช.ไม่สามารถจัดการเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ได้ นอกจากนี้การสื่อสาร
ถึงผู้ประกอบการ กสทช.ควรให้ความส าคัญเช่นกัน เป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการส่วนหนึ่งไม่เข้าใจ
สถานการณ์การด าเนินงานของ กสทช.เนื่องจากขาดข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ 
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บทที่ 4 
กรณีศึกษา 3 จังหวัด 

 
 

กรณีศึกษาสถานีวิทยุชุมชนประกอบด้วย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก การศึกษาภาพรวม
เกี่ยวกับวิทยุชุมชนว่ามีการด าเนินงานอย่างไร เนื้อหาในการออกอากาศหลากหลาย และมีอิทธิพลต่อ
ผู้ฟังเพียงใด ตลอดจนวิธีการด าเนินงานต่าง ๆ ของสถานีวิทยุ และขั้นตอนที่สอง เป็นการศึกษาในเชิง
ลึกของสถานีที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อผู้ฟัง เพื่อศึกษาเนื้อหาในการออกอากาศ โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 
 
4.1 การศึกษาภาพรวมของวิทยุชุมชน 

จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพ่ือศึกษาในภาพรวมของวิทยุชุมชน ทั้ง 3 พ้ืนที่ ซึ่ง
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีรายละเอียด
ของกลุ่มตัวอย่างตามพ้ืนที่ ดังตารางที่ 4.1 และตารางท่ี 4.2 
 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

จังหวัด 
ประเภทกิจการสถานี รวม 

ชุมชน สาธารณะ ธุรกิจ จ านวน 
เชียงใหม่     

ประชากร 27 25 58 110 
กลุ่มตัวอย่าง 10 9 31 50 

อุดรธานี     
ประชากร 8 2 63 73 
กลุ่มตัวอย่าง 4 2 14 20 

ภาพรวม     
ประชากร 35 27 121 183 
กลุ่มตัวอย่าง 14 11 45 70 

*ข้อมูลประชากร: กสทช. ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
 

ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกเขตหรืออ าเภอ 

พื้นที่ 
กลุ่มตัวอย่าง 

รวม 
ชุมชน สาธารณะ ธุรกิจ 

จังหวัดเชียงใหม่     
อ าเภอ จอมทอง 2 1 3 6 
อ าเภอ ดอยสะเก็ด 1 - - 1 
อ าเภอ ฝาง 2 2 2 6 
อ าเภอ พร้าว - - 3 3 
อ าเภอ เมือง 1 3 8 12 
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พื้นที่ 
กลุ่มตัวอย่าง 

รวม 
ชุมชน สาธารณะ ธุรกิจ 

อ าเภอ แม่แตง 1 1 1 3 
อ าเภอ แม่ริม 1 - 1 2 
อ าเภอ แม่วาง - - 1 1 
อ าเภอ แม่ออน 1 - 1 2 
อ าเภอ แม่อาย - - 1 1 
อ าเภอ เชียงดาว - - 1 1 
อ าเภอ สันก าแพง - - 3 3 
อ าเภอ สันป่าตอง 1 - 2 3 
อ าเภอ สันทราย - 2 4 6 

รวม 10 9 31 50 
อุดรธานี     

อ าเภอ เมือง 4 2 14 20 
รวม 4 2 14 20 

รวมกลุ่มตัวอย่าง 2 พื้นที่ 14 11 45 70 
 

จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากประชากรสถานีวิทยุทั้ง 2 จังหวัด ทั้งสิ้น 183 สถานี  
ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 110 สถานี และจังหวัดอุดรธานี จ านวน 73 สถานี และสุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) โดยประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ 50 สถานี และ
จังหวัดอุดรธานี 20 สถานี   
 และเม่ือจ าแนกตามประเภทกิจการของสถานี ในภาพรวม พบว่าจากประชากรสถานีทั้งหมด 
183 สถานี เป็นกิจการประเภทชุมชน 35 สถานีเป็นกิจการประเภทสาธารณะ 27 สถานีและเป็น
กิจการประเภทธุรกิจ 121 สถานี 

โดยสามารถรวบรวมข้อมูลภาคสนามเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งสิ้น  70 สถานี โดยในภาพรวม
จ าแนกเป็นกิจการประเภทชุมชน 14 สถานีกิจการประเภทสาธารณะ 11 สถานี และกิจการประเภท
ธุรกิจ 45 สถานี 
 โดยจังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่าง 50 สถานี เป็นประเภทกิจการชุมชน จ านวน 10  
สถานี ประเภทกิจการสาธารณะ จ านวน 9 สถานี และประเภทกิจการธุรกิจ จ านวน 31 สถานี 
จังหวัดอุดรธานี จากกลุ่มตัวอย่าง 20 สถานี จ าแนกเป็นประเภทกิจการชุมชนจ านวน 4 สถานี 
ประเภทกิจการสาธารณะจ านวน 2 สถานีและประเภทกิจการธุรกิจ จ านวน 14 สถานีโดยมีผลการ
ส ารวจดังนี้ 

4.1.1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างใน 2 พ้ืนที่ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดอุดรธานี โดยมีผลการส ารวจดังตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลเบื้องต้นกลุ่มตัวอย่าง 

รายการข้อมูล 
พื้นที่ 

เชียงใหม่ อุดรธานี รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

องค์กรในการจัดตั้ง 
กลุ่มคน 6 12.0 4 20.0 10 14.3 
องค์กรชุมชน 1 2.0 1 5.0 2 2.9 
มูลนิธิ สมาคม 12 24.0 1 5.0 13 18.6 
ห้างหุ้นส่วน 28 56.0 12 60.0 40 57.1 
บริษัท 3 6.0 2 10.0 5 7.1 

ระยะเวลาที่ด าเนินงานจนถึงปัจจุบัน (2556) 
ก่อนปี 2548 13 26.0 4 20.0 17 24.3 
ระหว่าง 2548-2549 6 12.0 2 10.0 8 11.4 
ระหว่าง 2550-2551 8 16.0 5 25.0 13 18.6 
ระหว่าง 2552-2553 6 12.0 4 20.0 10 14.3 
ระหว่าง 2554-2555 5 10.0 3 15.0 8 11.4 
ปี 2556 1 2.0 2 10.0 3 4.3 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ านวยการสถานีกับผู้ขออนุญาต 
ผู้ขออนุญาตเป็นผู้อ านวยการเอง 38 76.0 12 60.0 50 71.4 
ลูกจ้าง 5 10.0 3 15.0 8 11.4 
อาสาสมัคร 1 2.0 2 10.0 3 4.3 
อ่ืน ๆ 5 10.0 3 15.0 8 11.4 

เวลาในการออกอากาศต่อวัน 
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง 3 6.0 2 10.0 5 7.1 
13-15 ชั่วโมง 9 18.0 8 40.0 17 24.3 
16-18 ชั่วโมง 22 44.0 9 45.0 31 44.3 
19-21 ชั่วโมง 6 12.0 - - 6 8.6 
22-24 ชั่วโมง 10 20.0 1 5.0 11 15.7 

จ านวนผู้จัดรายการที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกาศ 
1 คน 14 28.0 4 20.0 18 25.7 
2 คน 3 6.0 3 15.0 6 8.6 
มากกว่า 2 คน 7 14.0 2 10.0 9 12.9 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานี 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชน 5 10.0 1 5.0 6 8.6 
เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจการองค์กร เช่น มูลนิธิ 
สมาคม 

4 8.0 1 5.0 5 7.1 
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รายการข้อมูล 
พื้นที่ 

เชียงใหม่ อุดรธานี รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพ่ือการเผยแพร่ศาสนา 5 10.0 1 5.0 6 8.6 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ธุรกิจตนเอง 3 6.0 5 25.0 8 11.4 
ท าเป็นอาชีพ ธุรกิจรับโฆษณา 6 12.0 9 45.0 15 21.4 
ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาธิปไตย การเมือง 1 2.0 3 15.0 4 5.7 

แหล่งที่มาของรายได้ 
กลุ่ม องค์กรในชุมชน 2 4.0 3 15.0 5 7.1 
มูลนิธิ  สมาคม  วัด โบสถ์คริสต์ 8 16.0 3 15.0 11 15.7 
การขายสินค้าตนเอง 9 18.0 5 25.0 14 20.0 
การโฆษณา 29 58.0 7 35.0 36 51.4 
หน่วยงานรัฐสนับสนุน เช่น อบต. 2 4.0 2 10.0 4 5.7 

การผลิตรายการของสถานี 
ผลิตด้วยตนเองท้ังหมด 13 26.0 13 65.0 26 37.1 
เชื่อมสัญญาณด้วย 36 72.0 7 35.0 43 61.4 

ประเภทรายการที่ออกอากาศสูงสุด (3 อันดับแรก)  
1 รายการเพลง บันเทิง 21 42.0 12 60.0 33 47.1 
2 รายการธรรมะ และศาสนา 13 26.0 5 25.0 18 25.7 
3 รายการข่าวสารทั่วไป 6 12.0 3 15.0 9 12.9 

 
ข้อมูลเบื้องต้นสถานีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 70 สถานี จ าแนกเป็นองค์กรในการจัดตั้ง

ได้ดังนี้ ส่วนใหญ่จดทะเบียนจัดตั้งในนามห้างหุ้นส่วน 40 สถานี หรือร้อยละ 57.1 จดทะเบียนจัดตั้ง
ในนามของมูลนิธิ สมาคม 13 สถานี หรือร้อยละ18.6 จดทะเบียนจัดตั้งในนามของกลุ่มคน 10 สถานี
หรือร้อยละ 14.3 จดทะเบียนจัดตั้งในนามองค์กรชุมชน 2 สถานี หรือร้อยละ 2.9 และจดทะเบียน
จัดตั้งในนามบริษัท 5 สถานี หรือร้อยละ 7.1 

โดยมีระยะเวลาที่ด าเนินงานกิจการสถานีวิทยุตั้งแต่ก่อนปี 2548 จ านวน 17 สถานี
หรือร้อยละ 24.3 ในระหว่างปี 2548-2549 จ านวน 8 สถานี หรือร้อยละ11.4 ในระหว่างปี 2550-
2551 จ านวน 13 สถานี หรือร้อยละ 18.6 ในระหว่างปี 2552-2553 จ านวน 10 สถานี หรือร้อยละ
14.3  ในระหว่างปี 2554-2555 จ านวน 8 สถานี หรือร้อยละ 11.4 และที่เพ่ิงด าเนินงานในปี 2556 
มี 3 สถานีร้อยละ 4.3 ในขณะที่ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ านวยการสถานีกับผู้ขออนุญาตจะ
พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ขออนุญาตจะเป็นผู้อ านวยการสถานีวิทยุเอง 50 สถานี หรือร้อยละ 71.4 

ด้านเวลาในการออกอากาศของสถานีวิทยุต่อวันนั้น ส่วนมากจะท าการออกอากาศ
ประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 31 สถานี หรือร้อยละ 44.3 รองลงมาเป็นการออกอากาศ 13-
15 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 17 สถานี หรือร้อยละ 24.3 และในจ านวนของสถานีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
70 สถานี มีสถานีวิทยุที่มีผู้จัดรายการที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกาศจากทางกสทช.1 คน จ านวน 18 
สถานีหรือ ร้อยละ 25.7 มีผู้จัดรายการที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกาศจากทาง กสทช. 2 คน จ านวน 6 
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สถานีหรือร้อยละ 8.6 และมีผู้จัดรายการที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกาศจากทาง กสทช.มากกว่า 2 คน 
จ านวน 9 สถานีหรือร้อยละ 12.9 

ด้านวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีของสถานีกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดคือ มี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีเพ่ือท าเป็นอาชีพเป็นธุรกิจรับโฆษณา จ านวน 15 สถานีหรือ ร้อยละ 
21.4 รองลงมามีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีเพ่ือประชาสัมพันธ์ธุรกิจตนเอง จ านวน 8 สถานีหรือ
ร้อยละ 11.4 

ด้านแหล่งที่มาของรายได้ในการด าเนินงานสถานีวิทยุจะพบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้จากการโฆษณาในสถานี จ านวน 36 สถานีหรือร้อยละ 51.4 รองลงมามีรายได้จาก
การขายสินค้าของตนเอง จ านวน 14 สถานีหรือร้อยละ 20.0 และรูปแบบของการผลิตรายการที่
ออกอากาศในปัจจุบันของสถานีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการผลิตรายการด้วยตนเองพร้อม
กับท าการเชื่อมสัญญาณจากสถานีอ่ืนมาออกอากาศด้วย จ านวน  43 สถานีหรือร้อยละ 61.4 โดย
ประเภทของรายการที่สถานีกลุ่มตัวอย่างท าการออกอากาศมากที่สุดอันดับแรก คือ ประเภทรายการ
เพลงและบันเทิง จ านวน 33 สถานีหรือร้อยละ 47.1 อันดับที่สองเป็นประเภทรายการธรรมะและ
ศาสนา จ านวน 18 สถานีหรือร้อยละ 25.7 และอันดับที่สามเป็นประเภทรายการข่าวสารทั่วไป 
จ านวน 9 สถานีหรือร้อยละ 12.9 

2) ข้อมูลการด าเนินงานของกลุ่มตัวอย่าง จากการรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่มีผลการส ารวจดังตารางที่ 4.4 

 1) จังหวัดเชียงใหม่ 
   
ตารางท่ี 4.4 แสดงข้อมูลเบื้องต้นกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ 

รายการข้อมูล 
เชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 
องค์กรในการจัดตั้ง   

กลุ่มคน 6 12.0 
องค์กรชุมชน 1 2.0 
มูลนิธิ สมาคม 12 24.0 
ห้างหุ้นส่วน 28 56.0 
บริษัท 3 6.0 

ระยะเวลาที่ด าเนินงานจนถึงปัจจุบัน (2556)   
ก่อนปี 2548 13 26.0 
ระหว่าง 2548-2549 6 12.0 
ระหว่าง 2550-2551 8 16.0 
ระหว่าง 2552-2553 6 12.0 
ระหว่าง 2554-2555 5 10.0 
ปี 2556 1 2.0 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ านวยการสถานีกับผู้ขออนุญาต   
ผู้ขออนุญาตเป็นผู้อ านวยการเอง 38 76.0 
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รายการข้อมูล 
เชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 
ลูกจ้าง 5 10.0 
อาสาสมัคร 1 2.0 
อื่น ๆ 5 10.0 

เวลาในการออกอากาศต่อวัน   
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง 3 6.0 
13-15 ชั่วโมง 9 18.0 
16-18 ชั่วโมง 22 44.0 
19-21 ชั่วโมง 6 12.0 
22-24 ชั่วโมง 10 20.0 

จ านวนผู้จัดรายการที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกาศ   
1 คน 14 28.0 
2 คน 3 6.0 
มากกว่า 2 คน 7 14.0 

วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสถานี   
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชน 5 10.0 
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการองคก์ร เช่น มูลนิธิ สมาคม 4 8.0 
เพื่อการเผยแพร่ศาสนา 5 10.0 
เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจตนเอง 3 6.0 
ท าเป็นอาชีพ ธุรกิจรับโฆษณา 6 12.0 
ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาธิปไตย การเมือง 1 2.0 

แหล่งที่มาของรายได้   
กลุ่ม องค์กรในชุมชน 2 4.0 
มูลนิธิ  สมาคม  วัด โบสถ์คริสต์ 8 16.0 
การขายสินค้าตนเอง 9 18.0 
การโฆษณา 29 58.0 
หน่วยงานรัฐสนับสนุน เช่น อบต. 2 4.0 

การผลิตรายการของสถานี   
ผลิตด้วยตนเองท้ังหมด 13 26.0 
เชื่อมสัญญาณด้วย 36 72.0 

ประเภทรายการที่ออกอากาศ (3 อันดับ) สูงสุด   
1 รายการเพลง บันเทิง 21 42.0 
2 รายการธรรมะ และศาสนา 13 26.0 
3 รายการขา่วสารท่ัวไป 6 12.0 
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ข้อมูลเบื้องต้นสถานีกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 50 สถานีจ าแนก
เป็นองค์กรในการจัดตั้งได้ดังนี้ ส่วนใหญ่จดทะเบียนจัดตั้งในนามห้างหุ้นส่วน 28 สถานีหรือร้อยละ 
56.0 จดทะเบียนจัดตั้งในนามของมูลนิธิ สมาคม 12 สถานี หรือร้อยละ 24.0 จดทะเบียนจัดตั้งใน
นามของกลุ่มคน 6 สถานี หรือร้อยละ 12.0 จดทะเบียนจัดตั้งในนามขององค์กรชุมชน 1 สถานีหรือ
ร้อยละ 2.0 และจดทะเบียนจัดตั้งในนามบริษัท 3 สถานี หรือร้อยละ 6.0 

โดยมีระยะเวลาที่ด าเนินงานกิจการสถานีวิทยุตั้งแต่ก่อนปี 2548 จ านวน 13 สถานี
หรือร้อยละ 26.0 ในระหว่างปี 2548-2549 จ านวน 6 สถานีหรือร้อยละ 12.0 ในระหว่างปี 2550-
2551 จ านวน 8 สถานีหรือร้อยละ 16.0 ในระหว่างปี 2552-2553 จ านวน 6 สถานีหรือร้อยละ 12.0 
ในระหว่างปี 2554-2555 จ านวน 5 สถานีหรือร้อยละ 10.0 และที่เพ่ิงด าเนินงานในปี 2556 มีอยู่ 1 
สถานีร้อยละ 2.0 ในขณะที่ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ านวยการสถานีกับผู้ขออนุญาตจะพบว่า
โดยส่วนใหญ่ผู้ขออนุญาตจะเป็นผู้อ านวยการสถานีวิทยุเอง 38 สถานีหรือร้อยละ 76.0 

ด้านเวลาในการออกอากาศของสถานีวิทยุต่อวันในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนมาก
จะท าการออกอากาศประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 22 สถานีหรือร้อยละ 44.0 รองลงมาเป็น
การออกอากาศ 22-24 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 10 สถานีหรือร้อยละ 20.0 และในจ านวนของสถานี
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 สถานี มีสถานีวิทยุที่มีผู้จัดรายการที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกาศจากทาง 
กสทช.1 คน จ านวน 14 สถานีหรือร้อยละ 28.0 มีผู้จัดรายการที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกาศจากทาง 
กสทช. 2 คน จ านวน 3 สถานีหรือร้อยละ 6.0 และมีผู้จัดรายการที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกาศจากทาง 
กสทช.มากกว่า 2 คน จ านวน 7 สถานีหรือร้อยละ 14.0 

ด้านวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีของสถานีกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดคือ มี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีเพ่ือท าเป็นอาชีพเป็นธุรกิจรับโฆษณา จ านวน 6 สถานีหรือร้อยละ 
12.0 รองลงมามีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชน จ านวน 5 สถานี
หรือร้อยละ 10.0 เท่ากันกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีเพ่ือการเผยแพร่ศาสนา จ านวน 5 สถานี
หรือร้อยละ 10.0  

ด้านแหล่งที่มาของรายได้ในการด าเนินงานสถานีวิทยุจะพบว่า เกินกว่าครึ่งหนึ่งของ
กลุ่มตัวอย่างมีรายได้จากการโฆษณาในสถานี จ านวน 29 สถานีหรือร้อยละ 58.0 รองลงมามีรายได้
จากการขายสินค้าของตนเอง จ านวน 9 สถานีหรือร้อยละ 18.0 และรูปแบบของการผลิตรายการที่
ออกอากาศในปัจจุบันของสถานีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่จะใช้วิธีการผลิตรายการด้วย
ตนเองพร้อมกับท าการเชื่อมสัญญาณจากสถานีอ่ืนมาออกอากาศด้วย จ านวน 36 สถานีหรือร้อยละ 
72.0 โดยประเภทของรายการที่สถานีกลุ่มตัวอย่างท าการออกอากาศมากที่สุดอันดับแรก คือ 
ประเภทรายการเพลงและบันเทิง จ านวน 21 สถานีหรือร้อยละ 42.0 อันดับที่สองเป็นประเภท
รายการธรรมะและศาสนา จ านวน 13 สถานีหรือร้อยละ 26.0 และอันดับที่สามเป็นประเภทรายการ
ข่าวสารทั่วไป จ านวน 6 สถานีหรือร้อยละ 12.0 

2) จังหวัดอุดรธานี 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงข้อมูลเบื้องต้นกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานี 

รายการข้อมูล 
อุดรธานี 

จ านวน ร้อยละ 
องค์กรในการจัดตั้ง   

กลุ่มคน 4 20.0 
องค์กรชุมชน 1 5.0 
มูลนิธิ สมาคม 1 5.0 
ห้างหุ้นส่วน 12 60.0 
บริษัท 2 10.0 

ระยะเวลาที่ด าเนินงานจนถึงปัจจุบัน (2556)   
ก่อนปี 2548 4 20.0 
ระหว่าง 2548-2549 2 10.0 
ระหว่าง 2550-2551 5 25.0 
ระหว่าง 2552-2553 4 20.0 
ระหว่าง 2554-2555 3 15.0 
ปี 2556 2 10.0 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ านวยการสถานีกับผู้ขออนุญาต   
ผู้ขออนุญาตเป็นผู้อ านวยการเอง 12 60.0 
ลูกจ้าง 3 15.0 
อาสาสมัคร 2 10.0 
อ่ืน ๆ 3 15.0 

เวลาในการออกอากาศต่อวัน   
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง 2 10.0 
13-15 ชั่วโมง 8 40.0 
16-18 ชั่วโมง 9 45.0 
19-21 ชั่วโมง - 0 
22-24 ชั่วโมง 1 5.0 

จ านวนผู้จัดรายการที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกาศ   
1 คน 4 20.0 
2 คน 3 15.0 
มากกว่า 2 คน 2 10.0 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานี   
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชน 1 5.0 
เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจการองค์กร เช่น มูลนิธิ สมาคม 1 5.0 
เพ่ือการเผยแพร่ศาสนา 1 5.0 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ธุรกิจตนเอง 5 25.0 
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รายการข้อมูล 
อุดรธานี 

จ านวน ร้อยละ 
ท าเป็นอาชีพ ธุรกิจรับโฆษณา 9 45.0 
ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาธิปไตย การเมือง 3 15.0 

แหล่งที่มาของรายได้   
กลุ่ม องค์กรในชุมชน 3 15.0 
มูลนิธิ  สมาคม  วัด โบสถ์คริสต์ 3 15.0 
การขายสินค้าตนเอง 5 25.0 
การโฆษณา 7 35.0 
หน่วยงานรัฐสนับสนุน เช่น อบต. 2 10.0 

การผลิตรายการของสถานี   
ผลิตด้วยตนเองท้ังหมด 13 65.0 
เชื่อมสัญญาณด้วย 7 35.0 

ประเภทรายการที่ออกอากาศ (3 อันดับ) สูงสุด   
1 รายการเพลง บันเทิง 12 60.0 
2 รายการธรรมะ และศาสนา 5 25.0 
3 รายการข่าวสารทั่วไป 3 15.0 

 
ข้อมูลเบื้องต้นสถานีกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีทั้งหมด 20 สถานีจ าแนกเป็น

องค์กรในการจัดตั้งได้ดังนี้ ส่วนใหญ่จดทะเบียนจัดตั้งในนามห้างหุ้นส่วน 12 สถานี หรือร้อยละ 60.0  
จดทะเบียนจัดตั้งในนามของกลุ่มคน 4 สถานี หรือร้อยละ 20.0 จดทะเบียนจัดตั้งในนามบริษัท 2  
สถานี หรือร้อยละ 10.0 จดทะเบียนจัดตั้งในนามของมูลนิธิ สมาคม 1 สถานี หรือร้อยละ 5.0 และจด
ทะเบียนจัดตั้งในนามขององค์กรชุมชน 1 สถานีหรือร้อยละ 20.0 

โดยมีระยะเวลาที่ด าเนินงานกิจการสถานีวิทยุตั้งแต่ก่อนปี 2548 จ านวน 4 สถานี
หรือร้อยละ 20.0 ในระหว่างปี 2548-2549 จ านวน 2 สถานี หรือร้อยละ 10.0 ในระหว่างปี 2550-
2551 จ านวน 5 สถานีหรือร้อยละ 25.0 ในระหว่างปี 2552-2553 จ านวน 4 สถานี หรือร้อยละ 20.0 
ในระหว่างปี 2554-2555 จ านวน 3 สถานี หรือร้อยละ 15.0 และที่เพ่ิงด าเนินงานในปี 2556 มีอยู่ 2 
สถานีร้อยละ 10.0 ในขณะที่ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ านวยการสถานีกับผู้ขออนุญาตจะ
พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ขออนุญาตจะเป็นผู้อ านวยการสถานีวิทยุเอง 12 สถานี หรือร้อยละ 60.0 

ด้านเวลาในการออกอากาศของสถานีวิทยุต่อวันส่วนมากจะท าการออกอากาศ
ประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 9 สถานี หรือร้อยละ 45.0 รองลงมาเป็นการออกอากาศ 13-
15 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 8 สถานีหรือร้อยละ 40.0 และในจ านวนของสถานีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20 
สถานี มีสถานีวิทยุที่มีผู้จัดรายการที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกาศจากทาง กสทช.1 คน จ านวน  4 สถานี
หรือร้อยละ 20.0 มีผู้จัดรายการที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกาศจากทาง กสทช. 2 คน จ านวน 3 สถานี
หรือร้อยละ 15.0 และมีผู้จัดรายการที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกาศจากทาง กสทช.มากกว่า 2 คน 
จ านวน 2 สถานี หรอืร้อยละ 10.0 
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ด้านวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีของสถานีกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีที่พบ
มากที่สุดคือ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีเพ่ือท าเป็นอาชีพเป็นธุรกิจรับโฆษณา จ านวน 9 สถานี
หรือร้อยละ 45.0 รองลงมามีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจตนเอง จ านวน 5 
สถานี หรือร้อยละ 25.0 

ด้านแหล่งที่มาของรายได้ในการด าเนินงานสถานีวิทยุจะพบว่าสถานีกลุ่มตัวอย่างมี
รายได้จากการโฆษณาในสถานี จ านวน 7 สถานี หรือร้อยละ 35.0 รองลงมามีรายได้จากการขาย
สินค้าของตนเอง จ านวน 5 สถานี หรือร้อยละ 25.0 และรูปแบบของการผลิตรายการที่ออกอากาศใน
ปัจจุบันของสถานีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการผลิตรายการด้วยตนเองทั้งหมด จ านวน 13 
สถานี หรือร้อยละ 65.0 โดยประเภทของรายการที่สถานีกลุ่มตัวอย่างท าการออกอากาศมากที่สุด
อันดับแรก คือ ประเภทรายการเพลงและบันเทิง จ านวน 12 สถานี หรือร้อยละ 60.0 อันดับที่สอง
เป็นประเภทรายการธรรมะและศาสนา จ านวน 5 สถานี หรือร้อยละ 25.0 และอันดับที่สามเป็น
ประเภทรายการข่าวสารทั่วไป จ านวน 3 สถานี หรือร้อยละ 15.0 

3) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ข้อมูลเบื้องต้นของสถานีวิทยุกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ท า

การส ารวจสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 3 สถานี ซึ่งเป็นกิจการประเภทสาธารณะทั้งสิ้น 
(1) สถานีวิทยุสามวาอัพเดต FM 104.85 MHz 

 สถานีวิทยุสามวาอัพเดต ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ปี 2555 โดยรายการที่
ออกอากาศมีการจัดท ารายการออกอากาศในสถานีเอง พร้อมกับให้ประชาชนโทรเข้ามาให้ข้อมูล   

 หลักการด าเนินงานของสถานีคือ “เป็นสถานีข่าวสาร เพ่ือประชาชนคนรักความ
ถูกต้อง รักความเป็นธรรม รักประชาธิปไตย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันกษัตริย์ ต่อต้าน
รัฐประหาร คัดค้านเผด็จการ พัฒนาประชาธิปไตย เป็นคลื่นเพ่ือความมั่นคงในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” 

 การหาข้อมูล ข่าว เนื้อหาสาระที่น ามาออกอากาศ จะน ามาจากเว็บไซด์ทั่วไป อ่าน
ทุกส านักข่าว แล้วเอามาประเมินด้วยตรรกะตัวเอง ตัวอย่างเช่น spring new / post today / คมชัด
ลึก / ASTV อ่านทั้งสองฝั่ง 

 รายได้ของสถานีมาจากเงินบริจาคจากประชาชนและผู้ชมบริจาคเข้ามาให้ทางสถานี  
เพราะสถานีไม่มีการออกอากาศโฆษณา เนื้อหาที่ออกอากาศในรายการส่วนใหญ่เป็นเรื่องของข่าวสาร 
การเมือง ประชาธิปไตย 

(2) สถานีวิทยุสายไหม Radio FM 104.10 MHz 
 สถานีวิทยุสายไหม Radio เริ่มออกอากาศประมาณปี 2552 โดยเดิมที่เป็นคลื่น FM 

89.95 จากนั้นก็เป็น 102.15 จนสุดท้ายก็ 104.10 MHz  
 หลักการด าเนินงานของสถานีคือ เป็นสื่อที่ต่อสู้ ทั้งในฐานะของสื่อประชาชนมีจุดยืน

ที่ชัดเจนและเป็นแนวร่วมในเครือข่ายของ กวป.ที่จะน าเสนอข่าวในแนวเดียวกัน ซึ่งสถานีจะน าเสนอ
แต่ข่าวความจริง และข้อกฎหมายให้ประชาชนได้ฟัง  

 การหาข้อมูล ข่าว เนื้อหาสาระที่น ามาออกอากาศส่วนใหญ่น ามาจากสื่อหลัก ซึ่ง
ทางสถานีจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์อีกรอบ โดยจะน าเสนอทั้งสองด้าน (การเมือง)   

 รายได้ของสถานีมาจากการรับออก Spot โฆษณาในรายการ 
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 (3) สถานีวิทยุคลื่นเสียงสนั่นรักษ์ เรดิโอ FM 107.40 MHz 
 สถานีวิทยุคลื่นเสียงสนั่นรักษ์ เริ่มออกอากาศเมื่อประมาณปี 2549  โดยรูปแบบการ

ด าเนินงานออกอากาศของสถานีมีการน าเสนอข่าวประมาณ 80%  และออกอากาศขายของโดยผู้จัด
รายการในสถานี 20%  

 การหาข้อมูล ข่าว เนื้อหาสาระที่น ามาออกอากาศส่วนใหญ่น ามาจากกลุ่ม  LINE 
ของคนเสื้อแดง  Facebook  Internet หนังสือพิมพ์ และบทความวิชาการ  

 รายได้หลักของสถานีมาจากการขายผลิตภัณฑ์ของตนเองผ่านการโฆษณาในสถานี 
แต่เดิมท่ีมีการได้รับเงินสนับสนุนจากพรรคการเมืองแต่ด้วยเหตุบางประการท าให้ยกเลิกไป 

 
4.2 กรณีศึกษาเชิงลึก 

เป็นการศึกษาเชิงลึกของวิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกวิทยุชุมชนที่
มีข่าวสารทางการเมืองและวิทยุชุมชนที่คาดว่าจะมีผู้ฟังและมีมาตรฐานในด้านเนื้อหา จ านวน 8 
สถานี โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

4.2.1 สถานีวิทยุกลุ่มตัวอย่าง 
1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2 สถานี ได้แก่ 

1.1  สถานีวิทยุเมเนเจอร์เรดิโอ  
1.2  สถานีวิทยุชุมชนผู้กล้าประชาธิปไตย 

2.  จังหวัดเชียงใหม่ 3 สถานี ได้แก่ 
2.1 สถานีวิทยุบิ๊กเอฟเอ็ม 
2.2 สถานีวิทยุคนรักเชียงใหม่ 
2.3 สถานีวิทยุชุมชนวิหคเรดิโอ 

3.  จังหวัดอุดรธานี 3 สถานี ได้แก่ 
3.1 สถานีวิทยุชุมชนชมรมคนรักอุดร 
3.2 สถานีวิทยุชุมชนคนรักไทย 
3.3 สถานีวิทยุโฮมออนแอร์ 

4.2.2 ผลการศึกษา 
1. การวิเคราะห์เนื้อหาการออกอากาศ 

เนื้อหาข้อมูลข่าวที่วิเคราะห์จะประกอบด้วยเนื้อหาข่าวที่ออกอากาศจากสถานีวิทยุ
ชุมชนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาสามจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะเวลา 4 วัน (2-5 เมษายน พ.ศ. 2557) ซึ่งมีเนื้อข่าวโดยรวม
ทั้งหมดที่ถูกน าเสนอในช่วงเวลาดังกล่าว 446 ข่าว  
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนและร้อยละของข่าวจ าแนกรายจังหวัด 
พื้นทีศ่ึกษา จ านวนข่าว ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วนสะสม 

กทม.และปริมณฑล 168 37.7 37.7 37.7 
จังหวัดเชียงใหม่ 140 31.4 31.4 31.4 
จังหวัดอุดรธาน ี 138 30.9 30.9 30.9 

รวม 446 100.0 100.0 100.0 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงการเปรียบเทียบจ านวน ร้อยละ และสัดส่วนของข่าวจ าแนกรายสถานี 
สถานีวิทยุ จ านวนข่าว ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วนสะสม 

สถานีวิทยุบิ๊กเอฟเอ็ม (เชียงใหม่) 59 13.2 13.2 13.2 
สถานีวิทยุชุมชนวิหคเรดิโอ (เชียงใหม่) 54 12.1 12.1 100.0 
สถานีวิทยุคนรักเชียงใหม่ (เชียงใหม่) 27 6.1 6.1 50.2 
สถานีวิทยุชุมชนชมรมคนรักอุดร (อุดรธานี) 54 12.1 12.1 25.3 
สถานีวิทยุชุมชนคนรักไทย (อุดรธานี) 43 9.6 9.6 35.0 
สถานีวิทยุโฮมออนแอร์ (อุดรธานี) 41 9.2 9.2 44.2 
สถานีวิทยุเมเนเจอร์เรดิโอ (กทม.) 126 28.3 28.3 78.5 
สถานีวิทยุชุมชนผู้กล้าประชาธิปไตย (กทม.) 42 9.4 9.4 87.9 

รวม 446 100.0 100.0  
 

ความแตกต่างของจ านวนข่าวต่อสถานีเกิดจากรูปแบบของสถานีวิทยุที่แตกต่างกัน 
บางสถานีจะเน้นไปทางด้านข่าว ในขณะที่สถานีอ่ืนๆ จะมุ่งเน้นไปที่ความบันเทิง ซึ่งรายการวิทยุที่ถูก
บันทึกมาได้แก่ 
 

ตารางท่ี 4.8  แสดงการเปรียบเทียบจ านวน ร้อยละ และสัดส่วนของรายการวิทยุจ าแนกราย
สถานี 

รายการ จ านวนข่าว ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วนสะสม 
ร้อยข่าวยามเช้า 39 8.7 8.7 8.7 
ร้อยข่าววันหยุดสุดสัปดาห์ 15 3.4 3.4 12.1 
ภัยรีพอร์ต 50 11.2 11.2 23.3 
DNN News 10 2.2 2.2 25.6 
เจาะข่าวลึก 43 9.6 9.6 35.2 
ข่าวมันส์ทะลุจอ 54 12.1 12.1 47.3 
กระแสคน-กระแสความคิด 28 6.3 6.3 53.6 
ชั่วโมงข่าว 37 8.3 8.3 61.9 
News Hours (Weekend) 17 3.8 3.8 65.7 
รอบวันทันเหตุการณ์ 72 16.1 16.1 81.8 
Report Short News 4 0.9 0.9 82.7 
Social Media 1 0.2 0.2 83.0 
Social Media (สังคมออนไลน์) 13 2.9 2.9 85.9 
Thai News Update 5 1.1 1.1 87.0 
ทันข่าวเช้า 33 7.4 7.4 94.4 
TWILIGHT NEWS 17 3.8 3.8 98.2 
Udon Weekend News 8 1.8 1.8 100.0 

รวม 446 100.0 100.0  
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2. รูปแบบของการน าเสนอข่าวที่ใช้ในแต่ละสถานีวิทยุ 
ลักษณะและรูปแบบของข่าวและการน าเสนอข่าวในสถานีวิทยุกลุ่มตัวอย่าง จะแตกต่าง

ออกไปเป็น 6 ประเภท ซึ่งส าหรับสถานีวิทยุนั้น การอ่านข่าวเป็นออกอากาศเป็นลักษณะที่ใช้กันมาก
ที่สุด แต่ก็ยังมีรูปแบบการรายงานและสัมภาษณ์บ้างในบางสถานีวิทยุ  
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงรูปแบบของการน าเสนอข่าวของสถานีตัวอย่าง 

 
สถานีวิทยุ 

รูปแบบของข่าว  
รวม อื่นๆ เสียง

อ่าน 
ไม่มี รายงาน สปอต ข้อ 

คิดเห็น 
สัมภาษณ์ 

สถานีวิทยุบิ๊กเอฟเอ็ม (เชียงใหม่) - 55 - - 4 - - 59 
สถานีวิทยุคนรักเชียงใหม่ (เชียงใหม่) - 14 - - 1 - 12 27 
สถานีวิทยุชุมชนวิหคเรดิโอ (เชียงใหม่) - 51 - - 2 - 1 54 
สถานีวิทยุชุมชนชมรมคนรักอุดร 
(อุดรธานี) 

- 15 - 22 - 12 5 54 

สถานีวิทยุชุมชนคนรักไทย (อุดรธานี) - 13 - 14 1 9 6 43 
สถานีวิทยุโฮม ออนแอร์ (อุดรธานี) - 22 - 16 - - 2 41 
สถานีวิทยุเมเนเจอร์เรดิโอ (กทม.) - 102 - 12 - 6 6 126 
สถานีวิทยุชุมชนผู้กล้าประชาธิปไตย 
(กทม.) 

1 6 1 3 - 24 7 42 

รวม 1 278 1 67 9 51 39 446 
 

ส่วนที่คณะวิจัยให้ความส าคัญมากคือแหล่งข่าวที่สถานีเลือกน าข่าวมาออกอากาศ 
ดังจะเห็นความแตกต่างได้ชัดจากตารางต่อไป (ข้อมูลส าคัญที่น่าสนใจดังที่ท าตัวหนาไว้) 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารที่สถานีวิทยุใช้ 

แหล่งที่มาของข่าว 
เชียงใหม ่ อุดรธานี กรุงเทพมหานคร  

จ านวน 
บ๊ิกเอฟเอ็ม  

คนรัก
เชียงใหม่  วิหคเรดิโอ  

โฮม ออน
แอร์  

ชมรมคนรัก
อุดร  คนรักไทย  

ผู้กล้า
ประชาธิปไตย 

เมเนเจอร ์
เรดิโอ  

Disaster Prevention 6 - - - - - - - 1 
DNN NEWS - 27 - - - - - - 1 
รายงานข่าวภาคสนาม - - - - - - - 9 2 
ส านักข่าวต่างประเทศ 10 - - - - - - - 1 
INN News - - - - - 32 - - 1 
ข่าวต่างประเทศ - - - - - - - 19 1 
สัมภาษณ ์ - - - - - - 4 29 2 
ข่าวสดออนไลน์ - - - - 27 - - - 1 
ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น - - - 32 19 8 - - 3 
นสพ.มติชน - - - - 6 - 1 - 3 
รายงานข่าว - - - - - - 11 22 2 
หนังสือพิมพ์ - - 54 - - - 3 2 3 
บันทึกสุนทรพจน์ - - - - - - 1 22 2 
Voice TV - - - - - - - - 1 
อื่นๆ 22 - - - - 1 - - 2 
จ านวนแหล่งข่าว 3 3 3 2 1 6 6 1  
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แหล่งข่าวที่ส าคัญมากสุดสามแห่ง (ซึ่งถูกเลือกใช้จากสถานีวิทยุสามสถานี ) คือ 
หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะ มติชนและผู้สื่อข่าวท้องถิ่น โดยข่าวต่างประเทศมีบทบาทรองลงมา ในขณะที่
รายงานข่าวภาคสนามและการสัมภาษณ์ รวมทั้งการบันทึกสุนทรพจน์มีบทบาทรองลงมาอีกส าหรับ
สถานี ท าให้สถานีวิทยุมีความแตกต่างหลากหลายอย่างมากตามแหล่งข่าวที่ตนเองเลือกใช้ โดยเฉพาะ
สถานีวิทยุชุมชนเมเนเจอร์เรดิโอและสถานีวิทยุชุมชนผู้กล้าประชาธิปไตยในกรุงเทพและปริมณฑล ที่
มีความหลากหลายมากที่สุด โดยที่ เมเนเจอร์เรดิโอเป็นสถานีเดียวที่มีการถ่ายทอดข่าวจาก
ต่างประเทศ ในทางตรงกันข้ามนั้น สถานีวิทยุคนรักเชียงใหม่จะเลือกใช้แหล่งข่าวจาก DNN News 
และ สถานีวิทยุชุมชนวิหคเรดิโอจะเลือกใช้หนังสือพิมพ์เป็นแหล่งข่าวหลัก แม้ว่าความเชื่อมโยงต่อ
แหล่งข่าวจะแสดงออกชัดเจน เฉกเช่น สถานีวิทยุชุมชนเมเนเจอร์เรดิโอกับแหล่งข่าวจากมติชน หรือ 
สถานีวิทยุชุมชนชมรมคนรักอุดรกับแหล่งข่าวจากข่าวสด หรือ สถานีวิทยุชุมชนคนรักไทยและ
แหล่งข่าว INN News ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานีวิทยุชุมชนมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับสื่ออ่ืนๆ และผู้ให้
ข้อมูลข่าว 

ข้อมูลดังกล่าวชี้วัดความแตกต่างที่เกี่ยวกับข้อมูลส าหรับสถานีวิทยุชุมชนระหว่าง
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุดรธานี ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่ามีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายที่ว่า
แหล่งข่าวที่ใช้ในสถานีวิทยุจังหวัดเชียงใหม่ จะไม่ถูกใช้ในจังหวัดอุดรธานี ฯลฯ ดังนั้นการวิเคราะห์ที่
ตัวสถานีจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งจะแสดงให้เห็นกรณีมากมายที่แหล่งข่าวหนึ่งๆ จะถูกใช้โดยสถานี
วิทยุเพียงหนึ่งหรือสองแห่ง เช่น  แหล่งข่าว Disaster Prevention ที่มีแต่สถานีวิทยุชุมชนบิ๊กเอฟเอ็ม
ที่เลือกใช้ แหล่งข่าวจาก DNN News ที่มีแต่สถานวิทยุชุมชนคนรักเชียงใหม่ใช้ และแหล่งข่าวที่เป็น
ส านักข่าวต่างประเทศท่ีใช้โดยสถานีวิทยุชุมชนบิ๊กเอฟเอ็มเช่นเดียวกัน ฯลฯ และสถานีวิทยุชุมชนสาม
แห่งที่ใช้ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนชมรมคนรักอุดร สถานีวิทยุชุมชนคนรักไทยและ
สถานีวิทยุชุมชนโฮมออนแอร์ ซึ่งแหล่งข่าวที่ใช้และทัศนคติแนวทางของข่าว เช่น เป็นไปในทางบวก 
เป็นกลางหรือทางลบไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในท่ีนี้ 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงทัศนคติแนวทางของแหล่งข่าว 

แหล่งข่าว 
ทัศนคติ 

รวม 
ลบ เป็นกลาง บวก 

DNN NEWS 11 11 5 27 
ส านักข่าวต่างประเทศ - 2 - 2 
INN News 14 2 16 32 
ข่าวสดออนไลน์ 15 - 12 27 
ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น 29 1 29 59 
นสพ.มติชน 4 - 2 6 
หนังสือพิมพ์ 3 42 4 49 
กรมอุตุนิยมวิทยา 4 - - 4 
กรมอุตุนิยมวิทยา 2 - 2 - 2 
Voice TV 4 - 5 9 
อื่นๆ 5 6 1 12 

รวม 89 66 74 229 
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ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นหนังสือพิมพ์เสมือนว่าจะมีความเป็นกลางสูง ในขณะที่ 
INN News ข่าวสดออนไลน์และการรายงานข่าวของท้องถิ่น มีการแบ่งแยกขั้วระหว่างเป็นไปใน
ทางบวกและลบอยู่มาก ส่วน DNN News นั้นมีความสมดุลระหว่างเป็นไปในทางบวกและลบ 

3) รูปแบบของภูมิภาค 
เนื่องจากเราท าการวิจัยสถานีวิทยุชุมชน ค าถามที่ว่าแนวโน้มของการน าเสนอข้อมูล

หลักๆ จากภูมิภาคจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน? จึงเกิดขึ้น ซึ่งในการตอบค าถามนี้ คณะผู้วิจัยจึง
วิเคราะห์เครือข่ายสองรูปแบบ โดยท าการรวมสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุและภูมิภาคที่เสนอข่าว 

 
   

กรุงเทพมหานครค่อนข้างมีบทบาทที่ส าคัญอย่างเห็นได้ชัดในกรณีนี้ ดังจะเห็นได้
จากทุกสถานีมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นการเสนอข่าวเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะพบการเสนอข่าว
ดังกล่าวในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าสถานีวิทยุในจังหวัดอุดรธานี  โดยสถานีวิทยุในจังหวัดอุดรธานี
ส่วนใหญ่จะรายงานข่าวตามปกติเก่ียวกับกรุงเทพมหานคร ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น การรายงาน
ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครค่อนข้างมีมากและให้ความส าคัญอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง
หัวข้อข่าวๆ อ่ืนยังเสนอไม่มากเท่า จึงสรุปผลการวิจัยส่วนนี้ได้ว่าสถานีวิทยุชุมชนมีเป้าประสงค์ในการ
รายงานข่าวอยู่สองประการ แต่แตกต่างไปในระดับความต่าง ได้แก่ ข่าวส่วนที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหา -
นครและภูมิภาคของตนเอง 

โดยประเด็นของข่าวนั้นค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกัน แต่ต่างกันในส่วนของการ
แพร่กระจายข่าว ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเกิดจากการประท้วงทางการเมืองในช่วงเวลานั้นใน
กรุงเทพมหานคร โดยหัวข้อทางการเมืองเป็นประเด็นหลักของข่าว ซึ่งหากรวมเข้ากับผังภาพก่อนหน้า
นี้ จะสรุปได้ว่าการมุ่งเน้นเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครนั้น เกิดจากเป็นช่วงเวลาที่มีสถานการณ์ทาง
การเมืองเกิดขึ้นพอดี โดยจะมีประเด็นข่าวทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นประเด็นรองที่ตามมา 
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4) แหล่งข่าวและแนวทางของแหล่งข่าว 
คณะผู้วิจัยแยกแนวทางของข่าวเช่นเดียวกับบุคคลที่เสนอข้อมูลข่าว ด้วยมาตรวัดที่

เป็นช่วงระหว่าง “เป็นไปในทางลบอย่างมาก” (Very negative) และ “เป็นไปในทางบวกอย่างมาก” 
(Very positive) แต่เนื่องจากข้อมูลที่บันทึกมาไม่ได้น าเสนอข้อมูลดังกล่าวมากนัก จึงเปลี่ยนไปใช้
มาตรวัด “เป็นไปทางลบ” (Negative) “เป็นกลาง” (Neutral) และ “เป็นไปทางบวก” (Positive) 
เป็นหลัก คณะผู้วิจัยจึงเกิดค าถามท่ีว่าแนวทางของแหล่งข่าวจะแตกต่างภายในภูมิภาคและสถานีวิทยุ
อย่างไร? ซึ่งหากวิเคราะห์จากแหล่งข่าวและประเด็นของข่าวแล้ว ข้อมูลจะค่อนข้างมีความผสมผสาน
กันอยู่มาก 

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงทัศนคติแนวทางของหัวข้อข่าว 

หัวข้อข่าว 
ทัศนคติ 

รวม 
ลบ กลาง บวก อ่ืนๆ 

ไม่มี 2 7 - 26 35 
การเมือง 47 35 61 7 150 
เศรษฐกิจ 8 20 8 - 36 
สังคม 15 4 20 6 45 
ประชาชร 38 42 15 21 116 
กีฬา 4 2 4 1 11 
วัฒนธรรม 2 5 1 1 9 
นักการเมือง NGO - 3 - - 3 
ผู้ได้รับผลกระทบ - 1 - - 1 
อ่ืนๆ 8 4 3 2 17 

รวม 124 123 112 64 423 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงทัศนคติแนวทางเจ้าของค าพูดอ้างอิง 

เจ้าของค าพูดอ้างอิง 
ทัศนคติ 

รวม 
ลบ กลาง บวก อ่ืนๆ 

 

ไม่มี 5 87 1 46 139 
การเมือง 44 18 58 6 126 
เศรษฐกิจ 8 9 8 - 25 
สังคม 15 - 21 3 39 
ประชาชน 38 8 16 7 69 
กีฬา 3 - 4 1 8 
วัฒนธรรม 2 - 1 - 3 
นักการเมือง NGO - 1 - - 1 

 อ่ืนๆ 9 - 3 2 14 
            รวม 124 123 112 65 424 

 
 

ตารางท่ี 4.14 แสดงทัศนคติแนวทางรายหัวข้อข่าว 

หัวข้อข่าว 
ทัศนคติ 

รวม 
ลบ กลาง บวก อ่ืนๆ 

การเมือง 69 76 77 18 240 
เศรษฐกิจ 8 11 4 1 24 
วัฒนธรรม 1 4 4 - 9 
กีฬา 2 3 5 - 10 
สังคม 42 17 16 19 94 
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 9 10 5 22 46 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 6 - - 6 
ศาสนา - - 5 - 5 
อ่ืนๆ - 2 1 4 7 

รวม 131 129 117 64 441 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่าไม่มีรูปแบบที่แน่นอน หากแต่มีแนวโน้มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
อย่างไรก็ตามข่าวทางการเมืองและสังคมจะเกิดการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนว่าเป็นไปในทางลบหรือบวก 

และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในขั้นต้นเก่ียวกับความแตกต่างทางภูมิภาค คณะผู้วิจัยจึง
วิเคราะห์ไปในแนวทางของแหล่งข่าวทั่วไปในแต่ละภูมิภาคและสถานีวิยุชุมชน 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงทัศนคติแนวทางรายจังหวัด 

พื้นที่กลุ่มตัวอย่าง 
ทัศนคติ 

รวม 
ลบ กลาง บวก อ่ืนๆ 

 
กทม.และปริมณฑล 42 64 43 16 165 

จังหวัดอุดรธานี 71 3 64 - 138 
จังหวัดเชียงใหม่ 18 63 10 49 140 

รวม 131 130 117 65 443 
    

การแบ่งเป็นหลายพวกเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในจังหวัดอุดรธานี ในขณะที่สถานีวิทยุใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเชียงใหม่มีแนวโน้มที่จะมีความสมดุลกัน 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงทัศนคติแนวทางของสถานีวิทยุชุมชน พื้นที่ต่างๆ  

สถานีวิทยุชุมชนและพื้นที่ 
ทัศนคติ 

รวม 
ลบ กลาง บวก อ่ืนๆ 

กทม. และ
ปริมณฑล 

 
เมเนเจอร์เรดิโอ 34 60 29 - 123 
ผู้กล้าประชาธิปไตย 8 4 14 16 42 

               รวม 42 64 43 16 165 

เชียงใหม่ 
 

บิ๊กเอฟเอ็ม 4 10 1 44 59 
คนรักเชียงใหม่ 11 11 5 - 27 
วิหคเรดิโอ 3 42 4 5 54 

                รวม 18 63 10 49 140 

อุดรธานี 
 

ชมรมคนรักอุดร 28 1 25  54 
ชุมชนคนรักไทย 21 2 20  43 
โฮมออนแอร์ 22 - 19  41 

                รวม 71 3 64  138 

รวม 
 

บิ๊กเอฟเอ็ม 4 10 1 44 59 
ชมรมคนรักอุดร 28 1 25 - 54 
ชุมชนคนรักไทย 21 2 20 - 43 
โฮมออนแอร์ 22 - 19 - 41 
คนรักเชียงใหม่ 11 11 5 - 27 
เมเนเจอร์เรดิโอ 34 60 29 - 123 
ผู้กล้าประชาธิปไตย 8 4 14 16 42 
วิหคเรดิโอ 3 42 4 5 54 

               รวม 131 130 117 65 443 
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แนวโน้มของการเกิดข้ัวในระดับสูงของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุดรธานีสามารถชี้
วัดได้จากตารางข้างบน และเสมือนว่าสถานีวิทยุชุมชนเมเนเจอร์เรดิโอจะมีความเป็นกลางสูง อย่างไร
ก็ตามแนวโน้มของสถานีวิทยุที่แตกต่างกัน จะสะท้อนให้เห็นได้ชัดจากแต่ละภูมิภาค ดังนั้นคณะผู้วิจัย
จะจ ากัดขอบเขตไปที่ภูมิภาคมากกว่าไปยังทุกสถานีกลุ่มตัวอย่าง ดังจะเห็นได้จากตารางต่อไป 

การวิเคราะห์ต่อไปจะยืนอยู่บนพ้ืนฐานของแหล่งข่าวและภูมิภาคที่มีการรายงาน
ข่าว ฯลฯ ซึ่งไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก ดังจะเห็นได้ว่าจะมีการรายงานข่าวแบบแบ่งแยกขั้ว
อย่างชัดเจนในจังหวัดอุดรธานีและจะค่อนข้างมีความสมดุลกันในกรุงเทพฯและปริมณฑล  

ค าถามต่อไปที่น่าสนใจจึงเกิดขึ้นที่ว่า อะไรคือทัศนคติและแนวทางที่มาจาก
แหล่งข่าวที่แตกต่างกันส าหรับข้อมูลในแต่ละภูมิภาค? 
 

ตารางท่ี 4.17 แสดงลักษณะการรายงานข่าวและแนวทางทัศนคติ 

สถานีวิทยุชุมชนและพื้นที่ 
ทัศนคติ 

รวม 
ลบ กลาง บวก อ่ืนๆ 

   เสียงอ่าน 28 51 24 2 105 
กทม. และ
ปริมณฑล 

 

  ไม่มี - - - 1 1 
  รายงาน 3 8 3 1 15 
  ข้อคิดเห็น 7 4 9 10 30 

   สัมภาษณ์ 4 1 7 1 13 
   อ่ืนๆ - - - 1 1 
   รวม 42 64 43 16 165 

จังหวัด
เชียงใหม่ 

 
 
เสียงอ่าน 12 57 3 48 120 
สปอต 1 3 2 1 7 
สัมภาษณ์ 5 3 5 - 13 

รวม 18 63 10 49 140 

จังหวัด
อุดรธานี 

 
 

เสียงอ่าน 18 3 29  50 
รายงาน 36 - 16  52 
สปอต - - 2  2 
ข้อคิดเห็น 14 - 7  21 
สัมภาษณ์ 3 - 10  13 

รวม 71 3 64  138 
  เสียงอ่าน 58 111 56 50 275 
  ไม่มี - - - 1 1 
  รายงาน 39 8 19 1 67 

รวม  สปอต 1 3 4 1 9 
  ข้อคิดเห็น 21 4 16 10 51 
  สัมภาษณ์ 12 4 22 1 39 
  อ่ืนๆ - - - 1 1 
  รวม 131 130 117 65 443 
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5) ประเด็นและหัวข้อข่าวหลัก 
 โดยปกติแล้ว หัวข้อข่าวหลักที่สถานีวิทยุชุมชนเสนอจะเกี่ยวข้องกับการเมือง    

(ร้อยละ 25) และประเด็นทางสังคม (ร้อยละ 18) 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ และสัดส่วนของประเภทข่าว  

หัวข้อข่าว จ านวนข่าว ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วนสะสม 

 

การเมือง 140 25.2 40.5 43.6 
เศรษฐกิจ 13 2.3 3.8 47.4 
วัฒนธรรม 10 1.8 2.9 50.3 
กีฬา 1 0.2 0.3 50.6 
สังคม 100 18.0 28.9 79.5 
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 55 9.9 15.9 95.4 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 1.4 2.3 97.7 
ศาสนา 8 1.4 2.3 100.0 
รวม 346 62.2 100.0  

  ทั่วไป 210 37.8   
 อ่ืนๆ 11 2.0 3.2 3.2 
                 รวมทั้งหมด 556 100.0   
 

จากข้อมูลทั่วไป สถานีวิทยุจะน าเสนอหัวข้อข่าวและประเด็นที่หลากหลาย หากแต่
ยังมีการมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นการเมืองและสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยมีตัวแสดงหลักของข่าวดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงตัวแสดงส าคัญในข่าว 

ตัวแสดงส าคัญในข่าว จ านวนข่าว ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วนสะสม 

 

ไม่มี 54 9.7 16.0 16.0 
การเมือง 116 20.9 34.4 50.4 
เศรษฐกิจ 37 6.7 11.0 61.4 
สังคม 40 7.2 11.9 73.3 
ประชาชน 67 12.1 19.9 93.2 
กีฬา 6 1.1 1.8 95.0 
วัฒนธรรม 10 1.8 3.0 97.9 
รวม 337 60.6 100.0  

 ทั่วไป 219 39.4   
 อ่ืนๆ 7 1.3 2.1 100.0 
            รวมทั้งหมด 556 100.0   
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การรายงานข่าวนั้นอาจเกิดอคติในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง
แสดงออกให้เห็นจากทัศนคติทางลบในการรายงานข่าว 

นอกจากนั้น ในกรณีนี้ข่าวท้องถิ่นยังคงครอบง าการรายงานข่าวส่วนใหญ่ ซึ่งเป็น
กรณีเดียวกับข่าวทางการเมืองและความขัดแย้ง โดยมักเป็นข่าวความขัดแย้งในกรุงเทพมหานครและ
ข่าวที่มีความเก่ียวข้อง ดังจะปรากฏในตารางข้างล่างจากในแต่ละภูมิภาคและสถานีวิทยุต่างๆ 
 

ตารางท่ี 4.20 แสดงประเภทของข่าวจ าแนกรายสถานี 

ประเภทของข่าว 
เชียงใหม่ อุดรธานี 

รวม บิ๊กเอฟ
เอ็ม 

คนรัก
เชียงใหม่ 

วิหค
เรดิโอ 

ชมรมคน
รักอุดร 

ชุมชนคน
รักไทย 

โฮมออน
แอร์ 

ความขัดแย้ง 5 15 20 8 8 1 57 
แผ่นดินไหว 3 - - - - - 3 
ท้องถิ่น 2 1 4 11 4 27 49 
การทหาร - 5 - 1 2 - 8 
กปปส. 2 - 4 7 7 - 20 
ต ารวจ 2 - - 1 - - 3 
การเมือง 1 1 5 3 6 - 16 
ข้าวและเกษตรกรรม - - 1 3 - - 4 
นปช. 1 2 10 10 11 1 35 
สภาพภูมิอากาศ 30 - - 2 3 3 38 
อ่ืนๆ 13 3 10 8 2 9 45 

   รวม 59 27 54 54 43 41 278 
 
สิ่งที่น่าสนใจคือข่าวของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่

แพร่กระจายไประหว่างสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุดรธานีเช่นเดียวกับในจังหวัดเชียงใหม่ 
นอกจากนั้นข่าวแผ่นดินไหวในภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งกลายเป็นประเด็นท้องถิ่นส าคัญใน
ภาคเหนือและการมุ่งประเด็นหลักท่ีเกี่ยวกับข่าวท้องถิ่น 

6) ความหลากหลายของข่าว (ความเป็นพหุนิยม) มีความเกี่ยวข้องกับแต่ละภูมิภาค
หรือไม?่ 

ในการวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยตั้งค าถามที่ว่าการรายงานข่าวในแต่ละภูมิภาคมี
ความเชื่อมโยงกับประเด็นข่าวที่หลากหลายอย่างไร? โดยสามารถเห็นผลลัพธ์ได้จากตารางข้างล่างที่
รวบรวมแต่ละภูมิภาคที่ข่าวถูกน าเสนอและประเด็นหลักต่างๆ ของข่าว   
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 ตารางท่ี 4.21  แสดงประเภทของข่าวและสถานที่เกิดข่าว 

ประเด็นของข่าวในแต่ละแหล่งของ
สถานีวิทยุชุมชน 

สถานที่เกิดข่าว 
อ่ืน ๆ รวม  ภูมิภาค

อาเซียน 
กทม. ภาค

กลาง 
ต่าง  

ประเทศ 
ผสม ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาค 

ใต้ 
ประเทศ

ไทย 

กทม.และ
ปริมณฑล 

 
            

การเมือง  - 40 1 - - 2 - - - - 43 
เศรษฐกิจ  1 12 - - - - - - - - 13 
สังคม  - 6 - - - - - - - - 6 
ประชาชน  - 18 7 - - - - - 1 1 27 
กีฬา  - 2 - - - - - - - - 2 
อ่ืนๆ  - 18 3 - - 2 1 2 13 - 39 
             

ไม่มี  - 1 - - - - - - - - 1 
รวม  1 97 11 - - 4 1 2 14 1 131 

จังหวัด
เชียงใหม่ 

             

การเมือง  - 22 - - - - 1 - 2 - 25 
เศรษฐกิจ  - 2 - - - - - - - - 2 
สังคม  - 1 - - - - - - - - 1 
ประชาชน  - 5 - - - - - 1 2 - 8 
กีฬา  - 1 - - - - - - - - 1 
อ่ืนๆ  - 34 3 1 3 5 18 3 12 - 79 

      รวม  - 65 3 1 3 5 19 4 16 - 116 
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ตารางท่ี 4.21  แสดงประเภทของข่าวและสถานที่เกิดข่าว (ต่อ) 

ประเด็นของข่าวในแต่ละแหล่งของ
สถานีวิทยุชุมชน 

สถานที่เกิดข่าว 
รวม  ภูมิภาค

อาเซียน 
กทม. 

ภาค
กลาง 

ต่าง 
ประ เทศ 

ผสม 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ 

ภาค 
ใต้ 

ประเทศ
ไทย 

จังหวัด
อุดรธาน ี

การเมือง - - 27 2 - - 13 1 - 14 57 
เศรษฐกิจ - - 1 - - - - 1 - 3 5 
สังคม - - 6 - - - 17 - - 8 31 
ประชาชน - - 6 - - - 19 1 1 4 31 
กีฬา - - - - - - 1 - - - 1 
วัฒนธรรม - - - - - - 1 - - 2 3 
อื่นๆ - - - - - - 1 - - 3 4 

รวม - - 40 2 - - 52 3 1 34 132 

รวม 

            

การเมือง - - 89 3 - - 15 2 - 16 125 
เศรษฐกิจ - 1 15 - - - - 1 - 3 20 
สังคม - - 13 - - - 17 - - 8 38 
ประชาชน 1 - 29 7 - - 19 1 2 7 66 
กีฬา - - 3 - - - 1 - - - 4 
วัฒนธรรม - - - - - - 1 - - - 3 
อื่นๆ - - 48 5 1 3 7 19 5 25 113 
อื่นๆ 1  - 4 1 - - 1 - - 3 9 
ไม่มี - - 1 - - - - - - - 1 

 รวมทั้งหมด 1 1 202 16 1 3 61 23 7 64 379 
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การรายงานข่าวส่วนใหญ่จากกรุงเทพมหานครจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเมือง โดยข่าว
ทางเศรษฐกิจและประชาชนจะถูกกล่าวถึงเช่นเดียวกัน การรวมของข่าวทางการเมืองและข่าวเกี่ยวกับ
กรุงเทพมหานครค่อนข้างมีความชัดเจนเช่นเดียวกับในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุดรธานี แต่ใน
จังหวัดอุดรธานีนั้น จะปรากฏการมุ่งเน้นในการเสนอข่าวทางการเมือง เศรษฐกิจและประเด็นทาง
สังคมเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอยู่มาก ซึ่งประเด็นข่าวเหล่านี้มักไม่ถูก
เน้นย้ ามากในจังหวัดเชียงใหม่ 

 ระดับของความหลากหลายในการรายงานข่าวของแต่ละสถานีมีอยู่มาก ซึ่งอาจเป็น
เพราะหลายๆสถานีจะใช้แหล่งข่าวจ ากัดอยู่แค่หนึ่งหรือสองแหล่ง อาทิ หนังสือพิมพ์ เท่านั้น  ซึ่ง
หลายๆสถานีมักจะมุ่งประเด็นไปที่การเมืองในกรุงเทพมหานคร ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ภูมิภาคอ่ืนๆมักจะ
ไม่ได้รับการรายงานข่าวถึง อย่างไรก็ดี สถานการณ์ในจังหวัดอุดรธานีจะมีความแตกต่างออกไป ที่ว่า
ข่าวภูมิภาคได้รับการหยิบยกข้ึนมากล่าวถึงอยู่มาก  สรุปได้ว่าสถานีวิทยุชุมชนในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้น
เพ่ือทดแทนรายการวิทยุระดับชาติ หากแต่มีแนวโน้มที่จะเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นและรายงาน
ข่าวสารที่มีผลโดยตรงต่อความสนใจของประชาชนในท้องถิ่น อาทิ ลูกค้าของพวกเขา ฯลฯ ให้มากข้ึน 

 
4.3 ผลการศึกษาการก ากับดูแลเนื้อหารายการวิทยุชุมชน 

4.3.1 หลักการก ากับดูแลเนื้อหารายการ 
จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยถามความเห็นเกี่ยวกับหลักการในการก ากับดูแลเนื้อหา

รายการของวิทยุชุมชนว่าควรเป็นอย่างไร  โดยคณะผู้วิจัยได้อธิบายหลักการสากลในการก ากับดูแลใน 
3 รูปแบบ ได้แก่  

1) การก ากับดูแลกันเอง (self-regulation) ผู้ประกอบการสามารถรวมตัวกันเพ่ือ
น าเสนอแนวทางในการก ากับดูแลที่สอดคล้องกับทั้งประโยชน์ของผู้บริโภคและเป้าหมายเชิงนโยบาย  
(เช่น การคุ้มครองผู้เยาว์จากภาพลามกอนาจาร) โดยปราศจากการแทรกแซงขององค์กรก ากับดูแล
โดยรัฐ และไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับหลักปฏิบัติหรือจรรยาบรรณที่ถูกร่างขึ้นเองในภาควิชาชีพ  

2) การก ากับดูแลร่วม (co-regulation) รูปแบบการก ากับดูแลที่ผสมผสาน
องค์ประกอบของการก ากับดูแลโดยรัฐและการก ากับดูแลกันเองในภาควิชาชีพเข้าด้วยกัน โดยองค์กร
ของรัฐและภาควิชาชีพร่วมกันก ากับดูแลเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงนโยบายและปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้บริโภค  

3) การก ากับดูแลโดยรัฐหรือการก ากับดูแลภายใต้กฎหมาย (statutory regulation)  
เป้าหมายและหลักปฏิบัติจะถูกระบุไว้ในตัวบทกฎหมายชัดเจน และองค์กรก ากับดูแลภาครัฐมีอ านาจ
บังคับใช้ตามกฎหมาย  

นอกจากนี้โดยยังอธิบายถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบเพ่ือ
การตัดสินใจที่ถูกต้อง 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิทยุชุมชนเกือบทั้งหมด เห็นว่าหลักการที่เหมาะสม
ที่สุดในการก ากับดูแลเนื้อหารายการของวิทยุชุมชน คือ การก ากับดูแลร่วม (co-regulation) 
หมายถึง การให้ผู้ประกอบการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม เพ่ือก ากับดูแลกันเองเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่สถานีวิทยุสมาชิกน าเสนอออกอากาศให้มีความเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคล 
สังคม หรือผิดต่อกฎหมาย ในขั้นต้นชั้นหนึ่งก่อน ส่วนภาครัฐก็ก ากับดูแลกลุ่ ม ชมรม สมาคม ให้
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ออกอากาศเนื้อหารายการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ อีกชั้นหนึ่ง เพราะส่วน
ใหญ่ยังเห็นว่าถ้าไม่มีภาครัฐเข้ามาควบคุมก ากับดูแลร่วมอีกชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบการบางรายอาจมี
อิทธิพลครอบง าสมาชิกอ่ืน ๆ ประกอบกับการด าเนินงานวิทยุชุมชนเป็นเรื่ องใหม่  จ าเป็นที่ส่วน
ราชการควรมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลด้วย 

4.3.2 การจัดรวมกลุ่มองค์กรเพื่อการก ากับดูแลเนื้อหารายการ 
จากบทสรุปข้างต้นกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นว่า การก ากับดูแลร่วม ระหว่างกลุ่มองค์กร

ผู้ประกอบการกับภาครัฐ  น่าจะเป็นหลักการที่ดีที่สุด แต่ค าถามต่อไปก็คือ แล้วการรวมกันเป็นกลุ่ม 
เป็นชมรม เป็นสมาคม ควรมีรูปแบบของการรวมกลุ่มอย่างไร ในเรื่องนี้ มีแนวคิดจากข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตัวอย่างหลัก ๆ อยู่ 2 แนวคิด คือ รูปแบบแรก ก าหนดเป็นพ้ืนที่ เช่น ระดับอ าเภอ เป็นต้น 
รูปแบบที่สอง ยึดรูปแบบจ านวนสถานี เช่น ก าหนดว่าการรวมเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม จะต้องมี
จ านวนสถานีอย่างน้อยเท่าไร นอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดว่าอาจรวมกลุ่ม ชมรม สมาคมโดยถือประเภท
ของกิจการม 

4.3.3. การเข้าสังกัดกลุ่มองค์กร 
ความส าคัญในประเด็นนี้คือ การก ากับดูแลร่วมซึ่งหมายถึงผู้ประกอบการต้องรวมกลุ่มเป็น

องค์กร ซึ่งถ้าในกรณีผู้ประกอบการบางรายไม่อยากเข้าร่วมเป็นกลุ่ม เห็นว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอ
ในการด าเนินงานไม่ต้องพ่ึงพิงองค์กรใดหรือบุคคลอื่น คณะผู้วิจัยถามกลุ่มตัวอย่างว่าคิดเห็นอย่างไร  

พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นว่า ควรออกกฎระเบียบบังคับให้ต้องสังกัดกลุ่มเพ่ือจะได้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ก็มีข้อเสนอเชิงท้วงติงว่า ในกรณีที่ผู้บริหารกลุ่มองค์กรมีอิทธิพล ครอบง า
สมาชิกส่วนใหญ่ได้ จะท าอย่างไรเมื่อผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มองค์กร 

แต่อย่างไรก็ตามยังมีเสียงส่วนน้อย เห็นว่าไม่ควรบังคับให้ต้องสังกัดกลุ่มองค์กร โดยให้
เหตุผลว่าการเข้าร่วมกลุ่มองค์กรหรือไม่นั้นควรจะมีอิสระในการเลือก ไม่ใช่เป็นการบังคับ 

4.3.4 การจ าแนกกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาครัฐ ตามประเภทของกิจการวิทยุ 
ในประเด็นนี้หมายความว่า ในการก ากับดูแลร่วมซึ่งภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการ

ก ากับดูแลอีกชั้นหนึ่งนั้น ภาครัฐควรก าหนดกฎระเบียบอย่างไร แยกตามประเภทของกลุ่มกิจการหรือ
อย่างไร ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก ก าหนดระเบียบใน
ภาพรวมอาจแยกรายละเอียดแต่ละประเภทกิจการภายในกฎระเบียบชุดเดียวกัน แนวทางที่สอง แยก
กฎระเบียบแต่ละประเภทกิจการจากกันโดยสิ้นเชิง 

4.3.5 การมีกลุ่มองค์กรระดับจังหวัด 
นอกจากมีกลุ่มองค์กรระดับย่อยแล้ว เช่น กลุ่มระดับอ าเภอ กลุ่มตามประเภทของกิจการ

แล้ว ควรมีการจัดตั้งองค์กรตัวแทนระดับจังหวัดหรือไม่ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าน่าจะมีองค์กรตัวแทนระดับจังหวัด เพ่ือเป็นตัวแทนใน

การประสานงานกับภาครัฐ  
4.3.6 ระเบียบ กติกาของกลุ่มองค์กรควรมีหลักส าคัญอะไรบ้าง 
ความหมายของประเด็นนี้ หมายถึง เมื่อมีการรวมเป็นกลุ่มองค์กร นั่นหมายความว่า กลุ่ม

องค์กรจะต้องมีการก าหนดกรอบปฏิบัติ เป็นกฎระเบียบ เป็นมาตรฐานจริยธรรมของกลุ่มองค์กร  
แล้วหลักการส าคัญ หรือเนื้อหาส าคัญควรเป็นอย่างไร 

พบว่า เกือบทั้งหมดไม่ค่อยมีความคิดเห็นเรื่องนี้ และบอกว่าเป็นไปตามกฎหมาย 
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4.3.7 โครงสร้างองค์กรของกลุ่มองค์กรผู้ประกอบการ 
สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้ประกอบกิจการวิทยุปัญหาหนึ่งคือ การไม่เข้าใจกฎหมายหรือละเลยที่

จะท าความเข้าใจกับกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ท าให้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบ 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น ประเด็นในเรื่องนี้ คือ โครงสร้างกลุ่มองค์กรควรมี นัก
กฎหมายเข้าเป็นกรรมการของกลุ่มองค์กรหรือไม่ โดยประเด็นนี้คณะผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดเรื่อง
คุณสมบัติของนักกฎหมาย แต่ถามความเห็นถึงความเหมาะสมเท่านั้น 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าน่าจะมีนักกฎหมายเป็นกรรมการของกลุ่มด้วยเพ่ือ
จะได้ช่วยตรวจสอบในด้านกฎหมายว่าสิ่งใดท าได้สิ่งใดท าไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็วิตก
กังวลว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

4.3.8 การน าเสนอข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ในประเด็นนี้ค าว่าความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการยากที่จะ

หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมือง ถึงแม้ผู้ประกอบการจะเสนอในเชิงวิชาการแต่ก็อาจ
ถูกมองว่าเลือกข้าง จึงพบว่า สถานีวิทยุเกือบทั้งหมดเห็นว่าสถานีวิทยุชุมชนไม่ควรน าเสนอข่าวสาร
ทางการเมือง การปกครอง พร้อมกันนี้กลุ่มตัวอย่างก็จะหลีกเลี่ยงการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ
การบ้าน การเมือง โดยให้เหตุผลว่า การน าเสนอข่าวการเมืองแม้จะเป็นข้อจริงก็จะถูกมองว่าเข้าข้าง
การเมืองอีกข้ัวหนึ่ง เพราะสถานการณ์การเมืองอยู่ในสภาวะไม่ปกติ การหลีกเลี่ยงจึงเป็นแนวทางที่ดี
ที่สุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสถานี 

ส่วนสถานีที่น าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองจะมีไม่มากนัก โดยน่าจะจัดแบ่งได้ประมาณ 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก เป็นเครือข่ายทางการเมือง น่าจะมีนายทุนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างชัดเจน 
กลุ่มที่สอง มีแนวคิดทางการเมืองเห็นด้วยกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันบาง
เรื่อง กลุ่มที่สาม กลุ่มอุดมการณ์ซึ่งมักเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี โดยสองกลุ่มหลังจะไม่มีการจัด
รายการของตนเองแต่ใช้วิธีการเชื่อมสัญญาณจากสถานีแม่ข่ายของกลุ่มการเมืองที่ตนเองเป็น
เครือข่ายอยู่เป็นหลัก 

ในกรณีสถานีวิทยุชุมชนให้มีการสนทนาการเมืองกับผู้จัดรายการ สถานีวิทยุชุมชนเกือบ
ทั้งหมดไม่เห็นด้วยเช่นกัน เพราะส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุมเนื้อหาในการพูดได้ ผู้จัดรายการ
ทางการเมืองควรมีความรู้เรื่องการเมืองพอสมควร 

แต่เมื่อถามว่า ถ้าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศปกติสถานีวิทยุจะน าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองหรือไม่ พบว่า สถานีวิทยุฯ ส่วนใหญ่ยังให้ค าตอบเชิงไม่แน่ใจ ไม่ชัดเจนนัก แต่มักบอกว่า
คงต้องขอดูก่อน และเมื่อถามว่าในอนาคตถ้ามีการร้องขอของทางราชการให้สถานีวิทยุจัดท ารายการ
ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
พบว่า สถานีส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องดี แต่เมื่อถามว่าสถานีด าเนินการเองได้หรือไม่ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นว่าคงเป็นเรื่องยากส าหรับตน แต่ถ้าหน่วยราชการจะมาช่วยในการด าเนินงานในส่วนนั้น 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยินดี ไม่ว่าจะจัดท าให้เป็นสื่อเพ่ือการออกอากาศหรือขอเวลาในการจัด
รายการก็ได ้

ในกรณีสถานีวิทยุชุมชนให้มีการสนทนาการเมืองกับผู้จัดรายการ สถานีวิทยุชุมชนเกือบ
ทั้งหมดไม่เห็นด้วยเช่นกัน เพราะส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุมเนื้อหาในการพูดได้ ผู้จัดรายการ
ทางการเมืองควรมีความรู้เรื่องการเมืองพอสมควร และควรวางตัวเป็นกลางทางการเมือง   



 

รายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์  (Final Report) 
โครงการส ารวจและน าเสนอหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสื่อวิทยชุมุชน เพื่อน าไปสูส่งัคมประชาธิปไตยแบบพหนิุยมสารสนเทศ 

93 

แต่อย่างไรก็ตาม ในประเด็นการน าเสนอข่าวทางการเมือง กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องดี
และควรท าด้วยซ้ าถ้าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นปกติ ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เพราะการน าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองประชาชนจะได้มีความรู้ความเข้าใจ และรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองมากขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม ควรต้องเป็นการน าเสนอตามข้อเท็จจริง และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ 

4.3.9 คุณสมบัติของผู้อ านวยการสถานี 
ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าผู้อ านวยการสถานีควรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานวิทยุชุมชนพอสมควร ทั้งด้านเทคนิคและการก ากับดูแลเนื้อหารายการ ด้วยปัจจุบัน
ผู้อ านวยการสถานีส่วนใหญ่จะรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการการออกอากาศเป็นหลัก แต่ในเรื่องการก ากับ
ดูแลเนื้อหารายการนั้น ยังขาดการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กสทช. อยู่พอสมควร ซึ่งจะเป็นด้วย
เหตุผลใดก็ตาม แต่สิ่งที่จะลดปัญหาเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่า ถ้าผู้อ านวยการสถานีหรือผู้บริหารสถานี
มีความรู้ ความเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิทยุชุมชน จะช่วยลดปัญหาได้ในระดับ
หนึ่ง จึงเกิดเป็นข้อค าถามว่า ผู้อ านวยการสถานีวิทยุชุมชนควรจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจการวิทยุชุมชนหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอย่างไร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบ
ทั้งหมดเห็นด้วยให้ผู้อ านวยการสถานีหรือผู้บริหารสถานีควรผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการวิทยุชุมชน แต่ก็เสนอเงื่อนไขว่า ควรจะมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือไม่มีเลยเพราะ
ผู้ประกอบการเสียค่าใบอนุญาตแล้ว 

4.3.10 คุณสมบัติของผู้จัดรายการข่าวสารทางการเมือง 
จากการติดตามข่าวสารหรือรับฟังสถานีวิทยุชุมชนที่มีการจัดรายการเกี่ยวกับข่าวสารทาง

การเมือง คณะผู้วิจัย พบว่า ผู้จัดรายการทางการเมืองส่วนใหญ่จะมีการน าเสนอข่าวสารในเชิง
ความเห็นของตนเองมากกว่า ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นคณะผู้วิจัยเห็นว่าถ้าผู้จัดรายการ
ทางการเมืองได้ผ่านการอบรมทั้งความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเมืองอย่างแท้จริง และมีจริยธรรมใน
การน าเสนอข่าว วิทยุชุมชนก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเมือง การ
ปกครอง 

โดยเมื่อคณะผู้วิจัยถามว่า ถ้าจะก าหนดให้ผู้จัดการรายการที่เกี่ยวกับการเมือง ต้องผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับการจัดรายการเกี่ยวกับการเมืองท่านเห็นเป็นอย่างไร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ด้วยเพราะผู้จัดรายการจะเข้าใจขอบเขตของการน าเสนอข่าว เข้าใจถึงผลกระทบต่อสังคม เข้าใจ
ขอบเขตด้านกฎหมาย ฯลฯ  

4.3.11 สิ่งท่ีกลุ่มตัวอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษในการด าเนินงานวิทยุชุมชน 
พบว่าสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างระมัดระวังที่สุดในการน าเสนอข่าวคือ การหลีกเลี่ยงการน าเสนอข่าว

ที่เก่ียวข้องกับการเมือง โดยเฉพาะวิทยุชุมชนที่ด าเนินกิจการเก่ียวกับธุรกิจ เพราะจะเป็นการแบ่งกลุ่ม
เป้าหมาย อันอาจกระทบต่อการโฆษณาสินค้าหรือผู้สนับสนุนรายการ 

สรุปผลการศึกษา สรุปหลักการในการก ากับดูแลเนื้อหารายการของวิทยุชุมชน หลักการที่
เป็นที่ยอมรับเกือบทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างคือ การก ากับดูแลร่วม (Co-regulation) โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรมีการรวมกลุ่มองค์กรในสองแนวคิดคือ รวมโดยพ้ืนที่ และรวมอย่างอิสระโดย
ก าหนดจ านวนขั้นต่ าของสถานีที่เข้าร่วมกลุ่มองค์กร  ในด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง กลุ่มตัวอย่าง
เกือบทั้งหมดหลีกเลี่ยงไม่น าเสนอ จะมีน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองเพียงไม่กี่สถานีซึ่งส่วนใหญ่ก็
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จะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางการเมือง เช่น มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง มีการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ต่อกัน และบางแห่งเลือกฝ่ายทางการเมืองตามอุดมการณ์ตนเอง 

จากการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัยพบว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างยังให้ความส าคัญ
กับการดูแลเรื่องเนื้อหารายการน้อยอยู่ อาจด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การไม่เข้าใจบทบาทของ
สื่อสารมวลชนที่ดี การไม่ใส่ใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของการด าเนินงานวิทยุชุมชน การที่เห็นวิทยุชุมชน
อ่ืน ไม่ปฏิบัติตามแต่มิได้มีการลงโทษ เป็นต้น แต่ที่คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นประเด็นส าคัญ
ประเด็นหนึ่งคือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีความม่ันใจ ไม่ทราบแนวทางการด าเนินงานในอนาคต
ที่ชัดเจน เช่น การได้รับอนุญาตด าเนินงานอย่างถาวร และการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ทับซ้อน การมี
สถานีที่ไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นใหม ่

ด้วยเหตุผลข้างต้นคณะผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า เมื่อไรก็ตามความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวจบลง 
กระบวนการในการก ากับดูแลเนื้อหารายการถึงจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อไรก็
ตามกระบวนการเบื้องต้นยังไม่บรรลุผลยังไม่มีความแน่นอน ขาดการควบคุม ตามกฎหมาย 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังคงพุ่งเป้าความส าเร็จในเรื่องเทคนิคมากกว่าเรื่องเนื้อหารายการ 
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บทที่ 5 
การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 
 

5.1 หลักการก ากับดูแลเนื้อหารายการของวิทยุชุมชน 
5.1.1 รูปแบบการก ากับดูแลเนื้อหารายการของวิทยุชุมชน 
คณะผู้วิจัยเห็นด้วยกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดว่า รูปแบบในการก ากับ

ดูแลเนื้อหารายการของวิทยุชุมชน ควรเป็น “การก ากับดูแลร่วม (Co-regulation)” ด้วยเหตุผล
ที่ว่า 

วิทยุชุมชนเป็นการด าเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ถึงแม้บางสถานีจะมีการด าเนินงานมาหลายปี แต่
ก็ไม่ได้มีหลักการแนวทางในการด าเนินงานที่เป็นระบบ ขาดแนวทางที่ชัดเจนในการก ากับดูแลของ
ภาครัฐ ความชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินงานวิทยุชุมชน จนกระท่ังเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 แต่ก็ยังไม่มีทิศทางชัดเจนนักในทาง
ปฏิบัติ ดังนั้นในระยะเริ่มต้นรัฐควรต้องมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลร่วมด้วย 

1) การก ากับดูแลร่วม รัฐมีส่วนในการก ากับดูแลในระดับหนึ่งได้ ท าให้สามารถก าหนดทิศ
ทางการก ากับดูแลได้ระดับหนึ่ง ภายใต้ความรับผิดชอบและความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการอัน
อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2) ความรู้ ความเข้าใจของผู้ประกอบการ ในระยะเริ่มต้นวิทยุชุมชน มีการอนุญาตให้
ด าเนินงานในรูปแบบกิจการวิทยุชุมชนเพียงประเภทเดียว คือ วิทยุประเภทกิจการชุมชน แต่การ
ด าเนินงานในขณะนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ความหมายของวิทยุประเภทกิจการเพ่ือชุมชน เพราะมีการ
โฆษณาสินค้าแบบไม่มีข้อจ ากัด ลักษณะการจัดตั้ง การขออนุญาตเป็นวิทยุประเภทกิจการเพ่ือชุมชน 
สะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่การก่อเกิดแล้วเป้าหมายของผู้ประกอบการไม่ชัดเจน หรือไม่เข้าใจหลักการ
ของวิทยุชุมชน หรือเป็นการขออนุญาตเพ่ือได้สิทธิในการจัดสรรคลื่นความถี่ในอนาคตเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองมิใช่เพ่ือชุมชน แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังขาดความรับผิดชอบต่อกฎหมาย
ต่อสังคมโดยรวมเป็นส่วนใหญ่ 

การก ากับดูแลร่วมเป็นการเปิดโอกาสในเชิงประชาธิปไตยให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมใน
การก าหนดทิศทางการก ากับดูเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในเรื่องอิสระของการน า เสนอ
ข่าวสาร และยังสอดคล้องกับท้ายมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ความว่า ประกาศคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย   

3) ข้อจ ากัดของการก ากับดูแลรูปแบบอ่ืน ซึ่ งในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยน าเสนอต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การก ากับดูแลกันเอง การก ากับดูแลร่วม การก ากับดูแลโดยรัฐ  

- รูปแบบแรก การก ากับดูแลกันเอง ในประเด็นนี้คณะผู้วิจัยให้ความส าคัญกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มองค์กรผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค าดเดายากว่ากลุ่มองค์กร
ผู้ประกอบการใดจะมีจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ หรืออาจถูก
ครอบง าจากผู้บริหารหรือผู้มีอิทธิพลต่อกลุ่มองค์กร ท าให้ละเลยการปฏิบัติตามจริยธรรม กฎกติกา
กลุ่มองค์กร ดังนั้นจึงควรต้องมีผู้ก ากับดูแลอีกชั้นหนึ่งจากภาครัฐ 
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- รูปแบบที่สอง การก ากับดูแลโดยภาครัฐ อาจจะเป็นเรื่องที่ดูง่ายแต่ก็มีข้อควรพิจารณา
ใน 2 ประเด็นหลัก คือ ประการแรก การก ากับดูแลโดยนัยนี้อาจต่างจากการก ากับดูแล ซึ่งถ้าภาครัฐ
ก ากับดูแลเอง อาจเข้าข่ายควบคุมการด าเนินงานของสื่อสารมวลชน และอาจเข้าข่ายขัดต่อ
รัฐธรรมนูญฯ ซึ่งที่ผ่านมาสื่อสารมวลชนกระแสหลักระดับประเทศก็ออกมาต่อต้าน (ร่าง) ประกาศ
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการของกสทช. โดยอ้างว่า กสทช. ริดรอนสิทธิสื่อสารมวลชนซึ่ง
อาจขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญฯ ประการที่สอง กสทช.มีก าลังพลในการก ากับดูแลเพียงพอหรือไม่ 
ซึ่งถ้ามบีุคลากรในการก ากับดูแลไม่เพียงพออาจเสมือนไม่มีการก ากับดูแลก็ว่าได้ 

5.1.2 กลไกในการก ากับดูแล 
เมื่อคณะผู้วิจัยเห็นด้วยในหลักการก ากับดูแลเนื้อหารายการโดยการก ากับดูแลร่วมของวิทยุ

ชุมชนแล้ว สิ่งที่ต้องค านึงถึงต่อไปคือ กลไกอะไรบ้างที่น่าจะสามารถน ามาใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหา
รายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคณะผู้วิจัย มีข้อเสนอดังนี้ 

1) คุณสมบัติของผู้บริหารสถานีวิทยุ 
จากผลการวิจัยเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิทยุชุมชนทุกประเภทกิจการส่วน

ใหญ่ ไม่ขัดข้องถ้าจะมีกติกาข้อบังคับให้ผู้บริหารของสถานีวิทยุ ได้แก่ ผู้อ านวยการ หรือในกรณีเป็น
ทั้งผู้ขออนุญาตและผู้อ านวยการจะต้องผ่านการอบรม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินงาน
วิทยุชุมชนทุกด้าน เพียงแต่มีข้อท้วงติงว่าท าอย่างไรให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 

ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยเสนอแนวทางใน 2 รูปแบบ โดยในระยะเริ่มแรก กสทช. ควร
จัดเป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมเพราะผู้บริหารสถานีทั้งหมดย่อมไม่เคยผ่านกระบวนการนี้แน่นอน 
และในระยะที่สอง หลังจากนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานีวิทยุ อาจจัดให้มีการทดสอบโดย 
กสทช. ก าหนดหลักสูตร ต ารา สื่อต่าง ๆ ส าหรับผู้ที่จะเข้ามาทดสอบ แต่ถ้ามีการจัดฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ได้ก็จะดี แต่คาดว่าคงมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานีวิทยุไม่มากนักในแต่ละปีซึ่งอาจไม่คุ้มค่ากับ
การจัดฝึกอบรม แต่ข้อค านึงก็คือจะมีวิธีการอย่างไร ให้ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย มิเช่นนั้นอาจเกิดการต่อต้าน ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีผลต่อ
การก ากับดูแลเนื้อหารายการได้ 

2) การใช้ใบอนุญาตเป็นเครื่องมือ 
 ในประเด็นใบอนุญาตประกอบกิจการ กลุ่มตัวอย่างจะให้ความส าคัญมากเพราะ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในระดับแรกถ้าไม่มีใบอนุญาตก็ด าเนินงานไม่ได้หรือด าเนินงานได้แต่ก็มี
ความวิตกกังวลว่าจะถูกตรวจสอบ ถูกปิดกิจการ ซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นอ านาจของ กสทช . อยู่แล้ว 
เพียงแต่ว่าจะใช้อย่างไรให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการก ากับดูแลเนื้อหารายการ 

5.1.3 การก ากับดูแลเนื้อหาเพื่อมุ่งสู่สังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ 
ด้วยวิกฤตประเทศด้านการเมืองการปกครอง แบ่งแยกประชาชนออกเป็นหลายฝ่าย และ

กลไกหนึ่งที่มีบทบาทในเรื่องนี้คือวิทยุชุมชน แสดงให้เห็นได้ว่าวิทยุชุมชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ประชาชน มีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึกของประชาชน เมื่อใดก็ตามวิทยุชุมชนถูกใช้เป็นเครื่องมือ
อย่างไม่ถูกต้องเมื่อนั้นสังคมจะได้รับผลกระทบ แต่อย่างไรก็ตามถ้าบทบาทของวิทยุชุมชนเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้เข้าถึงข่าวสารได้มากขึ้น ไม่เฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง แต่รวมถึงข้อมูลข่าวสารด้านอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน   

ดังนั้น การก ากับดูแลเนื้อหารายการวิทยุอาจพิจารณาได้ดังนี้ 
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1) การก ากับดูแลเนื้อหารายการด้านเวลาในการเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มีการ
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 
มาตรา 53 ให้วิทยุประเภทกิจการสาธารณะ มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ วิทยุประเภทกิจการบริการชุมชนต้องก าหนดให้มี
รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีรับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบ และวิทยุประเภทกิจการทางธุรกิจก าหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า โดยนิยาม “ 

ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น”หมายถึงอะไรบ้าง ในเรื่องนี้มีก าหนด
ไว้เป็นแนวทางในวรรคท้ายของมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.2551 ได้แก่ รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม รายการให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในประเด็นนี้พบว่า ผู้ประกอบการวิทยุในทุกประเภทกิจการ ยอมรับในเงื่อนไขเวลาใน
การน าเสนอข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนที่กฎหมายก าหนดได้ เพียงแต่ว่า
ในการปฏิบัติจริงนั้น ในปัจจุบันยังมีน้อยสถานีที่สามารถปฏิบัติจริง หรือปฏิบัติได้ตามกรอบเวลา แต่
ความหลากหลายของเนื้อหายังไม่ครอบคลุม ซึ่งคณะผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นด้วยปัจจัยดังนี้ 

(1) ความเข้าใจ ความใส่ใจของผู้ประกอบการ จากข้อมูลการศึกษาจุดร่วมของ
ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ความส าเร็จในการขออนุญาต ซึ่งปัจจุบันก็เป็นเพียงการ
อนุญาตให้ทดลองออกอากาศ ท าให้ผู้ประกอบการพุ่งเป้าไปที่ท าอย่างไรให้ขออนุญาตได้ เรื่องอ่ืนยัง
เป็นเรืองส าคัญน้อยกว่า 

(2) ความเพียงพอของบุคลากรของสถานี สถานีวิทยุจ านวนไม่น้อยไม่มีการจัดรายการ
สด แต่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโปรแกรมในการจัดรายการ การจัดรายการในเชิงธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะใช้เพลง
เป็นพ้ืนของรายการ สลับด้วยการโฆษณา ซึ่งแน่นอนเพลงไม่จ าเป็นต้องแสวงหาทุกวัน การโฆษณาก็
มิได้เปลี่ยนทุกวัน แต่ข่าวสารเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง และที่ส าคัญข่าวสารที่เป็นรูปแบบสื่อเสียงก็คงหา
ยาก มีเพียงข่าวสารที่เป็นข้อความ ตัวอักษร ที่ต้องอาศัยบุคลากรมานั่งอ่าน ซึ่งท าให้ต้องมีบุคลากรที่
เพียงพอ และจากข้อมูลการวิจัยพบว่า บุคลากรของสถานีส่วนใหญ่มีน้อย การบริหารสถานีจะเป็นคน
ในครอบครัวเสียเป็นส่วนใหญ่ 

(3) แหล่งของข้อมูลข่าวสาร แหล่งข้อมูลข่าวสารจากการวิจัยนี้ พบว่าส่วนใหญ่ได้จาก
อินเตอร์เนท  จะมีจากหนังสือพิมพ์บ้างแต่ไม่มากนัก ซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องใช้บุคลากรในการจัดหาอยู่
ดีก็เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของบุคลากรของสถานี และที่ส าคัญบุคลากรต้องมีศักยภาพในการ
คัดเลือกข่าวสารอีกด้วย 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา กสทช.อาจจะต้องส่งเสริมสนับสนุน องค์กร หน่วยงานต่างๆ 
ผลิตสื่อให้กับวิทยุชุมชน โดยจะต้องจูงใจให้หน่วยงานเหล่านี้เข้าใจ เห็นด้วยว่า วิทยุชุมชน เป็นสื่อที่
เข้าถึงประชาชน โดยตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคม ฯลฯ  

ตลอดจนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อกับองค์กรที่มีความสามารถในการผลิตสื่อ
ทั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ตามเงื่อนไขของกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการ
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โทรทัศน์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือผลิตสื่อให้กับวิทยุชุมชนอ่ืน ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจได้ทั้ง
ความหลากหลายของเนื้อหาสาระ และลดความสุ่มเสี่ยงในเนื้อหาทางลบด้วย 

2) การก ากับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสังคม ในประเด็นนี้ ได้มีก าหนดไว้ใน
กฎหมาย และประกาศของ กสทช .โดยข้อก าหนดด้านเนื้อหาต้องห้ามรายการวิทบุ  ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.2551 ถูกก าหนดไว้ใน
มาตรา 37 ความว่า “ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
รัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามก
อนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่าง
ร้ายแรง ซึ่งต่อมา ในปี พ.ศ. 2556 กสทช. ได้น าเสนอ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
เนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. .... 

พบว่า โดยภาพรวมของวิทยุชุมชนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าใดนักในรายละเอียด จากการ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามเมื่อถามถึงเรื่องที่ กสทช. น าเสนอ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวตามมาตรา 37 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียด ซึ่งต่างกับสื่อระดับประเทศซึ่งมีผู้ประกอบการ นักวิชาการ 
ออกมาให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก แต่อาจวิเคราะห์ได้ว่า วิทยุท้องถิ่นหรือวิทยุชุมชนมีเนื้อหาของ
รายการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นในเชิงการเมือง การปกครองน้อย เนื้อหารายการส่วน
ใหญ่ก็เป็นข้อมูลทั่วไปไม่คาดหวังที่จะมีอิทธิพลในระดับประเทศ จะเน้นกิจกรรมที่ใกล้ตัว และการ
ด าเนินงานอย่างวิทยุระดับชาตินั้นกระท าได้ยากอยู่แล้ว ประกอบกับนักจัดรายการวิทยุระดับชาติมี
ความรู้ในขอบเขตของการน าเสนอมากกว่า  

3) การก ากับดูแลเนื้อที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
ในประเด็นนี้ มีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 35 ความว่า “ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอ่ืนตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด ซึ่งมีความจ าเป็นต้องออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชน
ทราบ เมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการตามที่ร้องขอ
นั้น” และมาตรา 36 ความว่า “เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคน
ด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรการพ้ืนฐานบางประการ 
เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว”  

จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม คณะผู้วิจัยไม่ได้สอบถามโดยตรงถึงประเด็นนี้ แต่เมื่อ
พิจารณาจากข้อค าถามอ่ืน ๆ ในเรื่องการมีส่วนร่วมต่อท้องถิ่น หรือทางราชการ พบว่า สถานีวิทยุ
ชุมชนทั้งหมดให้ความร่วมมือในการน าเสนอข่าวจากส่วนราชการและท้องถิ่น เพราะเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน ชุมชนก็ต้องการรับรู้ข่าวสารเช่นเดียวกัน และข่าวสารเหล่านั้นก็ถือได้ว่าเป็นสาระ
หรือสาระที่เป็นประโยชน์สาธารณะตามกรอบก าหนดของกฎหมาย ว่าด้วยสัดส่วนรายการที่เป็นสาระ
หรือสาระที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวสารในกรณีภัยพิบัติหรือเหตุ
ฉุกเฉิน วิทยุชุมชนทุกประเภทกิจการน่าจะยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง 

แต่ข้อสังเกตคือ เนื้อหาตามมาตรา 36 สถานีวิทยุชุมชนคงมีศักยภาพไม่เพียงพอในการ
จัดท า ซึ่งก็น่าจะเป็นภาครัฐเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องนี้  
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4) การก ากับดูแลเนื้อหารายการให้เป็นพหุนิยมสารสนเทศ 
นิยามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้ขอบเขตว่าเป็นประชาธิปไตยพหุนิยมสารสนเทศ 

นั่นหมายความว่า สังคมที่อยู่ ร่วมกันแบบประชาธิปไตยที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่มีความ
หลากหลาย แต่ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก ซึ่งก็น่าจะหมายถึงข้อมูลข่าวทางการเมือง การปกครอง
ด้วย  

จากข้อมูลการวิจัย พบว่า สถานีที่น าเสนอข่าวสารด้านการเมือง การปกครอง จะมีอยู่
ไม่กี่สถานี แต่ที่ส าคัญคือแต่ละสถานีจะน าเสนอข้อมูลด้านเดียวที่เป็นประโยชน์ต่อการเมืองฝ่ายตน 
ในขณะเดียวกันสถานีนอกจากนั้นก็หลีกเลี่ยงการน าเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ถึงแม้ว่า
บางครั้งข่าวสารนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง เช่น การให้ความรู้เรื่องโครงการรับจ าน าข้าว
กับโครงการประกันราคาข้าว ถ้าสถานีใดน าเสนอก็มักจะถูกมองว่าเป็นพรรคพวกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง   

ดังนั้น การก ากับดูแลเนื้อหารายการเป็นพหุนิยมสารสนเทศเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่โดย
เชิงการปฏิบัติการออกอากาศแล้ว สถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ เพียงแต่ว่าจะสร้างความ
หลากหลายของข่าวสารอย่างไร ซึ่งคณะผู้วิจัยขอเสนอดังนี้ 

(1)  เนื้อหาข่าวสารทั่วไป ในปัจจุบันสถานีต่าง ๆ ก็ค้นหาจากเวบไซด์ต่าง ๆ ซึ่งก็ไม่เป็น
ปัญหามากนัก  เพียงแต่วิธีการเลือกของสถานีเท่านั้นว่ามีความโน้มเอียง ไม่เป็นกลางหรือไม่ 

(2)  เนื้อหาข่าวสารการเมือง การปกครอง ซึ่งน่าจะถือว่ามีความส าคัญต่อการรับรู้ของ
ชุมชน นับว่าเป็นปัญหา ในขณะที่สถานีส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องดีถ้ามีการน าเสนอข่าวสารด้านนี้ แต่ก็
สุ่มเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของสถานี ดังนั้นสถานีวิทยุประเภทกิจการธุรกิจจะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้โดยเด็ดขาด
เพราะจะเสียฐานลูกค้า แต่ถ้าสถานการณ์การบ้านการเมืองปกติ สถานีเหล่านี้ก็พร้อมให้ความร่วมมือ 
แต่เรื่องแหล่งเนื้อหาข้อมูลนั้นก็ยังนับว่าเป็นปัญหาอยู่ 

ดังนั้น ในการจัดท าข่าวสารเกี่ยวกับการบ้าน การเมือง ภาครัฐอาจต้องเข้ามาสนับสนุน
ในการจัดหาเนื้อหาข่าวสารด้านนี้ เช่น หน่วยงานระดับท้องถิ่น หน่วยงานระดับอ าเภอ หน่วยงาน
ระดับจังหวัด องค์กรภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า หรือ
หน่วยงานที่มีบทบาทส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว 

 
5.2 สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.2.1 หลักการก ากับดูแล  
คณะผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบการก ากับดูแลเนื้อหารายการของวิทยุชุมชนที่เหมาะสมที่สุด คือ 

“การก ากับดูแลร่วม (co-regulation)”ด้วยเหตุผล การด าเนินงานวิทยุชุมชนเป็นเรื่องใหม่ส าหรับ
ผู้ประกอบการ การก ากับรูปแบบอ่ืนยังมีข้อด้อย เช่น การก ากับดูแลกันเอง ก็มีความสุ่มเสี่ย งในเรื่อง
การหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามซึ่งจะแก้ปัญหายากในภายหลัง ส่วนการให้รัฐก ากับดูแลโดยเด็ดขาดก็จะ
ลดความเป็นอิสระของสื่อ ประกอบกับก าลังบุคลากรภาครัฐในการติดตาม ควบคุม ก ากับดูแลได้อย่าง
ทั่วถึงหรือไม ่

นอกจากนี้การก ากับดูแลร่วมจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการก ากับดูแล แสดงให้เห็นความเป็นประชาธิปไตยในการก ากับดูแลอย่างสมดุล 
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วิธีการก ากับดูแลร่วม 
1) กสทช. จัดท ากฎระเบียบการก ากับร่วม โดย กสทช.ออกกฎระเบียบโครงสร้างกลุ่มองค์กร

ผู้ประกอบการ และแนวทางในการก ากับดูแลเนื้อหารายการในหลักการกว้าง  โดยยึดตาม
พระราชบัญญัติและประกาศต่าง ๆ ของกสทช. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานจริยธรรม
ของกลุ่มองค์กรผู้ประกอบการ 

2) ก าหนดให้สถานีวิทยุชุมชนต้องสังกัดองค์กรวิทยุชุมชน โดยอาจก าหนดขอบเขตเป็นพ้ืนที่
หรือจ านวนสถานี หรือรูปแบบผสมทั้งพ้ืนที่และจ านวน และแต่ละกลุ่มองค์กรจะต้องจัดท ามาตรฐาน
จริยธรรมของกลุ่มที่สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบปฏิบัติของ กสทช. โดยควรมีรายละเอียด
การปฏิบัติที่ชัดเจน 

3) กลุ่มองค์กรผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนกับ กสทช. พร้อมทั้งมาตรฐานจริยธรรมที่ได้รับ
การยอมรับจาก กสทช. 

5.2.2 การก ากับดูแลเนื้อหารายการอันน าไปสู่สังคมประชาธิปไตยพหุนิยมสารสนเทศ 
การจะสร้างให้มีความหลากหลายในด้านข้อมูลข่าวสารการออกอากาศ ควรจะต้องค านึงถึง

องค์ประกอบหลายประการ และควรพัฒนาศักยภาพของวิทยุชุมชนด้วย โดยคณะผู้วิจัยมีความเห็น
ดังนี้ 

การก าหนดคุณสมบัติของผู้บริหารสถานีวิทยุ นอกจากข้อก าหนดที่สถานีวิทยุชุมชน
จะต้องมีผู้ประกาศที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกาศแล้ว พบว่ามีผู้ประกอบการและผู้บริหารสถานีวิทยุ
ชุมชนจ านวนมากยังมีความรู้ความเข้าใจหลักการด าเนินงานวิทยุชุมชน ไม่เพียงพอ ชัดเจน ท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามความเข้าใจ การรับรู้ของตนเอง การส่งเสริม พัฒนา ให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร
สถานีวิทยุ เข้าใจการด าเนินงานวิทยุชุมชนที่ดี การก ากับดูแลด้านต่าง ๆ ของสถานี รวมถึงเนื้อหา
รายการก็น่าจะต้องดีตามไปด้วย 

โดยคณะผู้วิจัยเห็นว่าควรก าหนดให้ ผู้บริหารสถานีวิทยุ ควรได้รับการอบรม การ
ทดสอบ ในการเป็นผู้บริหารสถานีวิทยุ แต่ข้อควรพิจารณา คือ ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

5.2.3 ด้านเนื้อหา 
1) เนื้อหารายการต้องห้าม ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และประกาศ กสทช.ตามพระราชบัญญัตินี้ สามารถก าหนดใน
กฎระเบียบในขอ้ 2.1 ได้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องในการปฏิบัติตาม 

2) เนื้อหารายการเชิงความร่วมมือกับภาครัฐ  มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ในมาตรา 35 เรื่องการออกอากาศในกรณีภัย
พิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีอ่ืนที่ก าหนด และมาตรา 36 เรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงและรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการวิทยุชุมชนได้ก็
สามารถก าหนดเป็นแนวทางตามข้อ 2.1 ได้เช่นกัน เพราะในปัจจุบันผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีกับหน่วยงานราชการ หรือแม้กิจการของชุมชนเป็นอย่างดีอยู่แล้ว  

3) เนื้อหาเชิงพหุนิยมสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา  จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม รายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื้อหาข่าวสารที่สืบค้นหรือค้นหาได้จากสื่อสารสนเทศไม่เป็นปัญหาส าหรับ
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ผู้ประกอบการสามารถค้นคว้าได้ เนื้อหาข่าวสารที่เป็นปัญหาส าหรับผู้ประกอบการคือ รายการ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วิทยุส่วนใหญ่ไม่กล้าน าเสนอเพราะ
จะเก่ียวข้องกับการเมืองโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเห็นว่าเป็น
เรื่องดี แต่สุ่มเสี่ยงในการออกอากาศ   

เพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ กสทช. ควรสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานราชการผลิตสื่อวิทยุที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เช่น 
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา เป็นต้น 

5.2.4 การติดตามตรวจสอบเนื้อหารายการ 
นอกจากประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ฟังจะเป็นผู้ร้องเรียนในกรณีที่เห็นว่าเนื้อหารายการวิทยุไม่

เป็นไปตามจริยธรรมสื่อหรือขัดต่อกฎหมาย และเพ่ือให้การก ากับดูแลมีประสิทธิภาพ กสทช .อาจ
ก าหนดให้มีอาสาสมัครในการติดตามการออกอากาศเนื้อหารายการที่เข้าข่ายผิดจริยธรรมสื่อ หรือ 
ผิดกฎหมายร่วมด้วย 
 โดยสรุป อย่างไรก็ตามการก ากับดูแลเนื้อหารายการ ถ้าพิจารณาในด้านความหลากหลายถ้า
เป็นข่าวสาร สารประโยชน์ทั่วไป ผู้ประกอบการจะค้นหาได้จากสื่อสารสนเทศ โดยส่วนใหญ่เน้นทาง
อินเตอร์เนทเพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและมีความรวดเร็วมากที่สุด แต่ข่าวสารที่เป็นปัญหาคือ 
ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสุ่มเสี่ยงจะถูกมองว่าเลือกข้าง ทั้ง
ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่มีความสุ่มเสี่ยงสูงที่จะถูกมองว่าเป็นเครือข่ายทาง
การเมือง ดังนั้น กสทช.หรือภาครัฐอาจต้องเข้าไปสนับสนุนในด้านนี้ให้กับผู้ประกอบการ 

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่นี้ 
สถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเรื่องการก ากับดูแลเนื้อหารายการน้อยมาก สังเกตจาก
การถามค าถามความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศของ กสทช. “เรื่องหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหา
รายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.....” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รับรู้ และไม่
ทราบว่ามีเนื้อหาเป็นอย่างไร คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากเหตุผลที่ว่าการด าเนินงานวิทยุของ
ผู้ประกอบการในปัจจุบันยังไม่ชัดเจน แน่นอน สถานะยังอยู่ที่การอนุญาตออกอากาศชั่วคราว 
ประกอบกับประเด็นอ่ืนเกี่ยวกับพ้ืนฐานในการออกอากาศที่ยังไม่ได้รับการจัดการที่ชัดเจน เช่น เรื่อง
การจัดสรรคลื่น การออกอากาศทับซ้อน คลื่นแทรก เป็นต้น ท าให้ผู้บริหารสถานีให้ความส าคัญใน
ประเด็นความมั่นคงในความสามารถในการออกอากาศมากกว่า 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยเห็นว่าถ้าจะพัฒนาเนื้อหารายการของสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือน าไปสู่สังคม
ประชาธิปไตยพหุนิยมสารสนเทศ อาจจ าเป็นจะต้องจัดการด้านความมั่นใจในการจัดตั้งสถานี ในการ
ด าเนินงานของสถานีวิทยุ ความเป็นธรรมในการจัดสรรคลื่น การจัดการปัญหาคลื่นทับซ้อน ฯลฯ 
เสียก่อน เพราะเม่ือไรความคาดหวังพ้ืนฐานยังไม่สัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติในขั้นต่อไปอาจจะเป็นการยาก
และจะขาดความร่วมมือเท่าท่ีควร 
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