
 

   

 

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
 

โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปส่ือ 
 

เล่มที่ 9 “สื่อภาคประชาชน” 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 
 
โดย 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย  
 
 
มีนาคม 2559



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

คํานํา 

 
 
รายงาน “การศึกษาสื่อภาคประชาชน/สื่อชุมชน” ภายใต้โครงการ “การปฏิรูปสื่อ: การกํากับดูแล

ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม” ที่ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย เพ่ือนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นการศึกษาภายใต้สภาวการณ์ที่ประเทศไทยกําลังยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ที่อาจ
มีเน้ือหาที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และคาดว่าจะมีการปรับแก้
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  การปรับแก้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลต่อสถานภาพและ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) และส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปสื่อของประเทศ 

 
รายงานฉบับน้ี ทําการศึกษา วิเคราะห์ รวมทั้งสรุปผลการศึกษา โดยการอ้างอิงกับกฎหมาย 3 ฉบับ 

คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551  นอกจากน้ี ยังยึดหลักการปฏิรูปสื่อในแง่ที่ว่า
ต้องมีการกระจายความเป็นเจ้าของสื่อให้กับคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม รวมถึงการผลิตเน้ือหาสาระที่หลากหลาย
เพ่ือตอบสนองคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม และการมีผู้ผลิตเน้ือหาสาระที่มากขึ้นด้วย เพ่ือให้ภูมิทัศน์สื่อของ
ประเทศไทยประกอบด้วยสื่อชุมชน สื่อธุรกิจ และสื่อสาธารณะ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551  

 
 ผู้ศึกษาขอขอบคุณพ่ีน้องชาวสื่อชุมชนและเจ้าหน้าที่สํานักงาน กสทช. ทุกท่าน ที่สละเวลาให้ผู้ศึกษา
ได้สัมภาษณ์และเข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่ม และขอขอบคุณสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งน้ี  และท้ายที่สุด ผู้ศึกษาหวังว่ารายงานฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการวาง
แนวทางพัฒนาสื่อชุมชนในประเทศไทยในอนาคต 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

  
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 47 มี เจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อที่ชัดเจน และมีแนวคิดว่าคลื่นความถ่ี เป็นทรัพยากรของ
สาธารณะของประชาชนและสังคมไทย และทุกคนมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรคลื่นความถ่ีได้โดยตรง  ส่งผลให้
เกิดกฎหมายลูก 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
2551 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  รูปธรรมคือ สังคมไทยมีสื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างย่ิง “วิทยุ
ชุมชน” ที่ได้รับสถานภาพทางกฎหมายในฐานะที่เป็นการประกอบกิจการบริการชุมชน มีหลักประกันสิทธิการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น “เสาหลัก
ที่สาม” ในภูมิทัศน์สื่อตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบสื่อ เพ่ือสร้างความหลากหลายและเป็นพหุนิยมของ
สื่อ  ภายใต้การกํากับดูแลขององค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

 
 การศึกษาครั้งน้ี ทําการศึกษาความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่าง กสทช. ในฐานะที่เป็นองค์กรกํากับดูแล
ตามกฎหมายยุคปฏิรูปสื่อ กับผู้ประกอบการส่ือชุมชน ทั้งวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ชุมชน ในฐานะที่เป็นภาค
ประชาชนในระดับท้องถิ่น ซึ่งประกอบกิจการสื่อที่ใช้คลื่นความถ่ี ประเภทบริการชุมชนเพ่ือประโยชน์
สาธารณะตามท่ีระบุไว้ในกฎหมาย การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการดําเนินงานของ กสทช. 2 ด้าน 
คือการอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง และการส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนให้มีความพร้อม
ใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสํารวจตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรกํากับดูแลในการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีและการส่งเสริมสนับสนุนสื่อชุมชน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อตามกฎหมาย 
โดยการรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
 
 จากบทเรียนการดําเนินงานสื่อชุมชนภาคประชาชนในต่างประเทศ พบองค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาสื่อชุมชนอย่างย่ังยืน ได้แก่ การมีกฎหมายรับรองสถานภาพ ไม่เพียงกฎหมายหลักเท่าน้ัน 
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จําเป็นต้องมีกฎหมายรอง อย่างเช่น ประกาศหรือระเบียบ เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ สิทธิการเข้าถึง การได้รับ
อนุญาตการได้รับบริการ หรือการยกเว้น ที่เป็นประโยชน์อย่างเฉพาะเจาะจงสําหรับสื่อชุมชน  องค์กรกํากับ
ดูแล มีนโยบายที่ชัดเจนและมีวิสัยทัศน์สําหรับสื่อชุมชน โดยตระหนักว่าสื่อชุมชนต้องเป็นส่วนหน่ึงในภูมิทัศน์
สื่อของประเทศ ด้วยการจัดสรรคลื่นความถ่ีให้ใช้ การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคที่เหมาะสม การกําหนด
จํานวนใบอนุญาตที่เพียงพอต่อพ้ืนที่และประเด็น กระบวนการอนุญาตที่ง่ายและสะดวก แนวทางการพิจารณา
ใบอนุญาตที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการให้โอกาสทดลองระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ  ทั้งน้ี จําเป็นต้องให้มี
สํานักงานสื่อชุมชนเพ่ือกํากับดูแลอย่างเหมาะสมและครบวงจรและต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิของสื่อชุมชนจากสื่อประเภทอ่ืนๆ ด้วย  กองทุนสนับสนุนสื่อชุมชน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อชุมชนเพ่ือพัฒนารายการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาสถานี และพัฒนา
เทคโนโลยี โดยจะให้ทุนแก่ผู้ประกอบการสื่อชุมชนโดยตรง หรือให้แก่องค์กรตัวแทนสื่อชุมชนก็ได้  องค์กร
ตัวแทนสื่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวของสื่อชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือสถาบันการศึกษา ทําหน้าที่
ต่อรอง ต่อสู้ และผลักดันนโยบายเพ่ือประโยชน์ของสื่อชุมชน และเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสื่อชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยทํางานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการสื่อชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ และ  อัตลักษณ์ที่ชัดเจนของ
สื่อชุมชน ไม่ว่าผู้ประกอบการสื่อชุมชนจะเป็นกลุ่มคน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือสถาบันการศึกษา ล้วน
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ (ผู้ฟัง-ผู้ชม) มีส่วนร่วมในการผลิตและการบริหารจัดการ โดยมีโครงสร้างการบริหาร
ที่เป็นประชาธิปไตย และดําเนินการด้วยอาสาสมัครเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ี ให้มีเน้ือหาที่เป็นทางเลือกสําหรับ
ผู้รับบริการ เน้นการประกอบกิจการที่ไม่แสวงหากําไร และผู้ดําเนินการสื่อชุมชนจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองด้วย  
 
 สื่อชุมชนในประเทศไทยดําเนินการมากกว่าทศวรรษ โดยเฉพาะ “วิทยุชุมชน” แม้จะมีอัตลักษณ์ตาม
กฎหมายที่ชัดเจน กล่าวคือ มีกลุ่มคน หรือนิติบุคคลในท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ดําเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ ไม่โฆษณาหากําไรในทางธุรกิจ และมีรายการที่เป็นสาระ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แต่คนในสังคมส่วนใหญ่ยังสับสนต่อบทบาทของสื่อชุมชนว่าเป็นสื่อที่มีคุณค่า-จําเป็น ที่
ต้องมีอยู่ หรือเป็นสื่อที่สร้างความเกลียดชัง-ค้ากําไร-รับใช้การเมือง ที่ต้องกําจัดให้หมดไป นอกจากน้ี 
ผู้ประกอบการส่ือชุมชน ไม่เพียงไม่สามารถช่วงชิง “การนิยามความหมาย” ด้านคุณค่าได้ ยังไม่สามารถ
นําเสนอผลปฏิบัติการที่ดี (best practice) เชิงประจักษ์ต่อสังคมได้ด้วย  อีกทั้ง องค์กรตัวแทน หรือองค์กร
พัฒนาเอกชน หรือสถาบันการศึกษา แม้จะพยายามมีส่วนร่วมในการกําหนดกฎหมายและนโยบายที่เอ้ือ
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ประโยชน์ต่อสื่อชุมชน แต่ในงานส่งเสริมชุมชนให้มีความพร้อม และพัฒนาศักยภาพผู้ดําเนินการสื่อชุมชนให้มี
คุณภาพ ยังมีข้อจํากัดอยู่มาก 
 ถึงแม้ว่ากฎหมายจะรับรองสถานภาพของสื่อชุมชน และกําหนดหน้าที่ให้ กสทช. กํากับดูแลสื่อชุมชน 
แต่ กสทช. ไม่ได้ตระหนักถึงความแตกต่างในอัตลักษณ์และบทบาทของสื่อชุมชนต่อสังคม จึงออกประกาศและ
ระเบียบต่างๆ โดยกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติต่อสื่อชุมชน เช่นเดียวกับสื่อสาธารณะและสื่อ
ธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะไม่เอ้ือประโยชน์ต่อสื่อชุมชนแล้ว ยังเป็นการลิดรอนสิทธิตามกฎหมายในการเข้าถึงและใช้
คลื่นความถี่ของสื่อชุมชนอย่างย่ิงอีกด้วย ย่ิงไปกว่าน้ัน ความล่าช้าในการปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนสื่อชุมชน ทําให้สื่อชุมชนไม่เพียงไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าน้ัน หากยังต้อง “หยุดดําเนินการ” อัน
เน่ืองมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันอีกด้วย จะเห็นได้จากจํานวนสถานีวิทยุประเภทบริการชุมชนที่
ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการหลังประกาศ คสช. ลดลงจากจํานวน 554 สถานีที่ขออนุญาตฯ และ
ออกอากาศได้ก่อนประกาศ คสช. เหลือเพียง 246 สถานีที่ได้รับอนุญาตฯ และออกอากาศได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)  ที่น่าเป็นห่วงก็คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับ “วิทยุชุมชน” ดังกล่าว อาจส่งผลต่อ
การเกิดขึ้น และสนับสนุนส่งเสริม “โทรทัศน์ชุมชน” ของ กสทช. ที่กําลังดําเนินการตามแผนแม่บทในระหว่าง
น้ีด้วย 
 
 ข้อเสนอแนะต่อ กสทช. ในการทําหน้าที่จัดสรรคล่ืนความถ่ีให้สื่อชุมชน และสร้างหลักเกณฑ์วิธีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อชุมชน ให้บรรลุเจตนารมณ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีสื่อชุมชนเป็นส่วนหน่ึงในภูมิ
ทัศน์สื่อของประเทศ อันเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปสื่อของสังคมไทยอย่างแท้จริงน้ัน กสทช. ควรกําหนด
นโยบายและดําเนินการด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 การปรับเปลี่ยนแนวคดิต่อสื่อชมุชน เพ่ือให้สื่อชุมชนเป็นเสาหลักที่สาม ที่สามารถดําเนินกิจการไป
พร้อมกับสื่อสาธารณะและสื่อธุรกิจได้อย่างเท่าเทียม  ดังน้ัน กสทช. ควรเข้าใจว่า “สื่อชุมชน/สื่อภาค
ประชาชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน/สังคม เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมประประชาธิปไตย” ด้วยการใช้
ข้อกําหนดว่าด้วยคุณสมบัติและแนวทางการดําเนินการสื่อชุมชน ซึ่งเป็นเง่ือนไขในการพิจารณาให้ใบอนุญาต  
มาเป็นแนวทางการพัฒนาสื่อชุมชนให้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด จึงจะสามารถส่งเสริมให้สื่อชุมชน
ประกอบกิจการคู่ขนานไปกับสื่อธารณะและสื่อธุรกิจ 

 การจัดทําหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนแม่บท เช่น หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์คลื่น
ความถี่ หลักเกณฑ์การส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่ในการการบริการชุมชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
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โทรทัศน์ รวมท้ังหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน 
เป็นต้น 

 การกําหนด “พื้นที่” ให้แก่การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกประเภท 
เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ประกอบการกระจายเสียงทุกประเภท ว่า
มี “คลื่นความถี่” ที่เพียงพอสําหรับการประกอบกิจการ โดย กสทช. ควรเร่งกระบวนการเรียกคืนคลื่นความถ่ี
จากหน่วยงานท่ีถือครองตามกฎหมายเดิมโดยเร็ว ควบคู่ไปกับการจัดทําหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงประเภทสาธารณะ และหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถ่ีและใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงประเภทธุรกิจ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น  รวมทั้งการกําหนดมาตรฐาน
ทางเทคนิคที่เหมาะสมสําหรับการประกอบกิจการแต่ละประเภทและแต่ละระดับ เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมสู่การกํากับดูแลด้วย “ระบบการออกใบอนุญาต” ของทั้งวิทยุรายเดิมและรายใหม่ ทั้งระบบแอนะล็อก
เดิมและระบบดิจิทัลในอนาคต 

 การสรุปกระบวนการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง เพ่ือปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และจัดทําเป็นคู่มือขอใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ทั้งน้ีจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับจัดทําหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตช่ัวคราว และ
ใบอนุญาตระยะยาว สําหรับวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ชุมชนในอนาคตด้วย 

 การจัดต้ัง “สํานักกิจการกระจายเสียงชุมชนและกิจการโทรทัศน์ชุมชน” ทั้งในสํานักงาน กสทช. 
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน ดําเนินการตาม
กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน (ทั้งวิทยุ และโทรทัศน์) ดําเนินการตามกระบวนการ
ออกใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม บริการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ  รวมไปถึงการทําหน้าที่กํากับดูแลการ
ประกอบกิจการบริการชุมชนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรับเร่ืองร้องเรียน การสืบสวน การติดตามประเมินผลการ
ประกอบการ การพิจารณาต่อใบอนุญาต และการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 การก่อต้ัง “กองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสื่อชุมชน” เพ่ือสนับสนุนการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน โดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนที่เป็นอิสระ
จากคณะกรรมการพิจารณาใบอนุญาต จัดทําเกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสม และกําหนดเป้าหมายการวิจัย
และพัฒนาสื่อชุมชนที่จะสนับสนุนให้ชัดเจน   กรณีที่ยังไม่สามารถก่อต้ังกองทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสื่อ
ชุมชนได้ กสทช. ควรกําหนดให้คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เป็นกลไกสนับสนุนงบประมาณ แก่ชุมชนที่
ประสงค์จะมีสื่อชุมชน ชุมชนที่มีสื่อชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือสนับสนุนการ
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พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้อง การดําเนินกิจกรรมที่นําไปสู่การพัฒนาสื่อชุมชนให้เป็นสื่อสาธารณะตาม
ความต้องการของชุมชน การพัฒนาเน้ือหารายการ ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี  โดยเบ้ืองต้นให้
กําหนดว่า ผู้ขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน และชุมชนที่แจ้งความ
ประสงค์จะมีโทรทัศน์บริการชุมชน คือ “ชุมชนที่มีความพร้อม” ซึ่งสมควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย
ทันที 
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บทท่ี 1 บทนํา แนวคิดทฤษฎี และงานศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
1.1 ความเป็นมา 
 

สื่อภาคประชาชน (People’s Media, Civic Media), สื่อทางเลือก (Alternative Media), สื่อชุมชน 
(Community Media) เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม (Social Phenomenon) ที่เกิดขึ้นแทบทุกประเทศท่ัวโลก  
ประเทศไทยมีคนริเริ่มและใช้สื่อในลักษณะดังกล่าวราวต้นทศวรรษ 2540  สืบเน่ืองจากเหตุการณ์เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2535  ซึ่งสื่อกระแสหลัก ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ที่รัฐและทุนใหญ่เป็น
เจ้าของน้ัน พร้อมใจกันไม่ได้นําเสนอ ระงับ บิดเบือนข่าวสารท่ีเกิดขึ้นจริงในเหตุการณ์นองเลือดดังกล่าว  
ส่งผลให้นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้นําท้องถิ่นรวมตัวกันเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือนําไปสู่การ
ปฏิรูปสื่อ 

 
ขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือการปฏิรูปสื่อ เริ่มจากการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองหลังเหตุการณ์

พฤษภาคม พ.ศ. 2535 จนนําไปสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 1  ที่มี
บทบัญญัติในเรื่องสิทธิการใช้ทรัพยากรคลื่นความถ่ีของประชาชน (มาตรา 40)  ซึ่งเปลี่ยนแนวคิดเก่ียวกับการ
บริหารคลื่นความถ่ี จากเดิมที่รัฐผูกขาดการเป็นเจ้าของคลื่นความถ่ีและการเป็นเจ้าของสื่อที่ใช้คลื่นความถ่ี ไป
เป็นกรอบแนวคิดใหม่ที่ว่า คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสาธารณะของประชาชนและสังคมไทย และทุกคนมี
สิทธิเข้าถึงทรัพยากรคลื่นความถ่ีได้โดยตรง (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, 2552) 

 
ทั้งน้ี โดยดําเนินการ 2 แนวทางคู่ขนานกันไป แนวทางแรกคือ การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อประเภท

ต่างๆ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกร่างกฎหมายลูกที่เก่ียวข้องกับมาตรา 40 แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 
2540 ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 (ต่อมามีการแก้ไขและประกาศใช้ใน พ.ศ. 2553) และ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 

                                                            
1 การปฏิรูปการเมืองจนนําไปสู่การร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ 2540 มีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมขององค์กรต่างๆ มา “ร่วมด้วยช่วยกัน” 
เพ่ือเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองและผลักดันจนเกิดการเปล่ียนแปลงนิยามของส่ิงที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย” ที่เปิดพ้ืนที่ทางการเมืองแบบใหม่
และการรับรู้ทางการเมืองชุดใหม่ให้กับคนในสังคม (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554: 32) 
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สําหรับแนวทางที่สอง คือการสนับสนุนให้มีการก่อต้ังสถานีวิทยุภาคประชาชนในระดับท้องถิ่น หรือที่
รู้จักกันอย่างดีว่า “วิทยุชุมชน”โดยการอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญฯ จนอาจกล่าวได้ว่า วิทยุชุมชน ถือเป็นสื่อ
ภาคประชาชนที่มีความโดดเด่น และเป็นรูปธรรมอันหนึ่งของการปฏิรูปสื่อในยุคแรก  ในขณะท่ีโทรทัศน์
ชุมชนยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น และไม่สามารถดําเนินการได้แพร่หลายนัก  เพราะปัญหาด้านต้นทุนการผลิต 
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่าวิทยุ ทักษะการผลิตที่สูงกว่า และรสนิยมของคนดูที่ยึดโยงอยู่กับโทรทัศน์หลัก 

 
การเกิดขึ้นของสื่อวิทยุชุมชน อันเป็นสื่อภาคประชาชน/สื่อทางเลือก นับเป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญของการ

ปฏิรูประบบสื่อของประเทศไทย ในแง่ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายของส่ือ (Media Pluralism) คือ การ
กระจายความเป็นเจ้าของไปสู่คนกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนในชนบทและกลุ่มคนชาย
ขอบต่างๆ และความหลากหลายของเน้ือหาที่ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมที่มีปัญหา ความสนใจ 
วิถีชีวิต ฯลฯ ที่แตกต่างกัน  อันเป็นการ “เติมเต็ม” เน้ือหาสาระที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสื่อกระแสหลัก 
ให้กับคนในสังคม 2 

 
เมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูปสื่อในประเทศไทย  ในด้านนโยบาย ซึ่งกฎหมายที่เก่ียวข้องเริ่ม

ประกาศใช้ตามลําดับ นับแต่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  และแต่งต้ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขึ้นเป็นองค์กรอิสระทําหน้าที่กํากับดูแลปลายปี พ.ศ. 2554  รวมทั้งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555  กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้น  
นอกจากจะรับรองสถานภาพของส่ือชุมชนในฐานะท่ีเป็น “การประกอบกิจการบริการชุมชน” แล้ว ยังให้
หลักประกันสิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีวิทยุเพื่อประโยชน์สาธารณะในลักษณะไม่แสวงหา

                                                            
2 กลุ่มคนที่ก่อต้ังส่ือภาคประชาชน/ส่ือทางเลือก/ส่ือชุมชน ในช่วงเร่ิมแรก ส่วนหน่ึงได้รับอิทธิพลทางความคิดว่าด้วย “การครองอํานาจนํา” 
(Hegemony) ของอันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) ที่เสนอว่ากลุ่ม/ชนชั้นผู้ดําเนินการครองอํานาจนํา  ใช้ “ส่ือ” เป็นกลไกถ่ายทอด
อุดมการณ์ หรือระบบคิด ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม ชุดหนึ่งตามท่ีตนเองต้องการ เพ่ือก่อให้เกิดความเห็นพ้องและยินยอมที่จะปฏิบัติตามความ
ต้องการของกลุ่ม/ชนชั้นผู้ถ่ายทอดอุดมการณ์ (วัชรพล พุทธรักษา, 2551) ดังนั้น ถ้าจะมองส่ือตามแนวคิดของกรัมชี การก่อต้ังส่ือภาคประชาชน/
ส่ือทางเลือก/ส่ือชุมชนในประเทศไทยในช่วงแรก คือ การโต้ตอบต่อการครองอํานาจนํา และในสังคมไทยปัจจุบัน มีกลุ่มคนที่หลากหลายท่ีก่อต้ังส่ือ
ขึ้นมาและเรียกตนเองว่าเป็นส่ือภาคประชาชน/ส่ือทางเลือก/ส่ือชุมชน และใช้ส่ือนั้นๆ เป็นกลไก ซึ่งอาจจะเพ่ือถ่ายทอดอุดมการณ์ของกลุ่ม/ชนชั้น
ที่ครองอํานาจนํา หรือเพ่ือถ่ายทอดอุดมการณ์ของกลุ่ม/ชนชั้นที่โต้ตอบการครองอํานาจนํา  นอกจากน้ี ส่ือภาคประชาชน/ส่ือทางเลือก/ส่ือชุมชน 
ยังใช้ช่องทางเผยแพร่หลายช่องทาง เช่นวิทยุ ส่ิงตีพิมพ์ หรือเว็บไซต์ ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย และ “ส่ือชุมชน” กลายเป็นพ้ืนที่แห่งการต่อสู้ช่วงชิง 
ทั้งด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุดมการณ์นานาประเภท (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553: 41) 
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กําไรทางธุรกิจ (บริการชุมชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แก่ภาคประชาชนด้วย  และในกรณีที่ประชาชนยัง
ไม่มีความพร้อม องค์กรอิสระที่ทําหน้าที่กํากับดูแลอย่าง กสทช. และคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. 
ต้องให้การสนับสนุน 

 
เน่ืองจากการกําหนดนโยบายของรัฐก่อนมี กสทช. เป็น นโยบายท่ีไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานของสื่อ

ชุมชน โดยเริ่มจากกรมประชาสัมพันธ์รับจดทะเบียนวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ภายใต้เง่ือนไขที่สามารถโฆษณาได้
ช่ัวโมงละ 6 นาที (พ.ศ. 2547-2548) ทําให้วิทยุภาคประชาชนเพ่ิมจํานวนขึ้นจนยากต่อการควบคุม และ การ
กํากับดูแลที่ผิดพลาดของหน่วยงานที่ถูกมอบหมายให้ทําหน้าที่ชั่วคราว อย่างคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) โดยใช้อํานาจตามบทเฉพาะกาลมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งต้องดําเนินการเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว   กทช. จึงกําหนดให้วิทยุภาคประชาชนทั้งหมด แจ้ง
ความประสงค์การประกอบกิจการกระจายเสียงตาม “หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการ
ชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)”  หมายความว่า ผู้ประกอบการวิทยุรายใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลัง
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ทั้งหมด ต้องแสดงตัวและแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการในนาม 
“วิทยุกระจายเสียงชุมชน” 

 
แม้กฎหมายจะให้ความชอบธรรมกับการ “มีสิทธิ-มีสื่อ” ของภาคประชาชน แต่นโยบายของรัฐและ

การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลช่ัวคราวขณะน้ัน สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจว่า “ประชาชน / 
ชุมชน” จะสามารถดําเนินกิจการกระจายเสียง และใช้คลื่นความถี่ที่เป็นทรัพยากรจํากัดและมีนัยยะด้าน
ความม่ันคงได้ ผลจากการดําเนินนโยบายดังกล่าว ไม่เพียงทําให้ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนถูกมองข้ามและไม่ได้
รับการสนับสนุน  หากยังส่งผลให้ผู้ประกอบการวิทยุรายใหม่อ่ืนๆ ซึ่งถือว่าเป็นสื่อภาคประชาชนด้วย เช่นวิทยุ
ธุรกิจระดับท้องถิ่น และวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนา ต้องประสบกับสภาวะไร้สถานภาพ เพราะไม่มีช่องทาง
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการทางธุรกิจและบริการสาธารณะ 

 
เมื่อบทบาทหน้าที่ และอํานาจในการบังคับใช้กฎหมายอยู่ในมือขององค์กรอิสระซึ่งทําหน้าที่กํากับ

ดูแลอย่าง กสทช. ในปัจจุบัน  การสํารวจตรวจสอบการจัดสรรคลื่นความถ่ีให้ภาคประชาชนเพ่ือประกอบ
กิจการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และการสนับสนุนภาคประชาชนท่ียังไม่พร้อมเพ่ือให้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์คลื่นความถ่ีดังกล่าว ของ กสทช. จึงเป็นเรื่องที่สําคัญ  เพ่ือช่วยกันออกแบบการจัดสรรคลื่นความถ่ี
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และกํากับดูแลให้ “สื่อชุมชนภาคประชาชน” เป็นส่วนหน่ึงของภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) ในประเทศ
ไทย และทบทวนการทําหน้าที่ของ กสทช. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์กฎหมายที่มุ่งหวังให้เกิดการปฏิรูปสื่อใน
สังคมไทยอย่างแท้จริง 

 
1.2 วัตถุประสงค ์

 
1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานภาพและปัญหาการเข้าถึงคลื่นความถ่ีและกองทุน กทปส. ของวิทยุชุมชนและ

โทรทัศน์ชุมชน 
1.2.2 เพ่ือรวบรวมประสบการณ์ต่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าถึงคลื่นความถ่ีและกองทุนของวิทยุชุมชน

และโทรทัศน์ชุมชน 
1.2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความย่ังยืนและบทบาทในการพัฒนาสังคมของวิทยุชุมชนและ

โทรทัศน์ชุมชน 
1.2.4 เพ่ือรวบรวมแนวทางการเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ชุมชน 

 
1.3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งน้ีเลือกศึกษาวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งเป็นสื่อภาคประชาชนในระดับท้องถิ่นที่

ใช้คลื่นความถี่ และเป็นสื่อภาคประชาชนประเภทบริการชุมชนตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ระบุไว้  ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถ่ีและส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสื่อภาค
ประชาชนเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามความต้องการของชุมชน  โดยมีวิธีการศึกษา ดังน้ี 

1) การสํารวจและทบทวนเอกสาร  ทั้งที่เป็นบทความและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงคลื่น
ความถี่และกองทุนของสื่อชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ  นอกจากน้ี ยังทบทวนแผนแม่บทฉบับต่างๆ รวมท้ัง
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับของ กสทช. ที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงคลื่นความถ่ีและกองทุนของสื่อชุมชน 
จากน้ันก็รวบรวมประเด็นคําถามจากการอ่านทบทวนเอกสาร เพ่ือนําไปในการสัมภาษณ์ต่อไป 

2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  เป็นการสัมภาษณ์นักวิชาการด้านสื่อ 
นักพัฒนาองค์กรเอกชนด้านสื่อ และผู้ดําเนินการวิทยุชุมชน/โทรทัศน์ชุมชน เจ้าหน้าที่ กสทช. โดยการ
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สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การนัดสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า และการถามตอบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail)  ทั้งน้ี คําถามที่ใช้ในสัมภาษณ์น้ันเป็นคําถามแบบปลายเปิดในประเด็นการเข้าถึงคลื่นความถ่ีและกองทุน 

3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  โดยจัดการสนทนากลุ่มกับสมาชิกสหพันธ์วิทยุ
ชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) เก่ียวกับการย่ืนขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และแนวทางที่
อยากให้กองทุน กทปส. สนับสนุน ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มน้ี จะนําไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่ กสทช. ที่เก่ียวข้องอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 
1.4 กรอบความคิดในการศึกษา 
 

สื่อชุมชนในที่น้ี ได้แก่ “วิทยุชุมชน” และ “โทรทัศน์ชุมชน” ซึ่งทําหน้าที่บริการชุมชนเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ จึงหมายถึงสื่อภาคประชาชน ที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถ่ีอันเป็นทรัพยากรของชาติเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนในระดับท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
2551 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  

 
 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ทําการศึกษาความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่าง กสทช. ในฐานะที่
เป็นองค์กรกํากับดูแลตามกฎหมายยุคปฏิรูปสื่อ กับผู้ประกอบการสื่อชุมชน ในฐานะที่เป็นภาคประชาชนซึ่ง
เรียกร้องสิทธิในการสื่อสารตามกฎหมาย ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในคลื่นความถ่ีอันเป็นทรัพยากรของ
ชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีประสิทธิภาพ  ผ่านการดําเนินงาน 2 ด้าน ของ กสทช. กล่าวคือ กระบวนการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแนวคิดการบริหารและจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุในฐานะที่เป็นทรัพยากรของรัฐ ไปสู่แนวคิดการจัดการทรัพยากรคลื่นความถ่ีวิทยุในฐานะที่เป็น
ทรัพยากรของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ   และ การส่งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุน กทปส. เพ่ือทบทวน
การทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาชนที่ยังไม่พร้อม ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะนําไปสู่การยอมรับให้มีสื่อชุมชนภาคประชาชนเป็น “เสาหลักที่สาม” ตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบสื่อ เพ่ือสร้างความหลากหลายและเป็นพหุนิยมของสื่อ (Media diversity 
and pluralism) ในที่สุด 
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1.5  นิยามศพัท ์
 

 สื่อชุมชน  หมายถึง วิทยุและโทรทัศน์ภาคประชาชน ซึ่งเป็นสื่อที่ใช้คลื่นความถี่และกฎหมายระบุว่า
เป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน 
 การเข้าถึงคลื่นความถ่ี  หมายถึง การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีวิทยุตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 การเข้าถึงทุน  หมายถึง การระดมทุนภายในชุมชน และการมีสิทธิในการขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากเงินกองทุน กทปส. และได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ือใช้พัฒนาศักยภาพสื่อชุมชน 
 
1.6 แนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 การศึกษาคร้ังน้ี ใช้แนวคิด 2 แนวคิด ในการวิเคราะห์สถานภาพสื่อชุมชนในประเทศไทย คือ แนวคิด
ว่าด้วยอัตลักษณ์สื่อภาคประชาชน/สื่อชุมชน และแนวคิดการบริหารคลื่นความถ่ีในฐานะทรัพยากร นอกจากน้ี
ยังทบทวนงานศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับสื่อชุมชนที่ผ่านมาด้วย มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.6.1  แนวคิดว่าด้วยอัตลกัษณ์สื่อภาคประชาชน/สื่อชมุชน 

สื่อภาคประชาชน สื่อทางเลือก และสื่อชุมชน มีอัตลักษณ์ที่เก่ียวพันกัน กล่าวคือ สื่อทั้ง 3 ประเภท
ก่อต้ังขึ้นมาเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนหรือชุมชนที่เก่ียวข้อง ไม่ใช่เพ่ือเป็นช่องทางแสวงหากําไร 
นอกจากน้ียังเป็นสื่อที่ต้องการความเป็นอิสระ ไม่ถูกควบคุมจากรัฐและเอกชน ทั้งการดําเนินงานและเน้ือหาท่ี
นําเสนอ (พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, 2547: 32) สําหรับอัตลักษณ์ 3  ที่แตกต่างออกไปของสื่อแต่ละ
ประเภท ขึ้นอยู่กับตําแหน่งแห่งที่ ซึ่งสื่อประเภทน้ันๆ จะจัดวางตนเองว่ามีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ตนเองอยู่อย่างไร 

“สื่อภาคประชาชน”  มีนิยามกว้างๆ ว่าเป็นสื่ออะไรก็ตามท่ีไม่ใช่สื่อกระแสหลักที่มีรัฐหรือ
บริษัทเอกชนเป็นเจ้าของ (Nader, 1992 อ้างใน พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, 2547: 11) ส่วนนิยามในเชิง
สิทธิการส่ือสารของประชาชน จะเน้นในแง่มุมที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของสื่อดําเนินการโดยประชาชน และ
เป้าหมายของการสื่อสารคือเพ่ือประชาชน 4  (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, 2556 ใน www.journalistinph.blog 

                                                            
3  อัตลักษณ์เป็นส่ิงท่ีไม่ได้ปรากฏขึ้นเอง แต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นโดยทุกฝ่าย (หมายถึงทุกคน) (นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน http://v1.midnightuniv.org) 
เป็นการสร้าง (Construct) ที่ไม่หยุดนิ่ง แน่นอน ตายตัว และเป็นการต่อสู้เพ่ือช่วงชิงการครองอํานาจนํา (Hegemony) ในการสร้างคํานิยาม หรือ
เป็นผู้ให้ความหมายกับส่ิงต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราและของผู้อ่ืน (Stuart Hall , 1993 ใน http://sucheeppost.blogspot.com/) 
4  คําว่า “ประชาชน” (the P/people) มีความหมาย 4 แบบ คือ 1) ประชาชนทุกคน (พีตัวใหญ่) ในฐานะท่ีเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย  2) 
ประชาชนทุกคน (พีตัวใหญ่) ในฐานะที่เป็นชาติ  3) ประชาชนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่ใช่ชนชั้นนําหรือชนช้ันผู้ปกครอง หรือคนธรรมดาหรือสามัญชนที่
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spot.com) กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ  สื่อภาคประชาชน คือ สื่อที่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคล องค์กร 
หรือเครือข่ายต่างๆ รวมตัวกันผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องราวของตนเอง ซึ่งประชาชนในที่น่ีหมายถึงคนทุกคน
ที่อยู่ในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร อาทิเช่น แพทย์ ครู ชาวนา พ่อค้า ฯลฯ  โดยเน้ือหาที่นําเสนอคือ
การสะท้อนชีวิตความเป็นไป/ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่ไม่เลือกนําเสนอ (ธีระ
พล อันมัย, 2553: 40) 
 "สื่อทางเลือก"  โดยทั่วไปหมายถึง สื่อที่อยู่ตรงกันข้ามกับสื่อกระแสหลัก การนิยามลักษณะน้ี เกิด
จากปฏิกิริยาที่มีต่อสื่อกระแสหลัก ที่ไม่มี “พ้ืนที่” ให้กับความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือรูปแบบการสร้างสรรค์
ศิลปะท่ีวิพากษ์วิจารณ์สังคม การนิยามแบบคู่ตรงกันข้ามน้ี มีข้อดีที่ทําให้สามารถมองเห็นและเข้าใจลักษณะ
ของสื่อทางเลือกได้อย่างชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและองค์ประกอบสําคัญของสื่อกระแสหลัก (ดู
ตาราง 1.1) แต่ในขณะเดียวกัน คํานิยามก็มีจุดอ่อนในตัวของมันเอง เพราะทําให้สื่อทางเลือกไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนความหมาย  หรือคํานิยามท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของตนได้ (O Siochru, 1996 อ้างในอุบลรัตน์ ศิริ-
ยุวศักด์ิ, 2556 ใน www. journalistinph.blogspot.com) 
 

ตารางที่ 1.1  แสดงการเปรยีบเทียบข้อแตกต่างระหว่างสื่อกระแสหลกัและสื่อทางเลือก 
สื่อกระแสหลัก (Mainstream media) สื่อทางเลือก (Alternative media) 

-สื่อพาณิชยนิยม แสวงหากําไรสูงสุด -สื่อนอกระบบพาณิชยนิยม ไม่แสวงหากําไร 
-เนื้อหาสนับสนุนลัทธิบริโภคนิยม -เนื้อหาต้ังคําถาม / ต่อต้านลัทธิบริโภคนิยม 
-เนื้อหาสนับสนุนข้ัวอํานาจใหญ่ของสังคม -เนื้อหาขัดแย้ง / ต่อต้านข้ัวอํานาจใหญ่ของสังคม 
-มีขนาดใหญ่ จัดรูปองค์กรแบบบริษัท  -มีขนาดเล็ก จัดรูปองค์กรแบบสหกรณ์ / มูลนิธิ 
-มีโครงสร้างและกระบวนการทํางานแบบบนลงลา่ง -มีโครงสร้างและกระบวนการทํางานแบบประชาธิปไตย 
-เจ้าหน้าท่ีเป็นนักสื่อสารมวลชนทํางานแบบมืออาชีพ -เจ้าหน้าท่ีอาจเป็นมืออาชีพ หรือเป็นอาสาสมัคร 
-ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับสารกับสื่อเป็นแบบผู้ซ้ือกับ
ผู้บริโภค 

-ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับสารกับสื่อเป็นแบบมีส่วนร่วม 
เช่น เป็นเจ้าของ , เป็นสมาชิก , เป็นผู้ร่วมผลิต 

ท่ีมา: อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ (2556)  ใน www.journalistinph.blogspot.com 

 

                                                                                                                                                                                         
ถูกนับเพ่ือท่ีจะไม่นับรวม ทั้งในฐานะที่เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยและในฐานะที่เป็นชาติ  และ 4) ประชาชนตัวเล็กตัวน้อยทั่วโลกที่เชื่อมต่อกันโดย
ยังคงรักษาความเฉพาะเจาะจงของตนไว้ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554: 28)  คนที่ทําส่ือภาคประชาชน/ส่ือชุมชนจะสะท้อนนัยความหมายในข้อ 
(3) นั่นคือประชาชนตัวเล็กตัวน้อยต้องการถูกนับรวมให้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ส่ือ (Media Landscape) ของสังคมไทย ซึ่งในอดีตมีแต่ส่ือของรัฐ
และส่ือธุรกิจ 
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“สื่อชุมชน”  ในความหมายกว้างๆ คือ สื่อที่มีอยู่ในชุมชน โดยคนในชุมชน ทั้งในฐานะผู้ส่งและรับ
สาร เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เช่น หอกระจายข่าว แผ่นพับ กระดานข่าว เป็นต้น  นอกจากน้ี สื่อชุมชนใน
ความหมายทางวิชาการวารสารศาสตร์/นิเทศศาสตร์ ยังหมายรวมไปถึงสื่อบุคคล สื่อพ้ืนบ้าน หรือสื่อประเพณี 
ต่อมาเมื่อชุมชนสามารถใช้ “เครื่องมือ” ใหม่ๆ มาผลิตสื่อชุมชน เช่น วิทยุกระจายเสียง อินเตอร์เน็ท เป็นต้น 
ความหมายของ “สื่อชุมชน” 5  ก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นสื่อทางเลือก/สื่อภาคประชาชนประเภทหนึ่ง  

 
หลักการสําคญัของสื่อชุมชน คือ การเป็นสื่อที่ชุมชนเป็นเจ้าของ ดําเนินงานโดยชุมชน และเพ่ือ

ประโยชน์ของชุมชน โดยคําว่า “ชุมชน” ในที่น้ีมีความหมาย 2 นัย คือชุมชนเชิงกายภาพ และชุมชนที่มี
ประเด็นสนใจร่วมกัน ซึ่งสมาชิกชุมชนไม่จําเป็นต้องอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ทางกายภาพร่วมกัน นอกจากน้ี
ลักษณะการดําเนินงานของสื่อชุมชน เป็นการดําเนินงานที่ไม่ใช่การแสวงหากําไรทางธุรกิจ และเป็นอิสระต่อ
การครอบงําของรัฐและทุน ทั้งในแง่ของการดําเนินงานและเน้ือหาที่นําเสนอต่อชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชนอย่างเข้มข้น ทั้งในส่วนของการจัดการและการผลิตรายการ หลักการและการดําเนินงานดังกล่าว
ข้างต้นทําให้สื่อชุมชนแตกต่างไปจากสื่อประเภทอ่ืน (http://www.unesco.org/new/en/communication 
-and-information/media-development/community-media/) 

 
อัตลักษณ์สื่อชุมชนดังกล่าวข้างต้น เป็นความพยายามของนักวิชาการในการให้คํานิยามท่ีจัดวาง

ตําแหน่งแห่งที่ให้สื่อชุมชนอยู่ขั้วตรงกันข้ามกับสื่อกระแสหลัก ซึ่งในภาคปฏิบัติการแล้ว อัตลักษณ์สื่อชุมชน
เป็นการแสดงออกของแรงจูงใจ หรือความปรารถนาของสื่อขนาดเล็กที่คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของและดําเนินการ 
นอกจากน้ี สื่อชุมชนสามารถต้ังอยู่ในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกล หรือในใจกลางเมืองใหญ่ โดยชุมชนที่สื่อชุมชน
เป็นตัวแทนและให้บริการอาจจะเป็นชุมชนเชิงกายภาพ ซึ่งเป็นชุมชนของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองหน่ึงๆ 
หรืออาจจะเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมร่วมกัน ชุมชนท่ีใช้ภาษาร่วมกัน หรือชุมชนที่มีความสนใจ/ผลประโยชน์
ร่วมกัน (Kate Coyer et Arne Hintz, 2010 ใน http://books.openedition.org/ceup/2186) 

 
กระบวนทัศน์การสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้น เป็นมิติใหม่ในการมองภาคประชาชนในฐานะผู้สื่อสารได้

อย่างชัดเจน กล่าวคือ ประชาชนได้เปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้บริโภคสื่อ มาเป็นผู้ผลิตสื่อ ซึ่งหมายถึงเป็นผู้
สื่อสาร-ส่งสาร ที่มีอํานาจในการควบคุมวาทกรรมในการสื่อสารของตนและกลุ่มของตนได้โดยตรง นอกจากน้ี 
                                                            
5 คําว่า “ส่ือชุมชน” เป็นมโนทัศน์ที่มีความคล้ายคลึงกับ “วัฒนธรรมชุมชน” และ “สิทธิชุมชน” คือ เป็นอัตลักษณ์ทางการเมืองแบบรวมหมู่ ที่เปิด
พ้ืนที่ให้ประชาชนตัวเล็กตัวน้อยได้มีสิทธิ หรืออ้างสิทธิในการใช้ทรัพยากรต่างๆ  โดยเฉพาะวิทยุชุมชนที่อ้างสิทธิการใช้คล่ืนความถี่วิทยุในฐานะที่
เป็นทรัพยากรของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 
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การสื่อสาร ไม่ใช่การสื่อสารทางเดียวจากบนลงล่าง แต่เป็นการสื่อสารในแนวระนาบ และเป็นการสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสื่อได้โดยตรงและกว้างขวางข้ึน การที่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้จัดต้ัง
องค์กรสื่อและขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ที่รวมเอาเร่ืองสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
แนวทางการทํางานมากข้ึนเรื่อยๆ นับเป็นทิศทางของการก่อตัวของสื่อภาคประชาชน/สื่อทางเลือก/สื่อชุมชนที่
เติบโตคู่ขนานไปกับกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และการสื่อสารแบบประชาธิปไตยที่มีการ
เคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางทั่วโลกอยู่ในปัจจุบัน (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, 2556 ใน  www.journalistinph. 
blogspot.com) 

 
1.6.2  แนวคดิการบริหารคลื่นความถ่ีในฐานะทีเ่ปน็ทรพัยากร 
แนวคิดในการบริหารคลื่นความถ่ีในฐานะที่เป็นทรัพยากร แบ่งเป็น 3 แนวคิดใหญ่ๆ ดังน้ี 
1) คลื่นความถ่ีในแง่ที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ  เป็นการบริหารคลื่นความถ่ีแบบด้ังเดิมที่ใช้วิธีการ

บริหารแบบสั่งการและควบคุม (Command & Control) โดยรัฐจะต้ังหน่วยงานกํากับดูแลที่มีลักษณะรวม
ศูนย์อํานาจและบริหารแบบ “บนลงล่าง” ย่ิงไปกว่าน้ัน หน่วยงานกํากับดูแลของรัฐดังกล่าว ยังควบคุมทั้ง
เทคโนโลยีที่ใช้ รูปแบบการใช้คลื่นความถ่ี และผู้ใช้ โดยการให้ใบอนุญาตหรือประมูลแก่เอกชน เพ่ือให้มีสิทธิ
ผูกขาดการใช้คลื่นความถ่ีหน่ึงๆ ภายใต้เง่ือนไขที่กําหนด  

การบริหารคลื่นความถี่ในแง่ที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ และมีหน่วยงานของรัฐกํากับดูแล โดยการใช้
วิธีการสั่งการและควบคุมน้ี ถูกวิจารณ์ว่าไม่ส่งเสริมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี ระบบการออกใบอนุญาตยังล่าช้าและไม่คล่องตัว รวมทั้งเอ้ือต่อฝ่ายที่เป็นรัฐบาล และ “พรรค
พวก” ประกอบกับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งระบุชนิดการให้บริการและเทคโนโลยีที่ใช้ไว้อย่างชัดเจน จึง
ห้ามไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปให้บริการและใช้เทคโนโลยีชนิดอ่ืนได้ ทําให้มีข้อจํากัดต่อการพัฒนาการประกอบ
กิจการ และไม่เปิดโอกาสให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม 

2) คลื่นความถ่ีในแง่ที่เป็นทรัพย์สินเอกชน (Spectrum Property Right)  แนวคิดน้ี เช่ือในกลไก
ตลาด ในแง่ที่ว่าถ้ามีความต้องการใช้ช่วงคลื่นความถี่หน่ึงๆ มากข้ึนเพียงใด ราคาช่วงคลื่นความถ่ีน้ันๆ ก็จะสูง
มากข้ึนตามไปด้วย  นอกจากน้ี ผู้เป็นเจ้าของช่วงคลื่นความถ่ีสามารถขายสัดส่วนที่ครอบครองให้แก่คนอ่ืนๆ 
ได้ ซึ่งสิทธิแบบน้ี (ทรัพย์สินเอกชน) แตกต่างไปจากสิทธิจากการได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ (ทรัพย์สิน
ของรัฐ) ในแง่ที่ว่า สิทธิน้ีมีความเป็นกลางทางบริการและเทคโนโลยี ซึ่งตรงกันข้ามกับสิทธิจากการได้
ใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐที่ผูกติดกับบริการและเทคโนโลยีการสื่อสารหน่ึงๆ เท่าน้ัน 
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ผู้สนับสนุนแนวคิดน้ี เสนอว่าการจัดการตามกลไกแบบน้ี จะช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และการ
ใช้ทรัพยากรคลื่นความถ่ีที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะเจ้าของช่วงคลื่นความถ่ีก็ต้องการใช้ทรัพยากรเหล่าน้ี 
ให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจสําหรับพวกเขาด้วย  แต่ก็ถูกวิจารณ์ว่า คลื่นความถ่ีในแง่ที่เป็นทรัพย์สินเอกชน 
จะก่อให้เกิด “ความขาดแคลนเทียม” (Artificial Scarcity) 6  และขัดขวางไม่ให้ผู้อ่ืนใช้ กล่าวคือ ผู้ถือครอง
ช่วงคล่ืนความถ่ี บ่อยคร้ังจะถือครองไว้เฉยๆ โดยไม่ได้ใช้ช่วงคล่ืนความถ่ีที่ถือครองอย่างเต็มประสิทธิภาพ  
เพ่ือป้องกันผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาใช้ประโยชน์  นอกจากน้ี การประมูลใบอนุญาตใช้คลื่นความถ่ี ที่เอ้ือ 
“ทุนใหญ่” จึงไม่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่และทุนน้อย เข้าถึงช่วงคลื่นความถ่ีได้  ย่ิงไปกว่าน้ัน หาก
รัฐมีนโยบายที่จะ “เรียกคืนช่วงคลื่นความถ่ี” ใด จากผู้ถือครองช่วงคลื่นความถ่ี  ผู้ถือครองสามารถเรียกร้อง
ค่าตอบแทนเพ่ือชดเชยกับช่วงคลื่นความถ่ีที่พวกเขาต้องคืนกลับไปให้ (https://en.wikipedia.org 
/wiki/Spectrum_management) 

3) คลื่นความถ่ีในแง่ที่เป็นทรัพย์สินสาธารณะ หรือเรียกว่า “คลื่นความถี่ร่วมสาธารณะ” 
(Spectrum Commons)  คือ คลื่นความถ่ีที่เปิดให้ทุกคนใช้ภายใต้ข้อจํากัดหน่ึงๆ ไม่มีใครมีสิทธิผูกขาดการ
ใช้คลื่นความถ่ี โดยหน่วยงานกํากับดูแลจะกําหนดช่วงความถี่หน่ึงๆ เป็นคลื่นความถ่ีร่วมสาธารณะ อันเป็นช่วง
ความถี่ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาต และเป็นของสาธารณะ โดยมีการกําหนดการใช้เทคโนโลยีอย่างเฉพาะเจาะจง 
เช่น กําลังส่ง ความถี่ และเทคนิคที่เฉพาะ เพ่ือหลีกเลี่ยงการรบกวนกันของคลื่น ได้แก่ คลื่นความถ่ีที่ใช้สําหรับ
รีโมตคอนโทรล และอุปกรณ์เทคโนโลยีไร้สาย เป็นต้น  

 
แนวคิดคลื่นความถ่ีร่วมสาธารณะ มักถูกโจมตีว่าจะทําให้เกิด “โศกนาฏกรรมของทรัพย์สิน

สาธารณะ” (Tragedy of the Commons)  เน่ืองจากความเข้าใจผิดในแง่ที่ว่า เมื่อทรัพยากรใดที่เป็น
ทรัพย์สินสาธารณะ ก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์โดยปราศจากข้อบังคับ  อันที่จริงแล้ว แนวคิด
เก่ียวกับทรัพยากรในฐานะที่เป็นทรัพย์สินน้ัน ไม่มีทรัพยากรไหนที่จะเป็นของเอกชนโดยสมบูรณ์ หรือควบคุม
โดยรัฐทั้งหมด หรือเปิดโอกาสให้ทุกคนใช้โดยปราศจากข้อบังคับ  สําหรับคลื่นความถี่ร่วมสาธารณะเป็น
ทรัพย์สินสาธารณะที่กลุ่มคนที่เฉพาะหน่ึงๆ จัดการบริหารคลื่นโดยมีข้อตกลงที่จะบังคับใช้ร่วมกัน  ทั้งน้ี ก็เพ่ือ
แบ่งปันสิทธิในการใช้ทรัพยากรระหว่างกันน่ันเอง (Stuart Buck, 2002 ; Nattawut Aed-Paru, 2010: 3-6)  

 

                                                            
6  ความขาดแคลนเทียม หมายถึง ความพยายามของคนบางกลุ่มที่สร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนว่ามีส่ิงใดส่ิงหน่ึงขาดแคลน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมี
เทคโนโลยี ความสามารถ วัตถุ ดิบ ฯลฯ ในการผลิตหรือจัดหาส่ิงเหล่านั้น ให้เพียงพอหรือมากเกินพอต่อความต้องการของตลาด 
(http://www.oknation.net/blog/bons/2015/02/23/entry-1) 
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ประเทศไทย ใช้แนวคิดการบริหารคล่ืนความถ่ีในแง่ที่เป็นทรัพย์สินทั้ง 3 แนวคิดในการบริหารคลื่น
ความถี่ที่เป็นทรัพยากรของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยเปลี่ยนแปลงแนวคิดการบริหารจากเดิมที่บริหาร
คลื่นความถ่ีในฐานะที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นการบริหารแบบสั่งการและควบคุม และจัดสรรคลื่นความถ่ี
ในรูปแบบ “มาก่อน ได้ก่อน” (First come, First serves) เน้นสิทธิการใช้ (Spectrum Right) ที่ผู้รับสิทธิ
มักจะครอบครองหรือมีสิทธิใช้คลื่นความถ่ีน้ันๆ แต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้กําหนดเวลาสิ้นสุดเอาไว้ ผู้ได้รับสิทธิ
การใช้คลื่นความถ่ีส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ (กทช., 
แผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่, 2553: 4) 

 
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายใหม่ที่เป็นการปฏิรูปการจัดสรรคลื่นความถ่ี ซึ่งกําหนดให้คลื่นความถ่ี

ที่ใช้ในเชิงธุรกิจ ต้องมีการประมูลเพ่ือได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ไม่ใช่การไปสัมปทานหรือทําสัญญากับ
หน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของสถานีหรือถือครองคลื่นอีกต่อไป โดยนําแนวคิดคลื่นความถี่ในแง่ที่เป็นทรัพย์สินมา
ใช้ในบางแง่มุม กล่าวคือ แม้ว่าในกฎหมายจะกําหนดให้การใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจต้องใช้
การประมูล โดยราคาขึ้นอยู่กับกลไกตลาด แต่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้ 
(มาตรา 41 และ 43, พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553)  ในกรณีที่เป็นคลื่นความถ่ีที่ใช้เพ่ือบริการสาธารณะ
และบริการชุมชน ต้องดําเนินการขอใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่  โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอใช้คลื่น 
หลักเกณฑ์การประกอบกิจการ และมาตรฐานทางเทคนิคกํากับการอนุญาตไว้ด้วย 

 
สําหรับแนวคิดการบริหารคลื่นความถ่ีในฐานะทรัพย์สินสาธารณะหรือคลื่นความถี่ร่วมสาธารณะ 

ประเทศไทยก็นํามาใช้ด้วย โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับสิทธิการจัดการ คือ คลื่นความถ่ีร่วม
สาธารณะที่จัดการโดยหน่วยงานรัฐ คลื่นความถ่ีร่วมสาธารณะที่จัดการโดยเอกชน และคลื่นความถ่ีร่วม
สาธารณะที่ไม่ต้องขอใบอนุญาต ถ้าผู้ให้บริการเอกชนหรือหน่วยงานรัฐจัดการการเข้าถึงคลื่นความถ่ีร่วม
สาธารณะ อย่างเช่นการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านการบริการไร้สาย ก็เป็นคลื่นความถ่ีร่วมสาธารณะที่จัดการโดย
หน่วยงานรัฐหรือคลื่นความถ่ีร่วมสาธารณะที่จัดการโดยเอกชน (Nattawut Aed-Paru, 2010: 58-61)  ส่วน
คลื่นความถ่ีร่วมสาธารณะที่ไม่ต้องขอใบอนุญาต องค์กรกํากับดูแลจะมีการกําหนดช่วงความถี่และกําลัง
ออกอากาศอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ประกาศของ กทช. กําหนดช่วงความถี่ 30-50 เมกกะเฮิตรซ์ เป็นช่วง
ความถี่ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาต และมีเง่ือนไขกําหนดให้ใช้กําลังออกอากาศตํ่าไม่เกิน 10 มิลลิวัตต์ (กทช., 
แผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่, 2553: 11) เป็นต้น 
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 1.6.3  งานศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง 
พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ (2547) ศึกษา “สื่อภาคประชาชน” โดยสํารวจมุมมองทางทฤษฎีและ

ประสบการณ์ของประเทศต่างๆ เก่ียวกับแนวคิดที่มีความสัมพันธ์และเหล่ือมซ้อนกันของสื่อทางเลือก สื่อ
ชุมชน และสื่อภาคประชาชน รวมทั้งยังศึกษาปฏิบัติการของสื่อภาคประชาชนในประเทศไทยด้วย ซึ่งคัดเลือก
โดยอาศัยเกณฑ์การแบ่งประเภทส่ือ 4 ประเภท คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต ผล
การศึกษาสรุปว่าคํานิยามเชิงปฏิบัติการของสื่อภาคประชาชน คือ สื่อที่ไม่เป็นของทั้งภาครัฐและเอกชน 
ดําเนินการโดยไม่มุ่งหวังกําไรเป็นที่ต้ัง พันธะกิจหลักของสื่อภาคประชาชนคือเพ่ือสนองประโยชน์ของ
สาธารณะ โดยมีเน้ือหาที่หลากหลายกว่าสื่อภาครัฐและเอกชน และเน้ือหามุ่งเน้นที่ข่าวและสารประโยชน์
มากกว่าเน้ือหาบันเทิง นอกจากน้ีสื่อภาคประชาชนยังมุ่งหวังการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนด้วย ทั้งด้าน
การเป็นเจ้าของ การกําหนดทิศทางของเน้ือหา การผลิต การแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนด้านการเงิน 
การรวบรวมกําลังคนและทรัพยากร และการประเมินผล 

ลัดดาวัลย์ อินทจักร (2547) ศึกษากระบวนการดําเนินงานโทรทัศน์ชุมชน “บ้านนอกทีวี ” โดยเสนอ
ให้เห็นภาพของกระบวนการดําเนินงานว่าเร่ิมต้นด้วยการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุน จากน้ันจึงจัด
โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะการผลิตรายการ จัดประชุมชาวบ้าน กําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ 
ผลิตรายการ  ประสานความร่วมมือกับชุมชน  ประชาสัมพันธ์ และประเมินผล ซึ่งผลจากการดําเนินงาน
ดังกล่าวข้างต้นพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดําเนินงานค่อนข้างตํ่า  แม้กลุ่มผู้ริเริ่มจะเป็นนักพัฒนาที่มี
ทักษะและศักยภาพในการดําเนินงาน แต่ยังขาดกลวิธีในการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานในระดับผู้วางแผนกําหนดนโยบาย (Planner) และผู้ผลิตรายการ (Sender) คนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในระดับผู้รับสารหรือผู้ใช้สาร (Receiver / User) เท่าน้ัน 

 
อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของโครงการ คือ กลุ่มผู้ดําเนินงานมีประสบการณ์ทํางานพัฒนาชุมชนมานาน

กว่าสิบปี สามารถให้คําแนะนําด้านรูปแบบรายการและเนื้อหารายการเพราะมีทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
แต่มีจุดอ่อน คือ โครงการไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชน, บุคลากรขาดประสบการณ์บริหารงาน
สถานี, บุคลากรมีน้อยเมื่อเทียบกับภาระงาน, นักศึกษาฝึกงานจากต่างถิ่นขาดความรู้เรื่องประเพณีและสภาพ
สังคม, งบประมาณมีจํากัด, ออกอากาศไม่ต่อเน่ืองและขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลบทและผลผลิตรายการ 
นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐเข้าใจว่าการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ชุมชนผิดกฎหมายและชุมชนขาดความรู้ความ
เข้าใจเจตนารมณ์ในการจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ชุมชน  
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สุระชัย ชูผกา (2548)  ศึกษา “บทบาทและสถานภาพวิทยุชุมชนไทยกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” โดยศึกษาการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนไทยที่ไม่มีโฆษณาในทุกภูมิภาคของประเทศจํานวน 
21 สถานี การวิจัยพบว่าประชาชนในชุมชนเปิดรับฟังวิทยุชุมชนมากกว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงทั่วไป เพราะ
วิทยุชุมชนเปิดเพลงที่แตกต่างไปจากสถานีวิทยุทั่วไปและรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันกับผู้ฟัง  งานศึกษาช้ินน้ี
สรุปว่า วิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่าง ยังไม่สามารถแสดงบทบาทและสถานภาพในการเป็นสื่อชุมชน และสร้าง 
“พ้ืนที่สาธารณะใหม่” ให้กับสังคมไทยได้ เพราะขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในชุมชน อันเป็นผล
พวงจากการครอบงําของรัฐผ่านกลไกทางการปราบปรามและกลไกทางอุดมการณ์ อย่างเช่น การตอกยํ้าว่า
วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการออกกฎระเบียบที่ตอกยํ้าหลักการของวิทยุกระจายเสียง
ทั่วไปหรือสื่อกระแสหลักที่รัฐได้ยึดครองและครอบงํามาเป็นเวลานานแล้ว 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เกิดขึ้นเฉพาะช่วงแรกของการก่อต้ังสถานีวิทยุ กล่าวคือ มีการ

จัดการประชุมเพ่ือวางแผนดําเนินการวิทยุชุมชนร่วมกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหน่ึง การบริหารจัดการ
กลายเป็นความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ประสานงานหรือผู้จัดการสถานี และประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในฐานะ
ผู้จัดรายการเท่าน้ัน นอกจากน้ี การใช้รูปแบบอาสาสมัครในการดําเนินการวิทยุชุมชนมีข้อจํากัด เน่ืองจากไม่
สามารถแบ่งสายงานหรือโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบได้ 

 
วิทยุชุมชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มักจะหลีกเลี่ยงการนําเสนอปัญหาภายในท้องถิ่น หรือต้ังประเด็น

ปัญหาที่จะนําไปสู่การหาทางออกร่วมกันของคนในชุมชน เน่ืองจากไม่อยากสร้างความขัดแย้งและปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมา ดังน้ัน เน้ือหารายการท่ีวิทยุชุมชนนําเสนอจึงเป็นการให้ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
รายการเพลงเท่าน้ัน การไม่ทําตามหน้าที่และพันธะกิจของการเป็น “สื่อชุมชน” ทําให้การดํารงอยู่ของวิทยุ
ชุมชนเป็นเพียงแค่การได้มาซึ่งสิทธิและการเป็นเจ้าของสื่อเท่าน้ัน ไม่สามารถก่อให้เกิดการปฏิรูปสื่อใน
ภาพรวม 

 
Bhatchara Aramsri (2005) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดําเนินการวิทยุชุมชน โดยศึกษา

เปรียบเทียบสถานีวิทยุชุมชน 4 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ งานศึกษาช้ินน้ีสรุปไว้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนของ
สถานีวิทยุชุมชนในเขตเมืองมีตํ่ามาก เน่ืองจากมีปัญหาในการกําหนดขอบเขตชุมชนท่ีรับบริการ นอกจากน้ี ผู้
ที่เข้ามามีส่วนร่วมก็ถูกจํากัดบทบาทอยู่แค่การเป็นผู้จัดรายการ และคิดว่าสถานีวิทยุชุมชนเป็นเพียงโรงเรียน
ฝึกหัดการเป็นผู้จัดรายการเท่าน้ัน  สําหรับวิทยุชุมชนในเขตชนบท คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้ฟังและให้



14 

ข้อมูล และมีเพียง 2-3 คนที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครเพื่อจัดรายการ และกลุ่มผู้นําเป็นฝ่ายบริหารจัดการและ
ตัดสินใจในระดับนโยบาย ส่วนการระดมทุนของสถานีวิทยุชุมชน ในเขตชนบท สมาชิกในชุมชนจะให้การ
สนับสนุนทุน ทั้งเงินสด อุปกรณ์ และแรงงาน มากกว่าสถานีวิทยุชุมชนที่ต้ังอยู่ในเขตเมือง 

 
นอกจากน้ี การแทรกแซงของภาครัฐ เกิดขึ้นเมื่อกรมประชาสัมพันธ์ออกกฎระเบียบว่าสถานีวิทยุ

ชุมชนสามารถมีโฆษณาได้ 6 นาทีใน 1 ช่ัวโมง เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน แต่กลุ่มประชา
สังคมและนักวิชาการหัวก้าวหน้าด้านสื่อสารมวลชนไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าเป็นการทําลาย “จิตวิญญาณ” 
ของวิทยุชุมชน และจากการอนุญาตให้วิทยุชุมชนมีโฆษณาได้ ทําให้ภาคธุรกิจสนใจและก่อต้ัง “สถานีวิทยุ
ชุมชน” เป็นจํานวนมาก ส่งผลทําให้ประชาชนสับสนในอัตลักษณ์ของวิทยุชุมชน  นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐ
ยังมีความคิดว่าตราบใดท่ียังไม่มี กสช. และแผนแม่บทการกํากับคลื่นความถ่ี วิทยุชุมชนก็จะไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามกฎหมาย 

 
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ (2549) ศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนของภาคประชาชน 

กรณีเครือข่ายองค์กรวิทยุชุมชนเชียงใหม่” ได้สรุปผลการศึกษาว่าปัจจัยที่สนับสนุนการเตรียมความพร้อมวิทยุ
ชุมชน คือ 1) รัฐธรรมนูญฯ 2540 มาตรา 40 ที่บัญญัติให้สิทธิแก่ภาคประชาชนในการเข้าถึงสื่อ, 2) ความ
ร่วมมือระหว่างนักวิชาการและภาคประชาชนในการผลักดันการปฏิรูปสื่อและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับวิทยุชุมชน ทําให้แกนนําชุมชนและประชาชนต่ืนตัวและรับรู้สิทธิการส่ือสาร
ของตน และ 3) เครื่องส่งและอุปกรณ์ในการกระจายเสียงของวิทยุชุมชนมีราคาถูกลง และมีแหล่งทุนให้การ
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนของภาคประชาชน จากปัจจัยดังกล่าว ทําให้ประชาชนสามารถ
ก่อต้ังสถานีวิทยุได้  

 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน คือ วิทยุชุมชนยังไม่ได้รับการ

ยอมรับให้เป็นสถานีวิทยุที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนนโยบายรัฐที่เปิดช่องให้วิทยุชุมชนสามารถมีโฆษณาได้ 
เป็นนโยบายท่ีขัดต่อแนวคิด/ปรัชญาวิทยุชุมชน และทําให้กลุ่มนักการเมืองและนายทุนท้องถิ่นจัดต้ัง “วิทยุ
ชุมชน” ขึ้นมาเพ่ือแสวงหากําไรเป็นจํานวนมาก ทาํให้คนในสังคมส่วนใหญ่มองว่าวิทยุชุมชนเป็นแหล่งแสวงหา
กําไรในทางธุรกิจและผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าจะเป็นช่องทางแสดงสิทธิการสื่อสารของประชาชน
นอกจากน้ี ในส่วนของการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน ก็ขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
เตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนภาคประชาชน  ย่ิงไปกว่าน้ัน การทํางานในรูปแบบอาสาสมัคร เมื่ออาสาสมัครมี
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ภารกิจส่วนตัว ก็ไม่สามารถมาร่วมดําเนินงานได้  อีกทั้งอาสาสมัครยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดต้ังและ
ดําเนินการวิทยุชุมชน และขาดทั้งความรู้และทักษะทางเทคนิค จึงทําให้ผลิตรายการได้ไม่ค่อยมีคุณภาพ  

 
สาโรจน์ แววมณี (2554) ศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารคลื่นความถ่ีกรณีการจัดสรรคลื่นความถ่ีให้

ภาคประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20” โดยจัดการเสวนากลุ่มกับสมาชิกสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ และสรุป
แนวทางการจัดสรรคลื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้กับภาคประชาชน (ตามมาตรา 49) ออกเป็น 2 แนวทาง คือ  

1) การจัดสรรช่วงความถี่ให้กับวิทยุชุมชน   แนวทางน้ี  เสนอว่าอาจกําหนดช่วงความถี่ให้วิทยุชุมชน
ใช้คลื่น 87.5-92.0 MHz วิทยุสาธารณะใช้คลื่น 92.1-100.0 MHz และวิทยุธุรกิจใช้คลื่น 100.1-107.5 MHz 
(ประเด็นก็คือว่าให้กําหนดให้แน่นอนว่าวิทยุแต่ละประเภทใช้ช่วงความถี่ใด)  สําหรับแนวทางนี้ ถ้ากําหนดให้
เครื่องส่งใช้กําลังส่งไม่สูงมากนัก (250-300 วัตต์) และมีรัศมีกระจายเสียงประมาณ 15- 20 กิโลเมตร ก็
สามารถต้ังสถานีวิทยุชุมชนได้นับพันสถานี หรือในแต่ละตําบลสามารถมีคลื่นวิทยุชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 1 คลื่น 
แนวทางน้ีมีจุดแข็ง คือ วิทยุชุมชนจะไม่ประสบกับปัญหาคลื่นแทรกและคลื่นทับซ้อนอีกต่อไป, การบริหาร
จัดการวิทยุชุมชนทําได้ง่ายขึ้น หน่วยงานภาครัฐ, กสทช., สวชช. รวมถึงผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและ
ติดตามได้สะดวก, วิทยุชุมชนจะลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องส่งกําลังสูงๆ เพียงแต่เสียค่าใช้จ่ายในการปรับเลข
คลื่นให้ตรงกับช่วงความถี่ของวิทยุชุมชนเท่าน้ัน, และสาธารณชนรับทราบว่าเมื่อต้องการฟังวิทยุชุมชน วิทยุ
สาธารณะ และวิทยุธุรกิจควรจะหมุนเลขคลื่นไปยังช่วงความถี่ใด (เมื่อทั่วประเทศกําหนดช่วงความถี่เหมือนกัน
หมดดังกล่าวข้างต้น) ส่วนจุดอ่อน คือ วิทยุชุมชนที่ใช้เลขคลื่นนอกช่วงความถี่ที่กําหนดให้ จะทําให้มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมเพ่ือเปลี่ยนแปลงเลขคล่ืนให้ตรงกับช่วงความถี่ที่กําหนดให้วิทยุชุมชน และถ้าการกําหนดนโยบายไม่
ชัดเจน วิทยุธุรกิจ/วิทยุกระแสหลักอาจไม่ยินยอม ถ้าต้องมีการปรับเลขคลื่นที่ตนเองได้รับสัมปทาน/ประมูลอยู่ 
(ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว) 

2) การจัดสรรตามสัดส่วนสถานีที่ได้รับใบอนุญาต   คําว่า “พ้ืนที่ของการประกอบกิจการ” อาจ
ตีความว่าหมายถึงพ้ืนที่ที่มีการอนุญาตให้ประกอบกิจการ อย่างเช่น กิจการวิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์ และ
พ้ืนที่ในระดับท้องถิ่น (จังหวัด) ภูมิภาค หรือประเทศ ถ้ามีผู้ได้รับอนุญาตจํานวน 100 คลื่น ภาคประชาชนจะ
ได้รับการจัดสรรให้ไม่น้อยกว่า 20 คลื่นในทุกระดับพ้ืนที่ จุดแข็งของแนวทางน้ี คือ กสทช. บริหารจัดการง่าย/
ควบคุมง่าย/ตรวจสอบกระบวนการออกใบอนุญาตง่าย นอกจากน้ีวิทยุชุมชน/ภาคประชาชนไม่ต้องเปลี่ยนเลข
คลื่น ในกรณีที่เลขคลื่นที่ใช้อยู่ไม่ตรงกับช่วงความถี่ที่กําหนดให้วิทยุชุมชน และวิทยุชุมชน/ภาคประชาชน
สามารถรอให้มีการออกใบอนุญาตก่อน แล้วค่อยอ้างกฎหมายเพ่ือให้ กสทช. จัดสรรคลื่นให้ ส่วนจุดอ่อนของ
แนวทางน้ี คือ  กรณีที่วิทยุชุมชนใช้เลขคลื่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับวิทยุกระแสหลัก จะทําให้ประสิทธิภาพใน
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การกระจายเสียงของวิทยุชุมชนลดลง แนวทางน้ีวิทยุชุมชนมีโอกาสถูก “เบียด” คลื่นได้ง่าย และกรณีที่กสทช. 
ไม่สามารถควบคุมกําลังส่งได้เหมือนเช่นอดีตที่ผ่านมา วิทยุชุมชนต้องใช้เครื่องส่งที่กําลังส่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆ 
เพ่ือต่อสู้กับวิทยุกระแสหลักหรือวิทยุที่มีกําลังทรัพย์มากกว่า ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถต่อสู้กับวิทยุกระแส
หลักได้ 

 
งานศึกษาของพิรงรอง รามสูต (2556) เรื่อง “วิทยุชุมชนในประเทศไทย จากการปฏิรูปสื่อสู่การกํากับ

ดูแลที่ย่ังยืน” สรุปว่าปัจจัยสําคัญที่ส่งผลลบต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของวิทยุชุมชนในสังคมไทยในช่วงกว่า
ทศวรรษที่ผ่านมา มีดังน้ี 

1) นโยบายที่ขาดเอกภาพและความต่อเน่ือง ภายใต้ระบอบการกํากับดูแลช่ัวคราว 
2) กรอบการกํากับดูแลที่ผ่านมาไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนและหมักหมมมายาวนานและ

การออกแบบกรอบการกํากับดูแลไม่เข้ากับหลักการวิทยุชุมชน 
3)  บริบททางการเมืองที่มีความขัดแย้งร้าวลึกระหว่างชุมชนชนบทกับชุมชนเมือง  
4)  การขาดเจตจํานงทางการเมืองที่จะสนับสนุนให้วิทยุชุมชนอยู่ได้อย่างย่ังยืน 
 
นอกจากน้ี พิรงรอง รามสูต ยังเสนอกรอบการกํากับดูแลที่จะนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนของวิทยุ

ชุมชน ดังน้ี 
1) ขั้นตอนการออกใบอนุญาตวิทยุชุมชนควรเป็นไปอย่างยุติธรรม เปิดเผย โปร่งใส และต้ังอยู่บน

บทบัญญัติของกฎหมายอย่างชัดเจน และจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องออกหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลออกมา
โดยเร็ว 

2) กสทช. ควรจัดต้ังหน่วยงานสนับสนุนพิเศษหรือกลุ่มงานภายในหน่วยงานเพ่ือทําหน้าที่เฉพาะใน
การช่วยเหลือสถานีวิทยุชุมชน และควรจัดให้มีผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคนิคตามภูมิภาคต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้
ยื่นขอใบอนุญาตฯ  เน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีรายได้จํากัด และไม่ได้ทําวิทยุชุมชนเป็นอาชีพ การต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการนําเคร่ืองส่งมาตรวจในที่ที่ห่างไกลจากที่ต้ังสถานี นอกจากจะมีภาระค่าใช้จ่ายแล้ว ยัง
กระทบต่อการดําเนินชีวิตและการหาเลี้ยงชีพด้วย  

3) การดูแลสนับสนุนวิทยุชุมชนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยความช่วยเหลือทางการเงิน ตลอดจน
การเสริมศักยภาพในด้านอ่ืนๆ เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องแน่ใจว่าการช่วยเหลือน้ันจะไม่นํามาซึ่งภาวะพ่ึงพิงเกินสมควร 
เน่ืองจากสถานีวิทยุชุมชนควรอยู่ได้ด้วยการอุดหนุนของชุมชน  
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4) กสทช. ควรเน้นการสร้างนโยบายบนฐานของข้อมูล  จึงควรมีการศึกษาหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และเป็นระยะๆ  เพ่ือตอบปัญหาบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนเก่ียวกับการประกอบการวิทยุชุมชนในสังคมไทย  โดย
ข้อมูลบางอย่างสามารถจัดเก็บได้โดยตรงจากแบบคําขอรับใบอนุญาต แต่ต้องอาศัยการประมวลอย่างเป็น
ระบบเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการกํากับดูแลต่อไป  

 
นอกจากน้ี ยุทธศาสตร์เพ่ือความย่ังยืนของวิทยุชุมชนมี 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การสร้างคุณค่าแก่

ชุมชนผ่านเน้ือหาที่นําเสนอ  และ 2) การมีแบบแผนปฏิบัติที่ดีผ่านกรอบการกํากับดูแลที่เหมาะสม เพ่ือให้
สังคมไทยในระดับมหภาค เปลี่ยนการรับรู้อัตลักษณ์วิทยุชุมชน จากภาพของ “ตัวป่วน” และ “โจรสลัดคลื่น” 
ไปสู่ภาพของสื่อที่สร้างสรรค์สังคม 
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บทท่ี 2 ประสบการณใ์นทางปฏิบัตแิละบทเรียนในต่างประเทศ 

 
 

2.1 อัตลักษณ์สื่อชุมชน 
 

การเกิดขึ้นของสื่อชุมชน (ที่ใช้คลื่นความถ่ี) ในต่างประเทศ โดยเฉพาะวิทยุชุมชน ส่วนใหญ่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะมีกฎหมายรองรับ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสหราชอาณาจักร มีการก่อต้ัง “วิทยุโจรสลัด”  ในช่วง
ทศวรรษ 2510 และกระจายเสียงโดยไม่ขออนุญาต ต่อมาในทศวรรษ 2520 กลุ่มผู้อพยพชนกลุ่มน้อยได้ใช้
วิทยุเพ่ือเผยแพร่ดนตรีที่กลุ่มของตนเองผลิตขึ้นโดยไม่ขออนุญาตทําให้รัฐบาลอังกฤษต้องออกกฎหมายกํากับ
ดูแลวิทยุเหล่าน้ีอย่างเป็นทางการ โดยให้ดําเนินการในรูปแบบวิทยุชุมชนที่เรียกว่า “Access Radio” (Office 
of Communication, 2005)  สําหรับประเทศฝร่ังเศส ในอดีตรัฐบาลฝร่ังเศสผูกขาดกิจการกระจายเสียงมา
ตลอด จนกระทั่งในช่วงทศวรรษ 2510-2520 มีวิทยุ “เสรี” ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเกิดขึ้นเป็น
จํานวนมาก และวิทยุเสรีเหล่าน้ีเอง เป็นที่มาของวิทยุชุมชนในปัจจุบัน ซึ่งในประเทศฝรั่งเศสจะเรียกว่า 
“Associational Radio” (Steve Buckley, 2011: 21 ใน unesdoc.unesco.org) 

 
สําหรับประเทศนิวซีแลนด์และประเทศไอร์แลนด์ วิทยุชุมชนเกิดขึ้นหลังรัฐออกกฎหมายรับรอง

สถานภาพวิทยุชุมชน โดยประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเรียกวิทยุชุมชนว่า “Community access radio” ได้รับการ
พัฒนาในราวต้นทศวรรษ 2520 เน่ืองจากเกิดการถกเถียงของสังคมในประเด็นเพศสภาพและชนพ้ืนเมือง
ด้ังเดิม ก่อนจะมีการลงความเห็นว่า วิทยุจะเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสารของชุมชน 
ขณะเดียวกัน กลุ่มชาติพันธ์ุที่มีอยู่หลากหลาย ต่างต้องการรายการวิทยุที่มีประเด็นเก่ียวกับกลุ่มชาติพันธ์ุของ
ตนเอง และรายการวิทยุที่ใช้ภาษาชาติพันธ์ุของตนเอง  ในที่สุด วิทยุสาธารณะของรัฐสภาได้เปิดโอกาสให้กลุ่ม
คนต่างๆ ได้ออกอากาศพูดคุยในประเด็นที่ตนเองสนใจ (Paul Norris and Brain Pauling, 2011: 151)  ส่วน
วิทยุชุมชนในประเทศไอร์แลนด์ เริ่มต้นจากการที่รัฐมีแนวความคิดว่า กิจการกระจายเสียงที่เป็นบริการชุมชน
เป็นเสาหลักที่สาม ซึ่งต้องประกอบกิจการคู่ขนานไปกับกิจการกระจายเสียงที่เป็นบริการสาธารณะและบริการ
ธุรกิจ  รัฐบาลจึงออกกฎหมายให้วิทยุชุมชนมีสถานภาพทางกฎหมายใน พ.ศ. 2531 (CONNECTUS, 2009: 
13-14) 

การต่อสู้ของสื่อชุมชนในต่างประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้นักวิชาการนิยามอัตลักษณ์สื่อ
ชุมชนโดยการเปรียบเทียบกับสื่อกระแสหลักในลักษณะขั้วตรงกันข้าม และแยกแยะเป็นลักษณะเฉพาะต่างๆ 
ดังน้ี 
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1) ความเป็นเจ้าของ : กลุ่มคน สมาคม หรือองค์กรภาคพลเมืองเป็นเจ้าของและควบคุมสื่อชุมชน 
โดยการบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระและไมแ่สวงหากําไร 

2) การมีส่วนร่วม : การเปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคล ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตสื่อมืออาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ผลิตและการบริหารจัดการ 

3) โครงสร้างที่มีลักษณะประชาธิปไตย : การบริหารจัดการมีความโปร่งใสและมีการตัดสินใจแบบมี
ส่วนร่วม ผู้บรหิารจัดการเป็นตัวแทนของชุมชนที่รับบริการ 

4) ดําเนินการโดยอาสาสมัคร : การแบ่งปันทักษะและการเสริมศักยภาพให้อาสาสมัครเป็นบทบาทที่
สําคัญของสื่อชุมชน โดยการฝึกอบรมเป็นกุญแจสําคัญที่นอกจากจะสร้างความย่ังยืนให้กับสื่อชุมชนแล้ว ยัง
เป็นการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครด้วย 

5) เนื้อหา “ที่เป็นทางเลือก” : สื่อชุมชนเปิดช่องทางให้กลุ่มคน ความคิด และวัฒนธรรมต่างๆ ที่ไม่
ปรากฏในสื่อกระแสหลักมีโอกาสในการสื่อสาร สื่อชุมชนส่งเสริมให้มีการเสวนาและแบ่งปันข้อมูลในระดับ
ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนชุมชนชายขอบให้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม (Kate Coyer 
et Arne Hintz, 2010 ใน http://books.openedition.org/ceup/2186) 

อัตลักษณ์สื่อชุมชนดังกล่าวข้างต้นน้ีเอง ที่ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือการปฏิรูปสื่อของประเทศไทยได้
นํามาใช้ประดิษฐ์สร้างอัตลักษณ์ (Identity Construction) ของสื่อชุมชนให้เข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในต้นทศวรรษ 2540 ด้วยเช่นกัน ดังจะกล่าวต่อไปในบทท่ี 3  
 
2.2 สถานภาพทางกฎหมาย 
 

คุณสมบัติที่สําคัญของผู้ประกอบกิจการสื่อชุมชนตามกฎหมายในต่างประเทศส่วนใหญ่ มักระบุว่าเป็น 
“องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร” ส่วนการหารายได้มาประกอบกิจการน้ัน มีรายละเอียดแตกต่างกันไป ยกตัวอย่าง
เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร ออกพระราชบัญญัติการสื่อสาร พ.ศ. 2546 (The Communications Act 
2003) และในมาตรา 262 กําหนดให้วิทยุชุมชนมีสถานภาพทางกฎหมาย ต่อมาก็ประกาศระเบียบวิทยุชุมชน 
พ.ศ. 2547 (The Community Radio Order 2004) เพ่ือกําหนดกรอบการกํากับดูแลและการให้ใบอนุญาต
วิทยุชุมชนโดยเฉพาะ ซึ่งระบุว่าสื่อชุมชนต้องดําเนินการโดยองค์กรไม่แสวงหากําไร และกําหนดให้สื่อชุมชนรับ
การสนับสนุนจากแหล่งทุนหน่ึงๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด นําไปสู่การปฏิบัติในลักษณะที่รับ
โฆษณาได้ แต่ต้องไม่เกินครึ่งหน่ึงของรายได้ทั้งหมด และ “กําไร” ที่ได้ไม่สามารถแบ่งปันให้ผู้ประกอบการ แต่
สามารถใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ทีมงานอาสาสมัคร และเพ่ือปรับปรุงการประกอบกิจการให้ดีขึ้น หรือ
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นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของชุมชนที่รับบริการ (http://consumers.ofcom.org.uk/tv-radio/radio/a-guide-
to-community-radio/) 

 
ประเทศฝร่ังเศส  รัฐบาลได้ออกกฎหมาย The Law on Audio-Visual Communication (No 82-

652)ในปี พ.ศ. 2525 เพ่ือเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถดําเนินกิจการวิทยุได้ ก่อนจะปรับแก้กฎหมายไปเป็น
กฎหมาย The Law on Freedom of Communication (No 86-1067) ใน พ.ศ. 2528 ที่เปิดเสรีให้กับสื่อ
ต่างๆ มากขึ้น และกฎหมายน้ีเอง ได้กําหนดให้มีองค์กรที่ช่ือว่า Conseil Superior l’ Audiovisuel (CSA) 
เพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและพิจารณาให้ใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงเอกชน  ในปีถัดมา 
(พ.ศ. 2529) องค์กร CSA ได้จัดประเภทให้วิทยุชุมชนอยู่ใน Category A อันเป็นกิจการกระจายเสียงที่ไม่
แสวงหากําไร มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานโดยชุมชน และแสวงหาทุนจากเงินช่วยเหลือของรัฐบาลและ
การอุดหนุน/โฆษณา (Steve Buckley, 2011: 21) สถานีสามารถแสวงหารายได้จากการอุดหนุน/โฆษณา แต่
ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้ทั้งหมด  ที่สําคัญที่สุด วิทยุชุมชนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเนื้อหา 
การโฆษณา ช่ัวโมงการกระจายเสียง การรายงานประจําปีต่อ CSA รวมทั้งการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายด้วย  
นอกจากน้ี ถ้าผู้ดําเนินการวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาต 5 ปี และต้องการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน CSA 
ผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงที่ได้รับใบอนุญาตต้องจัดทํารายการวิทยุเอง โดยให้มีรายการท้องถิ่นอย่างน้อย 4 
ช่ัวโมงใน 1 วัน ซึ่งสถานีต้องกระจายเสียงในช่วงเวลา 06.00 - 22.00 น. (CONNECTUS Consulting Inc., 
2009: 9-11) 

 
ประเทศออสเตรเลีย  ได้ปรับแก้กฎหมายให้มีกิจการกระจายเสียงสาธารณะ เพ่ือดําเนินกิจการ

คู่ขนานไปกับกิจการกระจายเสียงของรัฐและธุรกิจใน พ.ศ. 2521 โดยกิจการกระจายเสียงสาธารณะแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ กิจการกระจายเสียงชุมชน กิจการกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา และกิจการกระจาย
เสียงประเด็นเฉพาะ ต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. 2535 
(Broadcasting Services Act 1992) ซึง่กําหนดให้กิจการกระจายเสียงสาธารณะเปลี่ยนเป็นกิจการกระจาย
เสียงชุมชน (Saba El-Ghul, 2004: 14-18) และกําหนดให้ก่อต้ังองค์กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง
ออสเตรเลีย (The Australian Broadcasting Authority: ABA) ให้ทําหน้าที่ออกใบอนุญาตกิจการกระจาย
เสียงในออสเตรเลีย  ก่อนจะหลอมรวมกับองค์กรกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมออสเตรเลีย (The Australian 
Communications Authority: ACA) กลายเป็นองค์กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
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โทรคมนาคมออสเตรเลีย (The Australian Communications and Media Authority: ACMA) ในปี พ.ศ. 
2548 ให้ทําหน้าที่กํากับดูแลและพิจารณาให้ใบอนุญาตวิทยุชุมชน   

การประกอบกิจการสื่อชุมชนของออสเตรเลียน้ัน ระบุว่าการไม่แสวงหากําไรของวิทยุชุมชน คือเงินที่
ได้จากการประกอบกิจการให้นํากลับไปใช้ดําเนินการสถานี ส่วนข้อกําหนดเร่ืองการจํากัดรายได้ที่มาจากการ
โฆษณาและการอุดหนุนถูกระบุไว้ใน “แนวปฏิบัติของวิทยุชุมชน” และอาสาสมัครจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ 
ส่วนการไม่แสวงหากําไรของโทรทัศน์ชุมชน คือการไม่แสวงหารายได้จากการประกอบกิจการ และให้นําเงิน
อุดหนุนสถานีมาใช้ในการดําเนินกิจการ ส่วนการประกาศผู้อุดหนุนสถานีต้องทําตาม “แนวปฏิบัติของโทรทัศน์
ชุมชน” อย่างเคร่งครัด (http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/community-
television)  

 
ประเทศไอร์แลนด์  ออกพระราชบัญญัติวิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. 2531 (The radio and Television 

Act of 1988) และพระราชบัญญัติการกระจายเสียง พ.ศ. 2534 (The Broadcasting Act of 1991) ที่
กําหนดให้มีองค์กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงช่ือว่า The Irish Radio and Television Commissions 
(IRTC) ซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงที่เป็นบริการชุมชนด้วย (CONNECTUS, 2009: 13-14)  
ต่อมา หลังวิทยุชุมชนดําเนินการได้ระยะหน่ึง (2-3 ปี) องค์กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและสมาคมวิทยุ
ชุมชนแห่งไอร์แลนด์ (Community Radio Association of Ireland : CRAOL) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนวิทยุ
ชุมชนของประเทศไอร์แลนด์ ได้ร่วมกันกําหนดนโยบายวิทยุชุมชน และนิยามวิทยุชุมชนไว้ว่า“วิทยุชุมชนมี
ลักษณะเฉพาะ คือมีองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรเป็นเจ้าของและควบคุมการดําเนินกิจการ โดยโครงสร้างการ
บริหารสถานีน้ัน ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟังในชุมชนที่รับบริการสามารถสมัครเข้าไปเป็นสมาชิก เข้าถึง และมีส่วน
ร่วมในการจัดการ ดําเนินการ และจัดรายการวิทยุได้ นอกจากน้ี เน้ือหารายการที่กระจายเสียงควรสะท้อนให้
เห็นถึงความสนใจและความต้องการที่เฉพาะของกลุ่มผู้ฟังที่สถานีให้บริการ” นอกจากเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
ผ่านทางนโยบายขององค์กรกํากับดูแลแล้ว วิทยุชุมชนในประเทศไอร์แลนด์สามารถแสวงหารายได้จากการเก็บ
ค่าสมาชิก การรับบริจาค การระดมทุนในโอกาสต่างๆ  และการโฆษณา (โดยประกาศรายช่ือผู้อุดหนุน) เป็น
เวลา 6 นาทีต่อการกระจายเสียง 1 ช่ัวโมง โดยกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ให้โฆษณาเฉพาะการจ้างงาน 
เหตุการณ์สําคัญ ธุรกิจและ/หรือการบริการเท่า น้ัน (http://www.bai.ie/wordpress/wp-content/ 
uploads/BCI-Community-Radio-Policy-Eng.pdf) 
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2.3 การกํากับดูแลสื่อชุมชน 
 

ประเทศออสเตรเลีย  ในการพิจารณาให้ใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงชุมชน คณะกรรมการจะ
ตัดสินใจบนหลักการด้านการเข้าถึง การมีส่วนร่วม การเป็นอาสาสมัคร ความหลากหลาย ความเป็นอิสระ 
ความเป็นท้องถิ่นนิยม และความยุติธรรมทางสังคม อันเป็นปรัชญาการดําเนินกิจการกระจายเสียงชุมชน ซึ่งผู้
ขอใบอนุญาตต้องบ่งช้ีกลุ่ม/ชุมชนที่ตนให้บริการ (กลุ่มผู้ฟัง) อย่างชัดเจน ซึ่งโดยมากแล้วจะเป็นชุมชนขนาด
เล็กที่มีความสนใจร่วมกัน อาจเรียกว่าวิทยุชุมชนเชิงประเด็น (Radio for community of interest) เช่น 
กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มชนพ้ืนเมืองด้ังเดิม เยาวชน ผู้สูงอายุ เกย์/เลสเบียน ศิลปะ/ดนตรี เป็นต้น  นอกจากน้ี ผู้
ได้รับใบอนุญาตอาจเปลี่ยนกลุ่ม/ชุมชนที่ตนเองให้บริการได้ แต่จะทาํได้ก็ต่อเมื่อดําเนินกิจการไปได้ 26 
สัปดาห์แล้ว (CONNECTUS Consulting Inc, 2009: 3-4)  

 
ประเทศออสเตรเลียกําหนดใบอนุญาตกระจายเสียงชุมชน 2 แบบ คือ ใบอนุญาตกระจายเสียงชุมชน

ช่ัวคราว (อายุ1 ปี) และใบอนุญาตกระจายเสียงชุมชนระยะยาว (อายุ 5 ปี) โดยใบอนุญาตกระจายเสียงชุมชน
ช่ัวคราว คือการอนุญาตให้กลุ่มที่สนใจจะดําเนินการกระจายเสียงชุมชนสามารถประกอบกิจการในลักษณะ
ช่ัวคราว แม้ว่าจะไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ แต่ก็ขอใบอนุญาตช่ัวคราวใหม่ได้  ใบอนุญาตฯ ช่ัวคราวนี้ จะ
ช่วยหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาการกระจายเสียงชุมชน ทั้งด้านขอบเขตการดําเนินงาน การผลิตรายการ และ
ทักษะต่างๆ ที่จําเป็นต่อความสําเร็จในการให้บริการกระจายเสียงชุมชน ส่งผลให้กลุ่มที่ได้ใบอนุญาตแบบน้ี
สามารถย่ืนขอใบอนุญาตวิทยุชุมชนระยะยาวได้  นอกจากน้ี ใบอนุญาตฯ ช่ัวคราวยังช่วยให้กลุ่มที่ดําเนินการ
สามารถสร้างแนวทางที่ชุมชนจะสนับสนุนกิจการกระจายเสียง โดยการจําแนกแยกแยะความต้องการของ
ชุมชนที่พวกเขาประสงค์จะให้บริการ การจัดเตรียมรายการที่ตอบสนองความต้องการเหล่าน้ัน และการ
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ  ในช่วง พ.ศ. 2549 -2550 ACMA ให้ใบอนุญาตช่ัวคราว 35 
ใบ และในช่วง พ.ศ. 2551-2552 ให้ใบอนุญาตช่ัวคราว 101 ใบ (http://www.acma.gov.au/theACMA/ 
revised-temporary-community-broadcasting-guidelines) 

 
สําหรับแนวทางในการพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชนระยะยาว ACMA ใช้

หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังน้ี 
 1) วัตถุประสงค์ในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่รับบริการทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
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 2) ธรรมชาติและความหลากหลายของความสนใจของชุมชนที่รับบริการ 
 3) ธรรมชาติและความหลากหลายของกิจการกระจายเสียงอ่ืนๆ (รวมถึงกิจการกระจายเสียงใน
ระดับชาติ) ที่มีอยู่ในพ้ืนที่บริการ 
 4) ความสามารถของผู้ย่ืนคําขอในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการ 
 5) การไม่มีบุคคลหน่ึงๆ ที่อยู่ในตําแหน่งที่สามารถควบคุมการประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชน
มากกว่าหน่ึงสถานีในพ้ืนที่ให้บริการ 
 6) การไม่มีพรรคการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในตําแหน่งที่สามารถควบคุมการประกอบกิจการ
กระจายเสียงชุมชน 
 
 หลังจากผู้ย่ืนคําขอได้รับการแจ้งจาก ACMA ว่าได้รับการพิจารณาให้ใบอนุญาตแล้ว มีเง่ือนไขว่าผู้ได้
ใบอนุญาตต้องเริ่มให้บริการภายใน 1 ปีหรือมากกว่าน้ัน ตามที่ได้รับการแจ้งบอกจาก ACMA และการต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชน ผู้ได้ใบอนุญาตจะต้องมาขอต่อใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะ
หมดอายุ 1 ปี และ ACMA จะทําการประเมินผลเพ่ือต่อใบอนุญาตภายในเวลา 12 เดือน ในช่วงการ
ประเมินผลน้ี ผู้ขอต่อใบอนุญาตจําเป็นต้องตอบคําถามต่างๆ ตามท่ี ACMA ถาม หรืออาจจะต้องส่งเอกสาร
ต่างๆ ตามท่ี ACMA ร้องขอด้วย (http://www.acma.gov.au/Industry/Broadcast/Spectrum-for- 
broadcasting/ 
Spectrum-radio-broadcasting/licence-allocations-renewals-and-transfers-commu nity- 
broadcasting) 
 

สําหรับโทรทัศน์ชุมชน รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายให้องค์กรกํากับดูแลเริ่มทดลองการส่งสัญญาณ
ของโทรทัศน์ชุมชน (a trial of community television) ใน พ.ศ. 2535 โดยใช้ช่องสัญญาณโทรทัศน์ที่ไม่มี
ใครใช้ และใน พ.ศ. 2537 ได้เริ่มทดลองส่งสัญญาณภายใต้ใบอนุญาตที่เรียกว่า “the open narrowcast 
'class license’” ซึ่งใช้เพ่ือการศึกษาและชุมชน ต่อมาใน พ.ศ. 2545 รัฐบาลมีนโยบายออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชนถาวร และเร่ิมให้ใบอนุญาตใน พ.ศ. 2547 แก่ช่อง TVS (เมือง Sydney), ช่อง 
WTV (เมือง Perth),ช่อง C31 (เมือง Melbourne) และช่อง 31Digital (เมือง Brisbane) และออกใบอนุญาต 
“the open narrowcast 'class license’” แก่โทรทัศน์ชุมชนที่เมือง Lismore และเมือง Adelaide ด้วย 
โดยทุกช่องใช้คลื่นความถ่ีเดียวกันได้ เพราะต้ังอยู่ต่างพ้ืนที่ 
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โทรทัศน์ชุมชนของประเทศออสเตรเลียจะเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนทุกคน ไม่ ว่าจะเป็น
สถาบันการศึกษา ผู้ผลิตรายการอิสระ กลุ่มชาติพันธ์ุ/ผู้เช่ียวชาญ และกลุ่มธุรกิจท้องถิ่น สามารถย่ืนคําขอให้
ออกรายการท่ีตนเองผลิต รวมท้ังยังเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนเข้าไปเรียนรู้การผลิตรายการและการบริหาร
จัดการสถานีโทรทัศน์ชุมชนด้วย โดยแนวทางการดําเนินงานโทรทัศน์ชุมชนมีหลายแนวทาง อย่างเช่น 
โทรทัศน์ชุมชน C31 ก่อต้ังโดย The Melbourne Community Television Consortium ซึ่งเป็นองค์กรไม่
แสวงหากําไร ขอใบอนุญาต “ทดลอง” ส่งสัญญาณ (a trial community broadcasting license) ในเมือง 
Melbourne และเร่ิมส่งสัญญาณโทรทัศน์ใน พ.ศ. 2535 ช่วงแรกส่งสัญญาณวันละ 2-3 ช่ัวโมงเฉพาะในเวลา
เย็น สัปดาห์ละ 3-4 วัน ต่อมาก็ส่งสัญญาณทุกวัน วันละ 6 ช่ัวโมง ในปี พ.ศ. 2544 จึงสามารถออกอากาศ
ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีหลายหน่วยงานในพ้ืนที่เข้าร่วมผลิตรายการ เมื่อ ACMA กําหนดให้มีการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชนถาวรใน พ.ศ. 2545 โทรทัศน์ช่อง C31 ดําเนินการตามข้ันตอนและ
ได้รับใบอนุญาตฯ ใน พ.ศ. 2547 (http://www.australia.gov.au/ about-australia/australian-
story/community-television)  ในขณะที่ TVS ก่อต้ังโดยมหาวิทยาลัย Western Sydney มีแนวทางการ
ดําเนินงาน คือ การทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรชุมชน ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น นักศึกษา อาจารย์ เพ่ือ
พัฒนารายการโทรทัศน์ชุมชนโดยผ่านการฝึกอบรมและการฝึกงานของนักศึกษา (http:// www. 
tvs.org.au/info/about-tvs)  

 
ใน พ.ศ. 2557 ประเทศออสเตรเลียให้ใบอนุญาตแก่วิทยุชุมชนและโทรทัศน์ชุมชนจํานวน 502 สถานี 

แบ่งเป็น สถานีวิทยุชุมชนระบบแอนาล็อกได้รับใบอนุญาตระยะยาว 357 สถานี สถานีวิทยุระบบดิจิทัลได้รับ
ใบอนุญาตระยะยาว 37 สถานี สถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตช่ัวคราว 103 สถานี สถานีโทรทัศน์ชุมชนใน
เขตเมืองหลวงได้รับใบอนุญาตระยะยาว 3 สถานี และสถานีโทรทัศน์ชุมชนได้รับใบช่ัวคราว 2 สถานี (http:// 
www.cbf.com.au/files/3214/2353/7328/CBF_Annual_Report_2014.pdf) 

 
สําหรับการบริหารจัดการองค์กร  ACMA ได้จัดต้ัง “สํานักกิจการกระจายเสียงชุมชน” (Community 

Broadcasting Section) ให้มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ (http://www.acma.gov.au/theACMA/ 
About/Corporate/Structure-and-contacts/acmas-community-broadcasting-section) ดังต่อไปน้ี 
 (1) ให้และต่อใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงชุมชนระยะยาว 
 (2) ให้ใบอนุญาตวิทยุชุมชนช่ัวคราว และใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชน 
 (3) รับและสืบสวนการร้องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชน 
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 (4) ไต่สวนเรื่องร้องเรียนที่มีมูลและบังคับใช้กฎหมายตามความผิดที่ผู้ประกอบกิจการฝ่าฝืน 
 (5) ติดตามผลการประกอบกิจการเพ่ือนํามาพิจารณาการต่อใบอนุญาตหรือบังคับใช้กฎหมายเมื่อมี
การฝ่าฝืนโดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งรายงานความก้าวหน้า หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่เย่ียมเยือนหรือจัดประชุม
ร่วมกัน 
 (6) ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ (Codes of practice) และพัฒนาคําแนะแนว โดยทํางานร่วมกับ
องค์กรตัวแทนของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชน และ 
 (7) ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงชุมชน  
 
 ในทางปฏิบัติ ACMA จะติดตามผลว่าผู้ได้รับใบอนุญาตกระจายเสียงชุมชนได้ดําเนินการตามเง่ือนไข
และแนวปฏิบัติหรือไม่ โดยการให้ผู้ได้ใบอนุญาตฯ ทํารายงานความก้าวหน้าต่อ ACMA  หรือการให้เจ้าหน้าที่
ไปเย่ียมสถานี หรือการจัดประชุมร่วมกัน  ถ้าหากมีการฝ่าฝืน ACMA จะหามาตรการต่างๆ ให้ผู้ฝ่าฝืนยินยอม
ทําตามแนวปฏิบัติหรือเง่ือนไขที่กําหนด อย่างเช่นการทํารายงานส่งไปยัง ACMA ที่แสดงให้เห็นว่าผู้มี
ใบอนุญาตทําตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ และ ACMA สามารถประเมินผลจากรายงานว่าทําได้ตามเง่ือนไข หรือว่า
จะต้องทําส่วนใดเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครบตามเง่ือนไข  นอกจากน้ี The Community Broadcasting Association 
of Australia (CBAA) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนวิทยุชุมชน และ The Australian Community Television 
Alliance (ACTA) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนโทรทัศน์ชุมชน จะร่วมกันกําหนดแนวปฏิบัติ โดยปรึกษาหารือกับ 
ACMA และมีการทบทวนทุก 3-5 ปี (http://www.acma.gov.au/Industry/Broadcast/Community-
radio-and-TV/Community-licensing/li cence-monitoring-reviews-community-licensing) 
 

ประเทศสหราชอาณาจักร รัฐบาลเร่ิมให้วิทยุชุมชนทดลองกระจายเสียงใน พ.ศ. 2544 และ
ประเมินผลใน พ.ศ. 2546 ซึ่งผลการประเมินสรุปว่า “วิทยุชุมชน” เป็นการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญ
อันหน่ึงของสหราชอาณาจักร ดังน้ัน คณะกรรมการการส่ือสาร (Ofcom Board) จึงได้ประกาศเชิญชวนให้
กลุ่มต่างๆ ย่ืนแบบคําขอใบอนุญาตวิทยุชุมชน (Steve Buckley, www2.lse.ac.uk) โดยผู้ขอรับใบอนุญาต
ต้องแสดงให้เห็นว่าต้องการดําเนินการเพื่อประโยชน์ทางสังคมมากกว่าเหตุผลเชิงธุรกิจ ซึ่งผลประโยชน์ทาง
สังคมอาจหมายถึงการเผยแพร่การบริการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมโอกาสการจ้าง
งาน การส่งเสริมการรวมตัวกันทางสังคม และการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 
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 นอกจากน้ี วิทยุชุมชนถูกกําหนดให้มีรัศมีกระจายเสียง 5 กิโลเมตร และถ้าต้ังสถานีอยู่ในเขตเมืองให้
ใช้เครื่องส่งกระจายเสียง 25 วัตต์ หรือ 50 วัตต์สําหรับสถานีที่ต้ังอยู่ในเขตชนบท  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องระบุ
ชุมชนที่จะให้บริการอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นชุมชนเชิงกายภาพหรือชุมชนที่สนใจในประเด็นเดียวกัน (ชุมชน
เชิงประเด็น) อันเป็นชุมชนขนาดเล็ก ได้แก่ เยาวชน เกย์/เลสเบียน ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มทางศาสนา เป็นต้น  
และหากสถานีวิทยุชุมชนต้ังอยู่ในเขตกระจายเสียงของสถานีวิทยุธุรกิจที่บริการประชากรน้อยกว่า 150,000 
คน สถานีวิทยุชุมชนน้ัน จะแสวงหาทุนจากการอุดหนุนหรือการโฆษณาไม่ได้ ให้แสวงหาทุนจากแหล่งอ่ืนๆ  
หรือในบางพ้ืนที่ที่วิทยุธุรกิจให้บริการประชากรน้อยกว่า 150,000 คน วิทยุชุมชนอาจจะไม่ได้รับใบอนุญาตให้
กระจายเสียงในพ้ืนที่ น้ันๆ ก็ได้  ทั้ง น้ี ก็เพ่ือปกป้องประโยชน์ทางการเงินของวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก 
(http://en.wikipedia.org/wiki/ Community_radio) 
 

ต้ังแต่ พ.ศ. 2547 มีผู้ย่ืนขอใบอนุญาตวิทยุชุมชนมากกว่า 500 ราย  Ofcom ได้พิจารณาให้
ใบอนุญาตไปมากกว่า 200 ราย (Ofcom, 2014) โดยใน พ.ศ. 2547 Ofcom ประกาศการย่ืนขอใบอนุญาต
วิทยุชุมชนรอบแรก มีผู้ย่ืนขอใบอนุญาตจํานวน 192 ราย และได้รับใบอนุญาตจํานวน 106 ราย และใน พ.ศ. 
2550  Ofcom ประกาศการย่ืนขอใบอนุญาตวิทยุชุมชนรอบที่สอง มีผู้ได้รับใบอนุญาตจํานวน 228 ราย 
สามารถออกอากาศได้ทันที่จํานวน 181 ราย คืนใบอนุญาตจํานวน 17 ราย และกําลังเตรียมออกอากาศ
จํานวน 30 ราย (http://en.wikipedia.org/ wiki/Community_radio)  พ.ศ. 2553  Ofcom ประกาศย่ืน
ขอใบอนุญาตวิทยุชุมชนรอบที่สาม และกําหนดเวลายื่นในแต่ละภูมิภาคในช่วง พ .ศ . 2554–2558 
(http://consumers.ofcom.org.uk/tv-radio/radio/a-guide-to-community-radio/) 

 
บทบาทหน้าที่ของ Ofcom ในการออกใบอนุญาตกิจการสื่อสารน้ัน  Ofcom แยกการออกใบอนุญาต

ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) การออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม, 2) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และ 3) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  ในส่วนของการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ยังแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) การออกใบอนุญาตวิทยุชุมชน, 2) การ
ออกใบอนุญาตวิทยุที่จํากัดขอบเขตการให้บริการ (radio restricted service license), 3) การออก
ใบอนุญาตวิทยุธุรกิจระบบแอนาล็อก, และ 4) การออกใบอนุญาตวิทยุดิจิทัล  โดย Ofcom ได้แยกการ
ใบอนุญาตแต่ละประเภทออกจากกัน เน่ืองจากแต่ละประเภทมีการประกอบกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ และมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ใบอนุญาตไม่เหมือนกัน ดังน้ัน Ofcom จึงได้ออกแบบการย่ืนขอใบอนุญาต รวมถึง
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แนวทางการพิจาณาแบบคําขอ การกําหนดเวลาย่ืนแบบคําขอ และระยะเวลาการพิจารณาคําขอฯ ของการ
ประกอบกิจการแต่ละประเภท 

 
ยกตัวอย่างเช่น การออกใบอนุญาตวิทยุชุมชน นอกจากจะพิจารณาว่าเป็นการประกอบกิจการที่ไม่

แสวงหาผลกําไรแล้ว ยังมแีนวทางในการพิจารณาใบอนุญาตเพ่ิมเติมด้วยว่า ผู้ประกอบกิจการมีความสามารถ
ในการให้บริการหรือไม่ (ดูจากแผนการเงินในการประกอบกิจการ), ผงัรายการตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนผู้รับบริการหรือไม่, หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการของชุมชนและการสนับสนุนจาก
ชุมชน, ผลประโยชน์ที่ชุมชนท่ีรับบริการจะได้รับ เช่น การอบรมคนในชุมชนให้มีทักษะการจัดรายการ และ
ข่าวชุมชน เป็นต้น (Ofcom, 2015: 5-8)  ทั้งน้ี Ofcom จะให้เจ้าหน้าที่ทํางานร่วมกับผู้ประกอบกิจการ ทั้งใน
การพิจารณาเอกสาร และลงพื้นที่ชุมชนผู้รับบริการ  นอกจากน้ี ยังมีเอกสารให้ผู้ขอใบอนุญาต สามารถศึกษา
ทําความเข้าใจกระบวนการได้รับใบอนุญาตก่อน เช่น แนวทางสําหรับผู้ย่ืนคําขอใบอนุญาต, แบบคําขอ
ใบอนุญาตวิทยุชุมชน, ประสบการณ์ 10 ปีในการออกใบอนุญาตวิทยุชุมชน : ข้อแนะนําแก่ผู้ย่ืนคําขอ
ใบอนุญาตวิทยุชุมชน, วิทยุชุมชน : แนวทางการให้ใบอนุญาตรอบที่สามว่าด้วยระยะเวลาในการย่ืนคําขอ, 
คลื่นความถ่ีทีส่ามารถใช้ได้ และแนวทางการปฏิบัติในการย่ืนคําขอ เป็นต้น (http://licensing.ofcom.org. 
uk/radio-broadcast-licensing/ community-radio/)   

 
ประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรชุมชนที่ไม่แสวงหากําไรสามารถเข้าถึงคลื่นความถ่ีได้ โดยการขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระเสียงระบบเอฟเอ็มกําลังส่งตํ่า (The Low Power FM radio service: 
LPFM) ซึ่งองค์กรกํากับดูแลกิจการสื่อสาร (The Federal Communications Commission : FCC) เริ่มให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระเสียงระบบเอฟเอ็มกําลังส่งตํ่า (LPFM) ในปี พ.ศ. 2543  ใบอนุญาตฯ น้ี 
ให้กับการประกอบกิจการกระจายเสียงที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาที่ไม่ใช่ธุรกิจ โดยกําหนดให้ใช้กําลังส่งไม่
เกิน 100 วัตต์ เสาอากาศสูง 30 เมตร และรัศมีการออกอากาศ 5.6 กิโลเมตร  ทั้งน้ี FCC จะประกาศว่าในแต่
ละภูมิภาคจะมีช่วงความถี่ไหนท่ี LPFM สามารถใช้ได้ และเป็นหน้าที่ขอผู้ย่ืนคําขอที่จะต้องปรึกษากับช่าง
เทคนิคว่า สถานีที่ตนเองจะต้ังน้ัน สามารถใช้ช่องความถี่น้ันๆ ได้หรือไม่  โดยต้องรอให้ FCC ประกาศช่วงเวลา
ย่ืนแบบคําขอก่อนถึงจะยื่นคําขอได้ ผู้มีสิทธิย่ืนคําขอได้ คือองค์กรเพ่ือการศึกษาที่ไม่ใช่ธุรกิจ หรือองค์กร
ขนส่ ง/ความปลอดภัยสาธารณะ (https://www.fcc.gov/encyclopedia/low-power-fm-broadcast-
radio-stations-lpfm) 
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FCC ให้ใบอนุญาตมากกว่า 800 ใบ แก่โรงเรียน โบสถ์ สหภาพแรงงาน กลุ่มสิทธิพลเมือง ศูนย์ชุมชน 
และองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ ต่อมา LPFM ถูกกล่าวหาว่า ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนสถานีวิทยุธุรกิจ (Full-power 
station) และกลุ่มอุตสาหกรรมกระจายเสียง ได้กดดันสภาคอนเกรสให้ออกกฎหมายที่ลดโอกาสของ
ประชาชนในการเข้าถึง LPFM ส่งผลให้ไม่มีสถานี LPFM เกิดขึ้นใหม่อีก  อย่างไรก็ตาม งานศึกษาของ FCC ได้
สรุปว่าไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาประเด็นการรบกวนกันของคลื่นที่เกิดจาก LPFM ประกอบกับองค์กรภาค
ประชาชนหลายองค์กร ได้ร่วมกันรณรงค์ให้แก้ไขกฎหมาย ในที่สุดใน พ.ศ. 2554 รัฐบาลได้ออกกฎหมาย 
Local Community Radio Act ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงคลื่นความถ่ี และใน พ.ศ. 2556  FCC ได้เริ่ม
เปิดรับคําขอใบอนุญาต LPFM อีกคร้ังหน่ึง (http://www.freepress.net/low-power-fm-radio) 

 
การพิจารณาแบบคําขอรับใบอนุญาต LPFM น้ัน  FCC ใช้ระบบการให้คะแนน โดยจะนับคะแนนจาก 

(1) องค์กรที่ย่ืนแบบคําขออยู่ในชุมชนที่รับบริการอย่างน้อย 2 ปี  (2) กระจายเสียงอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อวัน 
และ (3) จัดให้มีรายการที่ผลิตโดยคนท้องถิ่นอย่างน้อย 8 ช่ัวโมงต่อวัน รวมเป็น 3 คะแนน ถ้าผู้ย่ืนคําขอที่
ต้องการกระจายเสียงในพ้ืนที่เดียวกันมีหลายคนและได้คะแนนเท่ากัน  FCC ก็จะมีการย่ืนข้อเสนอให้ผู้ย่ืนคํา
ขอเหล่าน้ีรวมตัวกัน ซึ่งสามารถเอาคะแนนมารวมกันได้ด้วย  จากน้ันก็ร่วมกันย่ืนแบบคําขอใหม่  ยกตัวอย่าง 
ผู้ย่ืนคําขอ 3 รายต่างมีคะแนนรายละ 3 คะแนน เมื่อมารวมตัวกันก็จะมี 9 คะแนน และเมื่อแข่งขันกับผู้ย่ืนคํา
ขอคนเดียวที่มี 3 คะแนน ผู้ย่ืนร่วมที่มี 9 คะแนน ก็จะได้รับใบอนุญาตให้สร้างสถานีวิทยุได้ ส่วนในกรณีที่ผู้ย่ืน
คําขอไม่อยากร่วมใช้ใบอนุญาตใบเดียวกัน FCC จะให้ใบอนุญาต 8 ปี (ที่ไม่สามารถต่ออายุได้) และให้ผู้ย่ืนคํา
ขอแบ่งกันใช้ ยกตัวอย่าง ถ้ามีผู้ย่ืนคําขอ 4 รายที่มีคะแนนเท่ากัน ผู้ย่ืนคําขอแต่ละรายจะได้รับการอนุญาตให้
กระจายเสียงได้รายละ 2 ปี รายใดสร้างสถานีวิทยุเสร็จก่อน ก็จะเป็นรายแรกที่ออกอากาศได้ก่อน 
(https://www.fcc.gov/encyclopedia/ low-power-fm-broadcast-radio-stations-lpfm) 

 
ในส่วนของ “โทรทัศน์ท้องถิ่น” FCC เริ่มให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์กําลังส่งตํ่า (Low 

power TV: LPTV) ใน พ.ศ. 2525 เพ่ือเปิดโอกาสให้สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นให้บริการแก่ชุมชนขนาดเล็ก ทั้งใน
ชนบทและเขตเมืองใหญ่  แม้ว่าสภาคอนเกรสจะประกาศยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของ 
“สถานีโทรทัศน์หลัก” (Full-power TV stations) ใน พ.ศ. 2552 แต่โทรทัศน์กําลังส่งตํ่ายังคงส่งสัญญาณ
ระบบแอนะล็อกได้จนถึง พ.ศ. 2558  แล้วจึงเปลี่ยนมาส่งสัญญาณในระบบดิจิทัล โดย FCC กําหนดให้ LPTV 
ส่งสัญญาณในย่านความถี่ VHF (2-13) หรือ UHF (14-51) LPTV ระบบแอนะล็อกใช้กําลังส่งสัญญาณ 3 
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กิโลวัตต์ (VHF) และ 150 กิโลวัตต์ (UHF) และ LPTV ระบบดิจิทัล ใช้กําลังส่งสัญญาณ 3 กิโลวัตต์ (VHF) 
และ 15 กิโลวัตต์ (UHF) 

 
LPTV ดําเนินการโดยกลุ่ม/องค์กรที่หลากหลาย เช่น นักเรียน นักศึกษา โบสถ์และกลุ่มทางศาสนา 

รัฐบาลท้องถิ่น ธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่ โดยผู้ย่ืนแบบคําขอจะต้องเลือกช่องส่งสัญญาณเอง และยื่นแบบคําขอ
ในช่วงเวลาที่กําหนด  นอกจากน้ี องค์กรหน่ึงๆ สามารถมี LPTV ได้หลายสถานี และผู้ได้รับใบอนุญาตกระจาย
เสียง ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และหนังสือพิมพ์ สามารถเป็นเจ้าของ LPTV ได้ 

 
ถ้าเกิดการรบกวนกันของคลื่น สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น (LPTV) มีสิทธิอันดับที่สองรองจาก

สถานีโทรทัศน์หลัก หมายความว่า LPTV จะต้องไม่สร้างคลื่นรบกวนสถานีโทรทัศน์หลัก (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และอนาคต) และต้องยอมรับคลื่นรบกวนจากสถานีโทรทัศน์เหล่าน้ี เมื่อเกิดการรบกวนกันของคลื่นระหว่าง
ระบบเคเบิลทีวีกับ LPTV จะใช้นโยบาย “ใช้ก่อน มีสิทธ์ิก่อน” (“first in time, first in right”) คือใครใช้ช่อง
ความถี่ ก่ อนมี สิ ท ธ์ิ อัน ดับแรก  และ ไม่ ต้ อ ง รับผิ ดชอบปัญหาการ เ กิดการรบกวนกั นของคลื่ น 
(https://www.fcc.gov/ 
guides/low-power-television-lptv-service)  ปัจจุบัน FCC ให้ใบอนุญาต LPTV ประมาณ 2,000 สถานี 
(https://en.wikipedia.org/wiki/ Low-power_broadcasting) 

 
2.4 การส่งเสริมสนบัสนุนสือ่ชุมชน 
 

การออกแบบการบริหารและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนให้กับสื่อชุมชนของแต่ละประเทศ  ขึ้นอยู่กับ
บริบทที่เป็นเง่ือนไขเฉพาะของสื่อชุมชน และการกําหนดยุทธศาสตร์กิจการกระจายเสียงชุมชนของแต่ละ
ประเทศ   นอกจากน้ี การให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้ดําเนินการวิทยุชุมชนหรือองค์กรตัวแทนวิทยุชุมชน เข้าร่วม
กําหนดรูปแบบการบริหาร เง่ือนไขการรับการสนับสนุน และประเมินการจัดการกองทุน  อย่างเช่น ไอร์แลนด์ 
และฝรั่งเศส เป็นต้น ก็จะทําให้การใช้เงินงบประมาณ (ไม่ว่าจะได้มาจากแหล่งทุนใดก็ตาม) เป็นไปเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินการกิจการกระจายเสียงชุมชนอย่างแท้จริง (สาโรจน์ แววมณี, 2555) 

 
เมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบ “กองทุน” ของต่างประเทศแล้ว ประเทศไทยออกแบบ เป็น 

“กองทุนรวม” สําหรับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งนิวซีแลนด์และ
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ไอร์แลนด์ก็ออกแบบกองทุนเหมือนประเทศไทย ส่วนฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร แคนาดา และออสเตรเลีย 
ออกแบบให้เป็น “กองทุนวิทยุชุมชนโดยเฉพาะ” (ดูตารางที่ 2.1) 
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ตารางที่ 2.1  แสดงลักษณะกองทุนกิจการกระจายเสียงใน 6 ประเทศ 

ประเทศ หน่วยงานบริหารกองทุน 
การพิจารณา 

(ครั้ง/ปี) 
สถานะกองทุน 

สหราชอาณาจักร Community Radio Fund (CRF) 2 เฉพาะวิทยุชุมชน 
ไอร์แลนด์ Broadcasting Authority of Ireland (BAI) 3-4 ทุกสื่อ 
ฝร่ังเศส Fonds de soutien a’ l’expression 

radiophonique locale (FSER) 
1 เฉพาะวิทยุชุมชน 

แคนาดา Community Radio Fund of Canada 
(CRFC) 

1 เฉพาะวิทยุชุมชน 

ออสเตรเลีย Community Broadcasting Foundation 
(CBF) 

1 เฉพาะวิทยุชุมชน 

นิวซีแลนด์ NZ on Air 1 ทุกสื่อ 
  ท่ีมา:  สาโรจน์ แววมณี (2555). บทความปริทัศน์การบริหารและจัดสรรกองทุนวิทยุชุมชนในต่างประเทศ. สหพันธ์วิทยุ

ชุมชนแห่งชาติ สนับสนุนโดยมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ใน www.nfcr.org. 

 
การออกแบบกองทุนทั้ง 2 ลักษณะ  ต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย กล่าวคือ กองทุนรวมมีข้อดีในแง่ที่ว่า

สามารถวางระบบการพัฒนาสื่อได้อย่างครอบคลุมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีข้อเสียในแง่ที่ว่า ถ้าไม่
กําหนดวงเงินที่จะจัดสรรให้แต่ละประเภทกิจการในสัดส่วนที่แน่นอนแล้ว เงินที่จัดสรรส่วนใหญ่จะตกไปที่
กิจการโทรคมนาคมหรือโทรทัศน์ และส่วนใหญ่ “มืออาชีพ” มักจะได้รับเงินจัดสรรมากกว่า ส่วนกองทุน
เฉพาะจะทําให้หน่วยงานท่ีจัดสรรเงินกองทุน สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาเพ่ือพัฒนาสื่อชุมชน ให้เป็นไป
ตามหลักการดําเนินงาน/ความต้องการสื่อชุมชน แต่มีข้อเสีย คือ การแยกพัฒนาสื่อชุมชนออกมาต่างหาก ทํา
ให้องค์กรกํากับดูแล ไม่สามารถวางแผนการพัฒนาสื่อทั้งระบบให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 

 
นอกจากน้ี การพิจารณาจัดสรรทุนส่วนใหญ่จะพิจารณา 1 ครั้งต่อปี (ฝรั่งเศส, แคนาดา, นิวซีแลนด์, 

ออสเตรเลีย และไทย)  ขณะที่ สหราชอาณาจักรพิจาณาจัดสรรทุน 2 ครั้งต่อปี ไอร์แลนด์พิจารณาจัดสรรทุน 
3-4 ครั้งต่อปี  สําหรับประเทศไทย การเปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับทุน จะประกาศช่วงเวลาเปิด-ปิดรับ
โครงการและพิจารณาจัดสรรให้ 1 ครั้งต่อปี เป็นความสะดวกต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน แต่อาจ
เป็นการปิดโอกาสกับผู้เสนอขอรับทุน ที่ไม่สามารถเขียนโครงการและส่งให้ตามกําหนดเวลา  การเปิดรับ
ข้อเสนอขอรับทุนหลายคร้ังต่อปี จะทําให้ผู้เสนอขอรับทุนมีโอกาสมากข้ึน แต่ก็ทําให้คณะกรรมการพิจารณา
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จัดสรรทุนต้องทํางานมากข้ึนด้วยเช่นกัน  นอกจากน้ี ถ้าไม่กําหนดสัดส่วนงบประมาณในแต่ละประเภท
กิจการ/วัตถุประสงค์ และในแต่ละรอบการพิจารณา จะทําให้การพิจารณาจัดสรรทุนยากขึ้น 

 
อย่างไรก็ตาม แนวทางการเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ชุมชน ขึ้นอยู่

กับนโยบายของรัฐและองค์กรกํากับดูแลของแต่ละประเทศ อย่างเช่น สหราชอาณาจักร ก่อต้ังกองทุนวิทยุ
ชุมชนขึ้นมา เพ่ือช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมหลักของสถานี และการฝึกอบรมเป็นประเด็นที่กองทุนฯ ให้
ความสนใจมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมหลักที่สําคัญ และหาแหล่งทุนอ่ืนสนับสนุนได้ยาก  
กิจกรรมหลักที่กองทุนให้การสนับสนุน ได้แก่ การระดมทุนเพ่ือสนับสนุนสถานี, การจัดการ, การบริหาร, การ
จัดการและการรายงานทางการเงิน, การขยายกลุ่มผู้ฟัง และการจัดการและการสนับสนุนอาสาสมัคร (Office 
of Communications, 2005: 7) 

ประเทศฝร่ังเศส จัดต้ังกองทุน Fonds de soutien a’ l’expression radiophonique locale 
(FSER) เพ่ือช่วยเหลือสถานีวิทยุชุมชนที่ก่อต้ังขึ้นใหม่ ใหส้ามารถดําเนินกิจการได้อย่างย่ังยืน แบ่งความ
ช่วยเหลือออกเป็น 3 ส่วน (Kenneth Murphy and etc., 2011: 51-54)  ดังน้ี  

1) ทุนช่วยเหลือการก่อต้ังสถานี เป็นเงินที่ให้กับสถานีวิทยุที่ก่อต้ังขึ้นใหม่โดยองค์กรกํากับดูแลมี
อํานาจให้เงินช่วยเหลือที่จําเป็นสําหรับการเริ่มประกอบกิจการวิทยุ และให้ความช่วยเหลือเพียงคร้ังเดียวและ
ต้องขอภาย ในระยะเวลา 6 เดือนหลังได้รับใบอนุญาต  

2) ทุนช่วยเหลือการซ้ืออุปกรณ์ของสถานีวิทยุ เป็นเงินทีส่ําหรับซื้ออุปกรณ์ โดยให้ความช่วยเหลือ
เป็นจํานวนมากที่สุดถึงร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และขอได้ภายในระยะเวลา 5 ปีหลังได้รับใบอนุญาต 
ซึ่งอาจเป็นการช่วยเหลือในช่วงก่อต้ังสถานีหรือภายหลังก็ได้ และ 

3) ทุนช่วยเหลือกิจกรรมของสถาน ี ได้แก่ กิจกรรมการสร้างความหลากหลายของแหล่งทุน, 
กิจกรรมการฝกึอบรมลูกจ้างและการสร้างความมั่นคงใหกั้บลูกจ้าง, กิจกรรมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กิจกรรมการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ และกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท้องถิ่น  

ประเทศออสเตรเลีย รัฐได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการทํางานของมูลนิธิการกระจายเสียง
ชุมชน (Community Broadcasting Foundation, CBF) และ CBF ได้จัดแบ่งประเภทของกองทุนที่จะให้
การสนับสนุนและพัฒนากิจการกระจายเสียงชุมชนออกเป็น 8 กองทุน แต่ละกองทุนย่อยน้ี จะมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบายการให้ทุน และพิจารณาตัดสินใจให้ทุนที่เป็นอิสระ (http://www. 
cbcom.au/files/3214/ 2353/7328/CBF_Annual_ Report_2014.pdf)  มีรายละเอียดดังน้ี 
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1.  กองทุนสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือช่วยเหลือกิจการกระจายเสียงของกลุ่มชาติพันธ์ุทั่วประเทศให้
สามารถพัฒนาและดําเนินกิจการได้อย่างย่ังยืน โดยให้ทุนช่วยเหลือการดําเนินงานของกองเลขานุการในการ
ผลิตวารสาร The Ethnic Broadcaster รวมทั้งการพัฒนาและและการผลิตรายการวิทยุ  

2.  กองทุนช่วยเหลือทั่วไป เป็นทุนช่วยเหลือสถานีวิทยุที่เพ่ิงได้รับใบอนุญาตให้สามารถดําเนินกิจการ
ได้ รวมถึงทุนช่วยเหลือการผลิตรายการวิทยุที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศ ทุนช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
และทุนช่วยเหลือการซื้อเคร่ืองมือขนาดเล็กสําหรับสถานีที่มีรายได้น้อย 

3.  กองทุนสนับสนุนการกระจายเสียง เป็นทุนซื้ออุปกรณ์เพ่ือการกระจายเสียง ทุนช่วยเหลือการ
ดําเนิน การที่เก่ียวข้องกับการกระจายเสียง และทุนช่วยเหลือโครงการเฉพาะที่ก่อให้เกิดความย่ังยืนในการ
กระจายเสียง 

4.  กองทุนช่วยเหลือกลุ่มชนพื้นเมืองด้ังเดิม เป็นทุนเพ่ือสนับสนุนกิจการกระจายเสียงชุมชนของกลุ่ม
ชนพ้ืนเมืองด้ังเดิม ประกอบด้วยทุนช่วยเหลือการทํารายการวิทยุเก่ียวกับชนพ้ืนเมืองด้ังเดิมเพ่ือนําไป
ออกอากาศในสถานีวิทยุอ่ืนๆ  ทุนช่วยเหลือการทํารายการวิทยุในพ้ืนที่ห่างไกล  และทุนช่วยเหลืออุปกรณ์การ
ทํารายการวิทยุ 

5.  กองทุนช่วยเหลือกลุ่มที่บกพร่องทางการพมิพ์ เป็นการสนับสนุนรายการวิทยุ โครงการ และ
กิจกรรมทีส่นับสนุนงานบริการให้กับกลุ่มทีบ่กพร่องทางการพิมพ์ 

6.  กองทุนช่วยเหลือการออกอากาศทางวิทยุของนักดนตรชีาวออสเตรเลีย เป็นกองทุนเพ่ือให้เกิด
การทํางานร่วมกันระหว่างนักดนตรีกับผู้ดําเนินกิจการกระจายเสียงชุมชน สร้างโอกาสให้ดนตรีออสเตรเลีย
ร่วมสมัยได้ออกอากาศในสถานีวิทยุชุมชน 

7.  กองทุนช่วยเหลือการกระจายเสียงชุมชนออนไลน์ เป็นการช่วยเหลือผู้กระจายเสียงชุมชนให้มี
ความรู้เก่ียวกับการกระจายเสียงแบบออนไลน์ รวมท้ังสนับสนุนอุปกรณ์การรับสัญญาณจากดาวเทียมเพ่ือนํา
รายการวิทยุจากสถานีอ่ืนมาออกอากาศยังสถานีของตนเอง 

8.  กองทุนช่วยเหลือด้านการฝกึอบรม เป็นการอบรมเกี่ยวกับทักษะในการกระจายเสียงและสื่อ การ
จัดการ และเทคนิคการกระจายเสียง  
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2.5  สรุปบทเรียนจากประสบการณ์ในต่างประเทศ 
 

 จากประสบการณ์ในทางปฏิบัติของสื่อชุมชนในต่างประเทศ พบว่า อัตลักษณ์ของสื่อชุมชน ทั้ง
โทรทัศน์และวิทยุ แสดงลักษณะที่เด่นชัดว่า ต้องมี กลุ่มคน หรือองค์กรภาคประชาชนเป็นเจ้าของ  เปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการผลิตและการบริหารจัดการ โดยมีโครงสร้างการบริหารท่ีเป็น
ประชาธิปไตย  และดําเนินการด้วยอาสาสมัครเป็นส่วนใหญ่  ทั้งน้ี ให้มีเนื้อหา “ที่เป็นทางเลือก” สําหรับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  อย่างไรก็ตาม ในประเด็นของการประกอบกิจการน้ัน เน้นการประกอบ
กิจการที่ “ไม่แสวงหากําไร” มากกว่าการบังคับเรื่อง “ต้องไม่โฆษณา”  
 
 นอกจากน้ี ยังพบว่า สื่อชุมชนจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้สื่อ
ชุมเข้มแข็ง ได้แก่ การมีกฎหมายรับรองสถานภาพ ซึ่งไม่เพียงกฎหมายหลักเท่าน้ัน จําเป็นต้องมีกฎหมายรอง 
อย่างเช่นประกาศหรือระเบียบ เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ สิทธิการเข้าถึง การได้รับบริการ การยกเว้น ฯลฯ ที่เป็น
ประโยชน์อย่างเฉพาะเจาะจงสําหรับสื่อชุมชน  องค์กรกํากับดูแล นอกจากจะทําหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว  ยัง
กําหนด "นโยบายที่ชัดเจนและมีวิสัยทัศน์” สําหรับสื่อชุมชนด้วย โดยคํานึงว่าสื่อชุมชนต้องเป็นส่วนหน่ึงในภูมิ
ทัศน์สื่อของประเทศ เช่น การจัดสรรคลื่นความถ่ีให้ใช้ การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคที่เหมาะสม การ
กําหนดจํานวนใบอนุญาตที่เพียงพอต่อพ้ืนที่และประเด็น กระบวนการย่ืนขอใบอนุญาตที่ง่ายและสะดวก แนว
ทางการพิจารณาใบอนุญาตที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการให้โอกาสได้ทดลองระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
จะเกิดขึ้น  ทั้งน้ี จําเป็นต้องจัดให้มี “สํานักงานสื่อชุมชน” เพ่ือกํากับดูแลอย่างเหมาะสมและครบวงจร  และ
ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือคุ้มครองสิทธิของสื่อชุมชนจากสื่อประเภทอ่ืนๆ ด้วย 
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แผนภาพที่ 2.1  แสดงองคป์ระกอบจากบทเรียนในต่างประเทศท่ีทําให้เกิดการพัฒนาสื่อชุมชนอย่างย่ังยืน 

• นโยบายทีช่ดัเจน
เฉพาะสําหรับสือ่
ชมุชน
• สํานักงานสือ่ชมุชน 
เพือ่ “กํากับดแูล” 
อย่างครบวงจรทัง้
กระบวนการ
• บังคับใชก้ฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เพือ่
ปกป้องสทิธขิองสือ่
ชมุชน

• มเีป้าหมายในการสนับสนุนทีช่ดัเจน เชน่ พัฒนารายการ พัฒนาศกัยภาพบุคลากร ฯลฯ เป็นตน้
• โดยสง่เสรมิ/สนับสนุนไปยังสถาบันการศกึษา องคก์รพัฒนาเอกชน องคก์รตัวแทน หรอืสือ่
ชมุชนโดยตรง

(องคก์รพัฒนาเอกชน 
หรอืสถาบันการศกึษา)
ซึง่ทําหนา้ที.่. 
• ผลกัดัน/ตอ่รอง/ตอ่สู ้
เพือ่นโยบายทีเ่ป็น
ประโยชน์ตอ่สือ่ชมุชน
• เสรมิศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการสือ่ชมุชน
อย่างตอ่เนือ่ง

• นอกจากกฎหมายหลกัแลว้  ยังจําเป็นตอ้งมกีฎหมายรอง อย่างประกาศ 
หรอืระเบยีบ ทีร่ะบุเฉพาะเจาะจงสําหรับสือ่ชมุชน

สือ่ชุมชน
เขม้แข็ง

กฎหมาย

องคก์ร
ตวัแทน

กองทุน
สนบัสนุน

องคก์ร
กํากบั
ดแูล

 
 
 ย่ิงไปกว่าน้ัน  กองทุนสนับสนุนสื่อชุมชน ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในลักษณะของการส่งเสริมและ
สนับสนุนสื่อชุมชน เพ่ือพัฒนารายการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การ
ระดมทุน การทํารายงานและบัญชี การแสวงหาอาสาสมัคร และการจัดกิจกรรม  พัฒนาสถานี และพัฒนา
เทคโนโลยี จากแอนะล็อกสู่ดิจิทัล เป็นต้น  โดยจะให้ทุนแก่ผู้ประกอบการสื่อชุมชนโดยตรง หรือให้ทุนแก่
องค์กรตัวแทน หรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานในประเด็นสื่อชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง หรือสถาบันการศึกษาที่
เช่ียวชาญ เพ่ือนําไปใช้พัฒนาสื่อชุมชน 
 
 นอกจากน้ี องค์กรตัวแทน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือแม้แต่ สถาบันการศึกษา ควรทําหน้าที่
ต่อรอง ต่อสู้ และผลักดันนโยบายต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของสื่อชุมชน  และเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสื่อ
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง  ทั้งน้ี ให้ทํางานกับผู้ประกอบการสื่อชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและสม่ําเสมอ  สุดท้าย 
ผู้ประกอบการสื่อชุมชนเอง ต้องตระหนักถึงคุณค่าของสื่อที่ทําอยู่ และดําเนินการเพ่ือตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ที่ สุ ด ด้ ว ย
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บทท่ี 3 สถานภาพและปญัหาของสื่อภาคประชาชน/สื่อชุมชนในประเทศไทย 

 
 
3.1 อัตลักษณส์ื่อชุมชนภาคประชาชนและเจตจํานงทางการเมือง 
 

จุดเริ่มต้นของสื่อชุมชนภาคประชาชนในประเทศไทย เกิดจากการตีความเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ
ตามมาตรา 40 แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ที่บัญญัติให้คลื่นความถ่ีเป็นทรัพยากรสาธารณะ และสาระตาม
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 7   ซ่ึงให้หลักประกันสิทธิการเข้าถึงและใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะในลักษณะไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แก่ภาคประชาชนในกรณี
ที่ประชาชนไม่มีความพร้อม องค์กรอิสระท่ีทําหน้าที่กํากับดูแลต้องให้การสนับสนุน  ส่งผลให้ภาคประชา
สังคมและนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์จํานวนหน่ึง ร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
การสื่อสารให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ชุมชน 

 
หัวข้อน้ี ผู้เขียนต้องการนําเสนอให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างรัฐและประชาชนใน

กระบวนการปฏิรูปสื่อที่ผ่านมา ความพยายามของภาคประชาชนในการ “ต่อรองและเรียกร้อง” ให้ได้มาซึ่ง
สิทธิและเสรีภาพทางการสื่อสารตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ และบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อภาค
ประชาชนในอนาคต 

 
3.1.1  วิทยุชมุชนกับ “สองอัตลักษณ์” ทีข่ัดแย้งกัน 
“โครงการนําร่องทดลองจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน” เพ่ือริเริ่มสื่อชุมชนภาคประชาชน ถูก

ดําเนินการทั่วประเทศในเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งสิทธิการ
สื่อสารตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ และเตรียมสมาชิกชุมชนและกลุ่มประชาสังคมในพ้ืนที่ ให้เรียนรู้
เก่ียวกับพ้ืนฐานของการกระจายเสียงวิทยุ ทักษะการบริหารสถานี และการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  
จนกระทั่งพร้อมที่จะมี “สื่อวิทยุของตัวเอง” ด้วยการสนับสนุนของกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF)  
มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civic-Net Foundation)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  และ

                                                            
7  หรือ มาตรา 47 แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
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มูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน (FNS) (นันทพร เตชะประเสริฐสกุล, 2552: 19-20 และ Uajit Wirotetrairat, 2005: 
74) 

 
 เมื่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน แกนนําชุมชน และองค์กรทุน
ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าวดําเนินการไปได้ระยะหน่ึง 8   ในราวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 จุดปฏิบัติการเรียนรู้
วิทยุชุมชนเพ่ือนช่วยเพ่ือน จ.สิงห์บุรี และจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเสียงชุมชน จ.กาญจนบุรี จึงเริ่มต้น 
“ทดลองออกอากาศ”  ซึ่งถือเป็นการทดลองกระจายเสียง “วิทยุชุมชน” ที่เป็นสื่อภาคประชาชนเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย และ นับเป็นการปฏิรูปความเป็นเจ้าของสื่อวิทยุ จากที่เคยเป็นของรัฐ กลับกลายมาอยู่ใน
มือของ “ประชาชนคนธรรมดา” ได้   
 

ทั้งน้ี มีหลักการพ้ืนฐานสําหรับดําเนินงานว่า วิทยุชุมชนต้องมีวัตถุประสงค์สําคัญในการก่อต้ังขึ้น ไม่ใช่
เพ่ือเป็นช่องทางในการแสวงหากําไรสูงสุด  แต่เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนหรือชุมชนที่เก่ียวข้อง  มี
ความเป็นอิสระ ปราศจากการควบคุมจากรัฐและเอกชน ทั้งทางด้านการดําเนินงาน และทิศทางของเน้ือหาท่ี
นําเสนอ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ วิทยุชุมชนเป็นของชุมชน ดําเนินการโดยชุมชน และเพื่อประโยชน์ของชุมชน 
โดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ และไม่ถูกแทรกแซง/ครอบงําจากรัฐ ทุน และนักการเมือง 

 
อย่างไรก็ตาม กรมประชาสัมพันธ์ในขณะน้ัน  เห็นว่าการก่อต้ังสถานีวิทยุของภาคประชาชนนั้นผิด

กฎหมาย โดยเฉพาะผิดพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จึงมีหนังสือถึง
วิทยุชุมชนทั้งในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ให้ระงับการส่งกระจายเสียง หมายถึงให้ปิดสถานีทันที 

 
การบังคับใช้กฎหมายของกรมประชาสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น  ไม่เพียงล้มเหลว  ทว่า ยังกระตุ้นให้

ภาคประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือการปฏิรูปสื่อ ใช้เป็นโอกาสขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสังคมอย่าง
ต่อเน่ือง กล่าวคือภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมตัวเป็นเครือข่ายวิทยุชุมชน 7 อนุภูมิภาคท่ัวประเทศ  
ร่วมกับองค์กรกัลยาณมิตร ได้แก่ คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือการปฏิรูปสื่อ (คปส.) และสมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย รณรงค์ต่อสังคม และยืนยันสิทธิในการดําเนินการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน  รวมท้ัง 
เข้าย่ืนหนังสือต่อรองต่อนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
                                                            
8  ในที่นี้ ผู้ศึกษาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้วิเคราะห์การประดิษฐ์สร้างอัตลักษณ์ (Identity Construction) วิทยุชุมชน ของท้ังภาคประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง  สามารถดูรายละเอียดลําดับสถานการณ์สําคัญของพัฒนาการวิทยุชุมชนเพ่ิมเติมได้ใน สาโรจน์ แววมณี (2551) 
ภาคผนวก ค. หน้า 232-283 และพิรงรอง รามสูต (2556) ตารางท่ี 8 หน้า 81-100. 
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วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) เพ่ือ เรียกร้องให้ยกเลิกคําสั่งปิดสถานีวิทยุชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัด
กาญจนบุรี ของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

 
การเคล่ือนไหวรณรงค์อย่างแข็งขันและต่อเน่ืองดังกล่าว เป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อ

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ว่า “หากจะห้ามมิให้ประชาชนดําเนินการวิทยุชุมชน ก็อาจเป็นการขัดต่อ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ”  และมอบหมายให้สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ดําเนินการจัดทํา
มาตรการ และหลักเกณฑ์ช่ัวคราวเพ่ือควบคุมการใช้คลื่นความถี่ของวิทยุชุมชน  สะท้อนให้เห็นว่า แม้รัฐไทย
จะยอมรับสถานภาพตามกฎหมายของวิทยุชุมชน แต่ก็ไม่สบายใจที่จะให้ประชาชนสามารถใช้คลื่นความถ่ี
ที่มีอย่างจํากัดและมีนัยยะของความมั่นคงได้โดยไม่มีการควบคุม   

 
ต่อมา เครือข่ายวิทยุชุมชนระดับภูมิภาค และจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน 145 จุดทั่วประเทศ 

รวมตัวกันเป็น “สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.)” (มรรยาท พงษ์ไพบูลย์, 2546: 1 และสาโรจน์ แววมณี, 
2551: 91-110)  และส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็น “คณะทํางานกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมดูแลการใช้คลื่นความถ่ี
ของวิทยุชุมชน” ตามคําสั่งแต่งต้ังของ สปน. เพ่ือมีส่วนร่วมในการจัดทํา ร่างมาตรการและหลักเกณฑ์ช่ัวคราว
จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน  โดยหวังว่า การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทํางานนี้ จะสามารถกําหนด
นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานวิทยุชุมชนได้  

 
ระหว่างที่คณะทํางานกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมดูแลการใช้คลื่นความถ่ีของวิทยุชุมชนประชุมกัน

อย่างแข็งขัน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเจ้าพนักงานกองงาน กกช. มีหนังสือถึงจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุ
ชุมชนทั่วประเทศ เพ่ือสั่ง “ระงับ” การออกอากาศวิทยุชุมชนในระหว่างจัดทําร่างมาตรการและหลักเกณฑ์ฯ 
ในเวลาไล่เลี่ยกัน กรมไปรษณีย์โทรเลขได้นําหมายศาล ไปทําการค้นและยึดเคร่ืองส่งวิทยุที่จุดปฏิบัติการเรียนรู้
วิทยุชุมชนจังหวัดอ่างทอง และออกหมายจับผู้ประสานงานด้วยข้อหามีเครื่องส่งไว้ในครอบครอง และ
ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498  ซึ่งถือเป็น “ดาบอาญาสิทธ์ิ” ที่
รัฐนํามาใช้กับสื่อชุมชน  ย่ิงไปกว่าน้ัน เมื่อร่างมาตรการและหลักเกณฑ์ฯ แล้วเสร็จ คณะรัฐมนตรีพิจารณาผ่าน
ความเห็นชอบ และได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับร่างดังกล่าว พร้อมข้อสังเกตของสํานักนายกไป
พิจารณาและดําเนินการต่อไป 
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ความหวังของคณะทํางานภาคประชาชน ที่จะเห็นผู้แทน 3 ฝ่าย  ประกอบด้วยรัฐบาล 
นักวิชาการ และภาคประชาชน ร่วมกันกํากับดูแลกิจการวิทยุชุมชน ไม่เป็นไปตามคาด ทั้งน้ี กรม
ประชาสัมพันธ์ กลายเป็นหน่วยงานเดียวที่ดําเนินการกับวิทยุชุมชนตามลําพัง โดยนําข้อมูลไปออกแบบเป็น 
“โครงการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน” และรับสมัครวิทยุชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 
ภายใต้เง่ือนไขว่า เครื่องส่งมีกําลังส่งไม่เกิน 30 วัตต์ เสาอากาศสูงไม่เกิน 30 เมตร รัศมีกระจายเสียงไม่เกิน 15 
กิโลเมตร สามารถโฆษณาได้ไม่เกินช่ัวโมงละ 6 นาที  เพ่ือเป็นการหารายได้สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยุ
ชุมชน ซึ่งต้องชําระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการปีละ 1,000 บาท และค่าประกัน 5,000 บาท  สะท้อนถึง
ความพยายามที่จะ “รักษาอํานาจ” ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่วิทยุของรัฐ ด้วยเจตนาดีที่ว่า การ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมีค่าใช้จ่าย จึง “กําหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการวิทยุชุมชน” ให้สามารถรับ
โฆษณามาสนับสนุนการดําเนินงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างจากที่ภาคประชาชนเสนอ 

 
โครงการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนน้ี  ถูกคัดค้านจากสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน 

คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือการปฏิรูปสื่อ และสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ว่าเป็นการขัดขวางกระบวนการ
เรียนรู้ของประชาชนในการใช้สิทธิการสื่อสาร บิดเบือนหลักการของวิทยุชุมชน และเปิดทางให้ปัจเจกบุคคล / 
กลุ่มคน / องค์กรต่างๆ  ก่อต้ังสถานีวิทยุ และเรียกสถานีวิทยุของตนเองว่าเป็น “วิทยุชุมชน” โดยไม่สนใจที่จะ
ดําเนินการตามหลักการวิทยุชุมชนภาคประชาชน  ถึงแม้ว่า โครงการเตรียมความพร้อมฯ จะกําหนดให้ผู้ที่จะ
เปิดสถานีวิทยุใหม่ต้องผ่านการเรียนรู้ จดทะเบียน และปฏิบัติตามเกณฑ์  แต่ความเป็นจริงพบว่า  สถานีวิทยุที่
เกิดใหม่น้ี ส่วนใหญ่ก่อต้ังขึ้นเมื่อคิดว่าตัวเองพร้อม  มิได้แจ้งจดรับรองจากคณะกรรมการว่าเป็นจุดปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมฯ  และไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ทางเทคนิคที่กําหนดให้มีกําลังส่งไม่เกิน 30 วัตต์  มีเสาอากาศสูง
ไม่เกิน 30 เมตร และมีรัศมีการออกอากาศไม่เกิน 15 กิโลเมตร  รวมทั้ง ยังกําหนดคลื่นความถ่ีขึ้นใช้เองตาม
อําเภอใจ โดยกําหนดคลื่นความถ่ีเป็นช่วง 0.25 MHz บ้าง  0.75 MHz บ้าง แทรกอยู่ระหว่างคลื่นความถ่ีปกติ
ที่มีช่วงระหว่างคล่ืนเป็น 0.0 และ 0.5 MHz เป็นต้น (พนา ทองมีอาคม ใน www.pioneer.netserv. 
chula.ac.th)  และภายในเวลา 1 ปีหลังโครงการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน ปรากฏมี “วิทยุขนาดเล็กเพ่ือ
แสวงหากําไรเชิงพาณิชย์” เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จํานวนกว่า 3,000 สถานี 

 
และเมื่อสถานีวิทยุหลายพันสถานีอยู่ด้วยกัน แต่ละสถานีต้องการแย่งชิงผู้ฟังจากสถานีอ่ืน จึงขยาย

รัศมีการออกอากาศของตนออกไป โดยเพ่ิมกําลังของเครื่องส่ง และต่อเติมความสูงของเสาอากาศ  ส่งผลให้
เกิดการรบกวนกันของคลื่นระหว่างสถานีวิทยุ และการแพร่สัญญาณคลื่นวิทยุก็ไปรบกวนวิทยุการบิน  วิทยุ
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ชุมชนที่ยึดหลักการเดิม และดําเนินกิจการไปตามกรอบมาตรฐานทางเทคนิคที่กําหนด  บางสถานียุติการ
ออกอากาศ บางสถานียังออกอากาศต่อแม้รัศมีการออกอากาศจะแคบลง ขณะที่บางสถานีหาเงินมาซื้อ
เครื่องส่งที่มีกําลังส่งสูงขึ้นเพ่ือสู้กับสถานีวิทยุอ่ืนๆ ก่อให้เกิดสิ่งที่นักวิชาการเรียกว่า “โศกนาฏกรรมของ
ทรัพย์สินสาธารณะ” (Tragedy of the Commons) กล่าวคือ มีผู้เข้าใช้ประโยชน์ในคลื่นความถ่ีที่มีอยู่อย่าง
จํากัดเป็นจํานวนมาก โดยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่กําหนดไว้  ทําให้คลื่นความถ่ีดังกล่าว ถูกใช้อย่างเข้มข้นจน
ขาดประสิทธิภาพ ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นคือผลที่เกิดจากการดําเนินนโยบายท่ีผิดพลาดของรัฐ 
นอกจากน้ี รัฐโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่สามารถกํากับดูแลได้อย่างเด็ดขาด อาศัยเพียง “ดาบอาญาสิทธ์ิ” 
คือพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ทําการจับกุมดําเนินคดีกับวิทยุที่ถูกร้องเรียนว่า “รบกวนวิทยุการ
บิน” เท่าน้ัน 

 
หากจําแนกแยกแยะวิทยุเกิดใหม่จากผลของโครงการเตรียมความพร้อมฯ ระหว่าง พ.ศ. 2547-2550 

ซึ่งแจ้งจดทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์  พบว่า นอกเหนือจากวิทยุชุมชนภาคประชาชนยุคเริ่มต้น สมาชิก
ของสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติจํานวน 133 สถานี (คิดเป็นร้อยละ 2) แล้ว  สามารถจําแนกเป็นวิทยุกลุ่มทํา
ธุรกิจจํานวน 5 พันกว่าสถานี (ร้อยละ 82) วิทยุกลุ่มศาสนาจํานวน 416 สถานี (ร้อยละ 6) วิทยุกลุ่มความ
มั่นคงจํานวน 406 สถานี (ร้อยละ 6) และวิทยุกลุ่มการศึกษาจํานวน 296 สถานี (ร้อยละ 4) (สุเทพ วิไลเลิศ, 
2553: 4)  และเกิดเครือข่ายกลุ่มวิทยุภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เครือข่ายกลุ่มวิทยุวิชาชีพ
ท้องถิ่นไทย (วทท.) ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุขนาดเล็กในท้องถิ่นที่ต้องการทําธุรกิจ จึงใช้ช่องทางโครงการ
เตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์ในการเร่ิมต้น และไม่ประสงค์จะใช้ช่ือวิทยุชุมชน เพราะ
เข้าใจความแตกต่างระหว่างวิทยุชุมชนและวิทยุธุรกิจ  เครือข่ายน้ี แสดงเจตจํานงในการทําธุรกิจอย่างชัดเจน
ว่า ต้องการเคร่ืองส่ง 500 วัตต์ เสาอากาศสูง 60 เมตร และรัศมีการออกอากาศระดับจังหวัด  ทั้งน้ี ยินดีที่จะ
จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมเข้ารัฐเพ่ือใช้ในการสนับสนุนวิทยุชุมนที่ไม่แสวงหากําไรด้วย (สาโรจน์ แววมณี, 
2550: 263) จะเห็นว่า ในกลุ่มผู้ประกอบกิจการวิทยุขนาดเล็ก มีผู้ประกอบกิจการจํานวนหนึ่งที่พยายามจะ
แสดง “อัตลักษณ์” ของตนว่าเป็น “วิทยุแบบใด” หรือไม่เป็น “วิทยุชุมชน” เพื่อสร้างความชัดเจนในการ
ประกอบกิจการ และต้องการให้รัฐออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการ  ขณะที่ รัฐโดย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มิได้แสดงความชัดเจน กลับเหมารวมว่าวิทยุรายใหม่ขนาดเล็กทั้งหมดเป็นวิทยุ
ชุมชน ก็เลยสร้างความสับสนต่อสาธารณะชนในอัตลักษณ์ของวิทยุชุมชน 
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อย่างไรก็ตาม การสร้างอัตลักษณ์วิทยุชุมชนของรัฐไทย ยังคงดําเนินการต่อไป เมื่อคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
เพ่ือทําหน้าที่ให้ใบอนุญาตช่ัวคราวแก่ผู้ประกอบกิจการวิทยุประเภทบริการชุมชน ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 
78 และ 79 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และออก 
ประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว ใน พ.ศ. 2552 ระบุ
ให้ผู้ ดํา เ นินการวิทยุชุมชนอยู่ก่อนแล้ว  และผู้ประสงค์จะเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน ต้องย่ืนเอกสารแจ้งความประสงค์ต่อ กทช. เพ่ือจะรับ “สิทธิในการทดลองออกอากาศ
ในลักษณะช่ัวคราว” ทําให้ผู้ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงรายใหม่ขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นบริการชุมชน 
บริการสาธารณะ และบริการธุรกิจ จํานวนกว่า 6,000 สถานีในขณะนั้น (พ.ศ. 2551) ต้องแจ้งความ
ประสงค์กับ กทช. เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย เน่ืองจากเป็นช่องทางเดียวที่มีอยู่ แต่เมื่อถึง
ขั้นตอนพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบกิจการช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ปรากฏว่าคณะอนุกรรมการ
ฯ สามารถพิจารณาให้ใบอนุญาตฯ แก่สถานีวิทยุชุมชนเพียง 2 สถานีเท่าน้ัน (ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์, 2556)  
ปรากฏการณ์แจ้งความประสงค์ฯ ดังกล่าวข้างต้น นับเป็นการตอกย้ําการรับรู้ของสาธารณชนว่า “วิทยุ
ขนาดเล็กรายใหม่ทั้งหมด” คือ “วิทยุชุมชน” 

 
นอกจากน้ี เมื่อใดก็ตาม ที่สถานีวิทยุรายใหม่ถูกจับกุมหรือถูกสั่งปิด ทั้งโดยรัฐบาลท่ีมาจากการ

เลือกต้ัง หรือคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ด้วยข้อหาต่างๆ นานา รวมท้ังข้อหาตามดาบอาญาสิทธ์ิ คือมี / ใช้
เครื่องส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498   สื่อกระแสหลักก็มักพาดหัวข้อ
ข่าวว่า “สถานีที่ถูกจับกุมหรือถูกสั่งปิดเป็นวิทยุชุมชน” ทําให้สาธารณชนเร่ิมรับรู้และจดจําอัตลักษณ์ของ
วิทยุชุมชน ว่าเป็นวิทยุการเมือง วิทยุวัด วิทยุขายของ วิทยุชาวบ้าน และเหมารวมว่าวิทยุที่
นอกเหนือไปจากสถานีวิทยุเอฟเอ็มหลัก ซึ่งดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐมาอย่างยาวนาน จํานวน 313 
สถานี (ข้อมูลวิทยุกระจายเสียงระบบ FM, https:// broadcast.nbtc.go.th/data/operator/FM. pdf)  คือ 
วิทยุชุมชน 

 
กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันสังคมไทยรับรู้ว่าวิทยุชุมชนมี 2 อัตลักษณ์ที่ขัดแย้งกัน คือ วิทยุชุมชนภาค

ประชาชน หมายถึงวิทยุชุมชนที่เป็นของชุมชน ดําเนินการโดยชุมชน เพื่อประโยชน์สาธารณะของคนใน
ชุมชนท่ีให้บริการ  ไม่แสวงหากําไรในเชิงพาณิชย์ และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของทั้งทุนและรัฐ  วิทยุชุมชน
กลุ่มน้ี มีจํานวนน้อยมากโดยเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ของจํานวนวิทยุขนาดเล็กรายใหม่ทั้งหมด 
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ที่เกิดขึ้นหลังปี พ.ศ. 2540 ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนและองค์กรตัวแทนวิทยุชุมชนกลุ่มน้ี อย่างสหพันธ์วิทยุ
ชุมชนแห่งชาติ มักเรียกตัวเองว่า “วิทยุชุมชนพันธ์ุแท้”  ในขณะที่ การรับรู้ของสาธารณะชนคนไทยส่วน
ใหญ่ สื่อมวลชน และรัฐเอง กําหนด รับรู้ และเข้าใจว่า  วิทยุขนาดเล็กรายใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังปี 
พ.ศ. 2540 คือ “วิทยุชุมชน” ซ่ึงหมายถึงวิทยุชุมชนโฆษณาขายของ วิทยุชุมชนนําเสนอรายการการเมือง
เลือกข้าง วิทยุชุมชนชวนประชาชนไปชุมชนทางการเมือง วิทยุชุมชนขายของผิดกฎหมาย ฯลฯ สร้าง
ความไม่สบายใจให้กับรัฐ ที่ทําหน้าที่กํากับดูแลเป็นอย่างย่ิง และต้องการ “ปิดสถานี” เพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

 
3.1.2  โทรทัศน์ชุมชนกับอัตลักษณ์ที่ไม่ชัดเจน 
การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ชุมชนมีความแตกต่างออกไป แม้ภาคประชาชนจะได้รับอิทธิพลแนวความคิด

จากขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือการปฏิรูปสื่อเช่นเดียวกันก็ตาม หาก “เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับโทรทัศน์” มี
ความซับซ้อน ราคาแพง และใช้ทักษะท่ีสูงกว่าวิทยุมาก  ส่งผลให้ภาคประชาชนในระดับชุมชน หรือ 
“ประชาชนคนธรรมดา” ไม่สามารถเร่ิมต้นดําเนินการโทรทัศน์ชุมชนได้ ในทันทีแบบวิทยุชุมชน 

 
ในการก่อต้ังโทรทัศน์ชุมชน ต้องอาศัยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ 1) บุคลากร  ต้องมีบุคลากร

อยู่ประจําเพ่ือดําเนินการ และมีชาวบ้านที่มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาที่จะทํางานร่วมกัน  2) การบริหารจัดการ 
เน้นการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน เช่น การบริหารจัดการผังรายการ การร่วมผลิตรายการ และการ
บริจาคสมทบทุน เป็นต้น  3) เน้ือหาหลักที่ผู้ชมต้องการชม คือ เรื่องสิทธิมนุษยชน/สิทธิชุมชน และเร่ืองราว
ภายในชุมชนที่เกิดขึ้นจริง เป็นหัวใจหลักในการดึงคนเข้ามาชมโทรทัศน์ชุมชน  4) เทคนิค คือ การผลิต
รายการ การรายงานข่าว ภาษาที่ใช้ในการรายงาน คนที่จะมาร่วมทําโทรทัศน์ชุมชนต้องมีความชํานาญในด้าน
เทคนิคการตัดต่อ และ 5) งบประมาณ เป็นปัจจัยที่สําคัญมาก เพราะโทรทัศน์ชุมชนต้องใช้เงินในการ
ดําเนินงานสูง การระดมทุนจากผู้ชมรายการ หน่วยงานรัฐและเอกชน ฯลฯ เป็นสิ่งที่สําคัญ (ธีระพล อันมัย, 
2556 ใน www.prachatai.com/journal /2014/05/52975) 

 
แม้จะมีความยุ่งยากและต้องใช้ทุนมากกว่า แต่ “โครงการสถานีโทรทัศน์ชุมชนนําร่อง” โดยกลุ่ม

ศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา9  เริ่มต้นและดําเนินงานในชุมชนกลุ่มชาติพันธ์อาข่า บ้านลีผ่า (ห้วยขม) หมู่ที่ 1

                                                            
9  กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงาเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีดําเนินงานด้านสังคมมาต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2534 ภายใต้มูลนิธิโกมลคีมทอง ต่อมาจด
ทะเบียนเป็นมูลนิธิกระจกเงาในปี พ.ศ. 2547  ดําเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ  ได้แก่ งานสิทธิและสถานะบุคคลตาม
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ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารโลก (The World 
Bank) เพ่ือเรียนรู้วิธีการท้ังด้านเทคนิค เน้ือหา และการบริหารจัดการ  ทั้งน้ี มีฐานคิดหลักในการดําเนินงาน
เพ่ือประโยชน์ของชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 

 
โครงการดังกล่าว ให้กําเนิดโทรทัศน์ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย ในช่ือ “บ้านนอกทีวี” ซึ่งเริ่ม

ออกอากาศต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 โดยออกอากาศทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ เวลา 19.30 - 20.00 น.  
บ้านนอกทีวีใช้เคร่ืองส่งกําลังตํ่าขนาด 5 วัตต์ ออกอากาศกระจายเสียงและแพร่ภาพผ่านช่องสัญญาณคลื่น
ความถี่ระบบ UHF มีชุมชนอาข่าห้วยขมเป็นพ้ืนที่เป้าหมายรับชมรายการ 

 
กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา ตอกยํ้าถึงการสร้างอัตลักษณ์ของโทรทัศน์ชุมชน ในฐานะ “ขั้วตรงข้าม

กับสื่อกระแสหลัก” กล่าวคือ โทรทัศน์ชุมชน คือสื่อชุมชนที่ทําหน้าที่แตกต่างไปจากสื่อกระแสหลัก
ระดับชาติ และโทรทัศน์ชุมชนนําเสนอเน้ือหาสาระที่สื่อกระแสหลักระดับชาติทําไม่ได้  เน่ืองจากเน้ือหาสาระ
มีความเฉพาะตัว เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  รวมทั้งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนน้ันๆ นอกจากน้ี กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงามองว่า โทรทัศน์ชุมชนเป็นช่องทางการ
ไหลเวียนของข้อมูลการสื่อสารระดับท้องถิ่น ซึ่งมีประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน  เมื่อการรับรู้ของชุมชนเปลี่ยน 
กระบวนการในการมีส่วนร่วมของชุมชนย่อมเปลี่ยนไปด้วย และการมีส่วนร่วมของประชาชน คือหัวใจสําคัญ
ของการพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งตามวิถีของระบอบประชาธิปไตย (http://www.bannoktv.com/ 
about.php)  

 
การเริ่มต้นโทรทัศน์ชุมชน ในฐานะที่เป็นกิจกรรมหนึ่งขององค์กรพัฒนาเอกชนน้ัน กลุ่มผู้ดําเนินงาน

ซึ่งมีประสบการณ์งานพัฒนาชุมชนมากว่าสิบปี ทําให้สามารถสร้างสรรค์รูปแบบรายการ และนําเสนอเน้ือหา
รายการได้อย่างน่าสนใจ เพราะมีทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ซับซ้อนของโทรทัศน์เป็นอย่างดี   

 
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายาม “สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน” โดยออกแบบโครงการให้มีการ

ฝึกอบรมความรู้และทักษะการผลิตรายการ ประชุมชาวบ้านเพ่ือกําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการผลิต
รายการ  ประสานความร่วมมือกับชุมชน และประชาสัมพันธ์  แต่ก็พบว่าชุมชนเป้าหมายมีส่วนร่วมในการ

                                                                                                                                                                                         
กฎหมาย  งานเด็กและสตรี  งานส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน  งานส่งเสริมวัฒนธรรม  งานส่ือเพ่ือการพัฒนา และงานอาสาสมัครเพ่ือสังคม  
(http://www.bannok.com/content) 
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ดําเนินงานค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิง การมีส่วนร่วมกับการดําเนินงานในระดับผู้วางแผนกําหนด
นโยบาย (Planner) และผู้ผลิตรายการ (Sender) โดยชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดับผู้รับสาร หรือผู้ใช้สาร 
(receiver/user) เท่าน้ัน (ลัดดาวัลย์ อินทจักร, 2547) เพราะชุมชนยัง “ไม่รู้สึกเป็นเจ้าของสื่อชุมชนชนิดน้ี”  
และเข้าใจว่า โทรทัศน์ชุมชนเป็นขององค์กร (กระจกเงา) หรืออาจกล่าวได้ว่า โทรทัศน์ชุมชนยังไม่เป็นที่
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน 

 
การสร้างอัตลักษณ์โทรทัศน์ชุมชนท่ีไม่ค่อยชัดเจน ว่าจะเป็นสื่อของชุมชน หรือเป็นสื่อขององค์กร

เอกชนเพื่อชุมชน ดังกล่าว  ประกอบกับรูปธรรมโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทยขณะน้ันมีเพียงแห่งเดียว และ
อยู่ไกล (จ.เชียงราย) จากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) มาก ส่งผลให้ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือการปฏิรูปสื่อ ไม่
สามารถมีส่วนช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเจตนารมณ์ในการจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ชุมชนได้ เมื่อโครงการสิ้นสุด 
(ปลายปี พ.ศ. 2546) กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงาจึงถือโอกาสยุติการกระจายเสียงและแพร่ภาพผ่านคลื่น
ความถี่ดังกล่าว เป็นการยุติโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทยนับต้ังแต่น้ัน 

 
สิ่งเดียวที่เหมือนกันระหว่างวิทยุชุมชน และโทรทัศน์ชุมชนก็คือ ทัศนะของหน่วยงานรัฐต่อสื่อชุมชน

ทั้งสองประเภท น่ันก็คือ วิทยุชุมชนและโทรทัศน์ชุมชน ดําเนินการอย่างผิดกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาต  
กรมไปรษณีย์โทรเลขนําหมายมาค้น “บ้านนอกทีวี” และยึดเครื่องส่งกระจายเสียงและแพร่ภาพไป (ภัทรพล 
สุธาวุฒิไกร, 2551) ซึ่งเป็นดาบอาญาสิทธ์ิเล่นเดียวกันกับที่ใช้ปฏิบัติกับวิทยุชมชน 

 
ประสบการณ์บริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ชุมชน “บ้านนอกทีวี” มีคุณูปการต่อภาคประชาชนท่ี

ต้องการปฏิรูปสื่อในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ที่ต้องมีประสบการณ์ทํางานสถานี มีทักษะเก่ียวกับ
เทคโนโลยีโทรทัศน์ สู้งานหนัก และเข้าใจชุมชน  ด้านงบประมาณที่ต้องใช้จํานวนมากกว่าวิทยุชุมชนหลายเท่า 
เพ่ือครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ การผลิต ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  รวมทั้ง ด้านการ
ระดมทุน ในกรณีที่ต้องดําเนินการโดยไม่แสวงหากําไรเชิงพาณิชย์ เป็นต้น  

 
หลัง “บ้านนอกทีวี” ปิดตัวลง ไม่มีกลุ่มคนทําสื่อภาคประชาชน/สื่อทางเลือกกลุ่มไหนที่ริเริ่มก่อต้ัง

โทรทัศน์ชุมชนภาคพ้ืนดินอีก เน่ืองจากไม่มีช่องทางเข้าถึงคลื่นความถ่ีได้ตามกฎหมายและมีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการสูง แต่คนกลุ่มเหล่าน้ี ยังทํากิจกรรมฝึกอบรมทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์ ทักษะการทําข่าวและ
สารคดี ฯลฯ อย่างต่อเน่ือง บางส่วนก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกับไทยพีบีเอสในส่วนของ “นักข่าวพลเมือง” 
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บางส่วนก็ออกไปทําข่าวในชุมชน หรือผลิตรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เพ่ือนําไป
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ (website) ยูทูป (Youtube) และเฟสบุ๊ค (Facebook)  

3.1.3  อัตลักษณ์สื่อชุมชน : วาทกรรมรองสู่วาทกรรมหลัก 
 แม้ว่าเจตนารมณ์ทางการเมืองว่าด้วยการมีอยู่ของสื่อชุมชน ที่ใช้คลื่นความถ่ีในสังคมไทย  จะยังไม่ตก
ผลึกทางความคิด ว่าสื่อชุมชน โดยเฉพาะวิทยุชุมชน มี “คุณค่า” ต่อสังคมไทย หรือเป็น “ตัวป่วน” ของสังคม
กันแน่ แต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ต้องการปฏิรูประบบสื่อ สามารถผลักดันให้รัฐออกพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดระบบสื่อภาครัฐ สื่อ
ภาคเอกชน และสื่อชุมชนให้เป็นสื่อสาธารณะอย่างแท้จริง  
 

ในรายละเอียดน้ัน พรบ. การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551 (มาตรา 10) กําหนดให้การประกอบ
กิจการบริการธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามพ้ืนที่ให้บริการ ได้แก่บริการธุรกิจระดับชาติ (ทุกภาคของ
ประเทศ) ธุรกิจระดับภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) และธุรกิจระดับท้องถิ่น (ภายในจังหวัด)   ส่วนการประกอบ
กิจการบริการสาธารณะน้ัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการ เช่นวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้-การศึกษา วัตถุประสงค์เพ่ือความม่ันคงของรัฐ-ความปลอดภัยสาธารณะ  และวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐและประชาชน เป็นต้น  และสําหรับการประกอบกิจการบริการชุมชน 
คือการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชน หรือท้องถิ่นที่รับบริการ 

 
พรบ. การประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 น้ี ทําให้วิทยุ – โทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทยได้รับ

สถานภาพทางกฎหมาย เป็นประเภทหนึ่งของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้
คลื่นความถี่ประเภทบริการชุมชน ควบคู่ไปกับประเภทบริการสาธารณะและประเภทบริการธุรกิจ  และ
สามารถทําหน้าที่เป็น “เสาหลักที่สาม” ที่ดําเนินการคู่ขนานไปกับการประกอบกิจการประเภทบริการ
สาธารณะและบริการธุรกิจ เพ่ือสร้างความหลากหลายของสื่อในสังคมไทย โดยมีการรับรองสื่อชุมชนให้มี
สถานภาพทางกฎหมายไว้ในมาตรา 10 (2) มาตรา 12 มาตรา 14 มาตรา 17 (2) มาตรา 21 และมาตรา 33 
(2) (ดูกล่องข้อความ 3.1) 
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กล่องข้อความ 3.1  มาตราท่ีระบุเก่ียวกับการประกอบกิจการบริการชุมชน ใน พรบ. การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 

มาตรา 10 …… 
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ได้แก่ ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่มี
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความ
ต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ 
มาตรา 12  ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ต้องเป็นสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอ่ืนที่
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ซึง่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและมวัีตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่ง
รวมตัวกันเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ทั้งน้ี ต้องมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการ
บริการชุมชนตามลักษณะที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา 14  ผูข้อรับใบอนุญาตตามมาตรา 11 (2) และ (3) และมาตรา 12 นอกจากมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
(1) บุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรบัใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย 
(2) ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผูม้ีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็นกรรมการหรือ
บุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผกูพันของผู้รับใบอนุญาตอ่ืน ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นผลมาจาก
การบริการกิจการของผู้น้ันและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบกําหนดสามปี 
มาตรา 17 ….. 
(2) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ให้คํานึงถึงความต้องการที่หลากหลาย ความ
พร้อม และประโยชน์สาธารณะของชุมชน โดยใช้คลื่นความถ่ีที่จัดสรรไว้สําหรับภาคประชาชน 
มาตรา 21  ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้รบัใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการชุมชนจะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้ 
มาตรา 33 ... 
(2) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนต้องกําหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

 
สําหรับการประกอบกิจการบริการชุมชนชนน้ัน ผู้สนใจสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการได้  

โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี เป็นนิติบุคคล หรือเป็นกลุ่มคนที่ทํากิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน  ต้องดําเนินการแบบไม่แสวงหากําไร และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่
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ได้รับประโยชน์  ตรงตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ และหลักการดําเนินงานสื่อชุมชนที่กลุ่มวิทยุชุมชนภาค
ประชาชน ร่วมต่อสู้เรียกร้องกันมาต้ังแต่เริ่มต้น (ดูตารางที่ 3.1) 

 
ตารางที่ 3.1  แสดงอัตลักษณ์สื่อชุมชนตามนิยามของภาคประชาชน  

และตามระบุใน พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
อัตลักษณ์ 
สื่อชุมชน 

นิยามภาคประชาชน 
คุณสมบัติ  

ตาม พรบ. การประกอบกิจการฯ 2551 
เป็นของชุมชน - ท่ีมา และเป้าหมายในการต้ังสถานี 

- กระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน  
- นิติบุคคล(เช่น สมาคม มูลนิธิ) 
- กลุ่มคนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ว่าทํากิจกรรมเพื่อเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ดําเนินการโดยชุมชน - คนในชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการ 
- คนในชุมชนร่วมจัดรายการ 

เพ่ือประโยชน์
สาธารณะของชุมชน 

- รายการหลากหลาย 
- เนื้อหาตอบสนองคนในชุมชน (คนฟังชอบ) 

- สารประโยชน์ร้อยละ 70 
- ชุมชนผลิตเองร้อยละ 50 
- เกี่ยวกับชุมชน 

   ไม่แสวงหากําไร
เชิงพาณิชย์ 

- คน / ร้านค้าในชุมชนร่วมบริจาค 
- กิจกรรมการระดมทุนในชุมชน 

- รับอุดหนุน / รับบริจาค 
- กองทุน กทปส. 

  
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณสมบัติและเง่ือนไขในการดําเนินการของส่ือชุมชนที่ภาคประชาชนยึดถือมาอย่าง

ต่อเน่ือง กลายมาเป็นคุณสมบัติและเง่ือนไขในการประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน ตาม 
พรบ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้ “ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท
บริการชุมชน” ต้องดําเนินการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นกฎหมาย  อาจเป็นอุปสรรคสําคัญของการ
ดําเนินงาน “สื่อชุมชน” ต่อไปก็เป็นได้ 

 
ทั้งน้ีเพราะ “อัตลักษณ์สื่อชุมชน” เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์สร้างอัตลักษณ์ (Identity construction) 

ให้เป็นภาพตรงข้ามกับสื่อกระแสหลักเพ่ือ “ต่อสู้ทางการเมือง”  ซึ่งในความเป็นจริง อัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นน้ัน 
อาจเป็นได้ทั้งภาพฝัน อุดมการณ์ หรือความเป็นไปได้  ดังน้ัน เมื่อถูกนํามาเป็นเกณฑ์ตามกฎหมาย จึง
กลายเป็น “ตัวช้ีวัด” คุณสมบัติที่จําเป็นต้อง “มี / เป็น” จึงจะถือเป็น “ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย” ได้รับ
ใบอนุญาต และเข้าถึงการส่งเสริมสนับสนุนต่อไป   ทั้งๆ ที่ตามสภาพความเป็นจริง “อัตลักษณ์สื่อชุมชน” ที่
ภาคประชาชนยืนยันมาตลอดน้ัน เป็น “เป้าหมาย” ที่จะต้องไปให้ถึง ซึ่งผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และองค์กรกํากับ
ดูแลอย่าง กสทช. จําเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป มากกว่าจะใช้เป็นเกณฑ์วัดเพ่ือให้สิทธิอย่างที่เป็นอยู่ 
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นอกจากน้ี การต่อรองและเสนอเง่ือนไขของสื่อชุมชนภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิง “วิทยุชุมชน” 
ด้านหน่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึง “อัตลักษณ์สื่อชุมชน” หากอีกด้านหนึ่ง คือ “เง่ือนไขที่สื่อชุมชนต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด” ไม่ว่าจะเป็นการไม่แสวงหากําไรในเชิงพาณิชย์ ซึ่งถูกตีความตามตัวอักษรว่า “ต้องไม่รับ
โฆษณา” เลย (ตาม  มาตรา 21 ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการบริการชุมชนจะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้) และถูกนําไปเป็นเง่ือนไขที่สําคัญในการ
ประกอบกิจการบริการชุมชน ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า หากเงื่อนไขนี้ ถูกนําไปใช้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ประเภทบริการชุมชนด้วย “การไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณา” เลย อาจเป็นอุปสรรคสําคัญของ
การดําเนินงานโทรทัศน์ชุมชนท่ีมีความจําเป็นในเรื่องค่าใช้จ่าย และต้องพึ่งพางบประมาณที่มากกว่าวิทยุ
ชุมชนมากนัก  ดังน้ัน ประเด็นข้อกฎหมายท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อภาคประชาชนในอนาคตน้ี อาจเป็นประเด็น
ที่ขบวนการเพ่ือการปฏิรูปสื่อจะนําไปเสนอขอปรับแก้กฎหมายต่อไป 

 
 กล่าวโดยสรุปในหัวข้อน้ี คือ การขับเคลื่อนของขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือการปฏิรูปสื่อในประเด็นวิทยุ
ชุมชนน้ัน มีจุดเด่นอยู่ที่การยึดเอาเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นที่ต้ัง สร้างแนวร่วมภาคประชาชนเป็นแรง
สนับสนุน และใช้จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน (สถานีวิทยุชุมชน) เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่จับต้องได้  ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ของการดําเนินการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย  ซึ่งในอดีต ก่อนทศวรรษ 
2540 สื่อกระจายเสียงที่ใช้คลื่นความถ่ีเป็นทรัพยากรของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐครอบครองและใช้ประโยชน์
จากคลื่นความถ่ี ซึ่งดําเนินการเอง หรือให้เอกชนทําสัญญาเช่าหรือสัมปทานคลื่นความถ่ีไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ เมื่อภาคประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากคลื่นความถ่ี และผลักดันให้รัฐออกกฎหมายเพ่ือการปฏิรูป
สื่อ ทําให้สื่อชุมชนมีสถานภาพทางกฎหมาย ที่รัฐจะต้องวางหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการให้  
 

แต่การเกิดขึ้นของวิทยุชุมชนท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง ที่กลุ่มการเมืองกลุ่มต่างๆ พยายาม
แย่งชิงอํานาจรัฐให้กับกลุ่มของตนเอง และใช้สื่อวิทยุ (นามวิทยุชุมชน) และโทรทัศน์เผยแพร่จุดยืนทางการ
เมืองของตนเอง ประกอบกับการก่อต้ังสถานีวิทยุของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยที่ใช้ประโยชน์จากวิทยุตาม
ความต้องการของตนเองโดยไม่สนใจ “หลักการ” ดําเนินการสื่อชุมชน ทําให้ “ชุดการรับรู้” เก่ียวอัตลักษณ์
ของสื่อชุมชนในสังคมไทยมีหลายชุด   ความเห็นที่ไม่ตรงกันใน “อัตลักษณ์” ของวิทยุชุมชน เมื่อฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึงพูดถึงวิทยุชุมชน อีกฝ่ายหน่ึงมีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจไปพร้อมกัน เป็นความขัดแย้งระหว่างคนที่พูดเรื่อง
เดียวกัน สิ่งเดียวกัน แต่เข้าใจในสิ่งที่พูดแตกต่างกัน เพราะมีแนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์วิทยุชุมชนคนละชุดกัน 
และไม่อาจตัดสินได้ว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด เน่ืองจากแต่ละฝ่ายต่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์มารองรับการรับรู้
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ของตน ส่วนอัตลักษณ์ของโทรทัศน์ชุมชน (ที่ใช้คลื่นความถ่ี) ในสังคมไทยยังไม่ชัดเจน เพราะ “ปฏิบัติการ
จริง” เกิดขึ้นไม่ต่อเน่ือง  
 
3.2  การเขา้ถึงคลืน่ความถ่ีของสื่อชุมชนภาคประชาชน 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้ารับ
ตําแหน่งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ตามเง่ือนไขในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กสทช. มีอํานาจ
กํากับดูแลสื่อทั้งหมด โดยเฉพาะสื่อชุมชนซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดทําแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับฯลฯ เพ่ือจัดวางระบบการกํากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เบ้ืองต้น กสทช. ได้วางแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 2555) และแผนแม่บทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินการ โดยมีการ
วางยุทธศาสตร์เพ่ือให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 ในแต่ละพ้ืนที่ของการอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายกําหนด (ดูกล่องข้อความ 3.2) 
 

กล่องข้อความ 3.2 มาตรา 49  พรบ. องค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

 

ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) ของ กสทช. ซึ่ง
จัดทําโดยให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาเร่งด่วนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่มีผลสืบเน่ืองมา
แต่อดีต โดยเฉพาะประเด็นการสร้างกลไกให้ผู้เก่ียวข้องเข้าสู่ระบบการอนุญาตประกอบกิจการประเภทต่างๆ 

มาตรา 49   ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ  ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการระยะห้าปี โดยในแผนดังกล่าว
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการอนุญาตให้ประกอบ
กิจการ  โดยในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชมุชน ไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบ
ของคลื่นความถี่ในแต่ละพ้ืนท่ีของการอนญุาตประกอบกิจการ … 
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ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงกําหนดยุทธศาสตร์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นยุทธศาสตร์ต้นๆ ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน  ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
วิทยุและโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อน พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 ใช้
บังคับ  ให้แจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ และเหตุแห่งความจําเป็นในการใช้คลื่นภายใน 2 ปี และ 
กสทช. พิจารณาเพ่ืออนุญาตภายใน 3 ปี  ส่วนผู้ประกอบการวิทยุและโทรทัศน์รายใหม่ ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบ
กิจการวิทยุและโทรทัศน์ที่ดําเนินการโดยอนุโลมและยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายทั้งหลาย ให้เข้าสู่ระบบ
ภายใต้มาตรการช่ัวคราวภายใน 3 ปี  ทั้งน้ี จะสามารถออกใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ไม่ใช้คลื่นความถี่ภายใน 1 ปี  และใช้คลื่นความถ่ีภายใน 3 ปี  รวมทั้ง ยังต้องกําหนดหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์คลื่นความถ่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 สําหรับวิทยุชุมชนภายใน 2 ปี และหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์
คลื่นความถ่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 สําหรับโทรทัศน์ชุมชนภายใน 3 ปีอีกด้วย 

 
หัวข้อน้ี นําเสนอให้เห็นถึงการปฏิบัติตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ 

กสทช. โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารอย่างโปร่งใส ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ี  และการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง เป็น
ธรรม และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรคลื่นความถ่ีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
และไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจ ผ่านนโยบายการเรียกคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือการจัดสรรใหม่ และการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง  

 
3.2.1 การเรียกคืนคลื่นความถ่ีเพื่อนํามาจัดสรรใหม่ 
เบ้ืองต้น กสทช. ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 2555)  และแผนแม่บท

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559)  ซึ่งยังคงสาระสําคัญในการเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง  รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคลื่นความถี่ใน
แต่ละพ้ืนที่ของการอนุญาต  อย่างไรก็ตาม ต้อง “รอ” ให้ผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้รับอนุญาต สัมปทาน 
และสัญญาอยู่ก่อนแล้ว “คืนคลื่นความถ่ี” ที่ใช้อยู่เดิมเสียก่อน   กสทช. จึงจะนําคลื่นความถ่ีที่ใช้ใน
กิจการกระจายเสียงดังกล่าว มาจัดสรรใหม่ได้ ภายในระยะเวลา 5 ปีตามระบุในแผนแม่บท   
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ในทางปฏิบัติ  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ และเอกชน ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อน
แล้ว หรือที่เรียกว่าผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รายเดิม ต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูล
การใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี และเหตุแห่งความจําเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ี ไปยังสํานักงาน กสทช. เพ่ือ
พิจารณา ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาความจําเป็นการใช้คลื่นความถ่ีและกําหนด
ระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556  โดยสํานักงาน กสทช. 
ต้องจัดทําบทวิเคราะห์เก่ียวกับเหตุแห่งความจําเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ี และนําเสนอบทวิเคราะห์
เบ้ืองต้นต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ให้เป็นที่เรียบร้อย  ส่วนกระบวนการพิจารณาน้ัน คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเป็นการใช้คลื่น
ความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จะประชุมพิจารณาและเสนอความเห็นต่อไปยัง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เพ่ือพิจารณา ก่อนจะเสนอต่อคณะกรรมการ 
กสทช. เป็นขั้นตอนสุดท้าย (สํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, 2558: 4-5) 

 
สําหรับ กิจการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งมีผู้ประกอบการน้อยรายนั้น กสทช. ดําเนินการพิจารณาและต่อรอง

ระยะเวลาในการคืนคลื่นเมื่อสิ้นสุดสัมปทานแล้วเสร็จต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556  นอกจากน้ี ยังได้ทําสัญญาต่างตอบ
แทน10  เพ่ือเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ยุติการแพร่ภาพระบบแอนะล็อกโดยเร็ว อันเป็นการ
สนับสนุนการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ไปสู่ดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น  กล่าวคือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) กองทัพบก (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5) 
กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11) และ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 
(สถานีโทรทัศน์์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9) มีแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกภายในปี 
พ.ศ. 2561 โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นสถานีแรกที่จะเริ่มทยอยยุติออกอากาศในระบบแอนะล็อก
ภายในปี พ.ศ. 2558 เรื่อยไปจนยุติออกอากาศท้ังประเทศในปี พ.ศ. 2561 สถานีวิทยุโทรทัศน์์กองทัพบกช่อง 
5 จะเริ่มยุติออกอากาศในระบบแอนะล็อกในปี พ.ศ.2560 ก่อนจะทยอยยุติออกอากาศท้ังประเทศในปี พ.ศ. 
2561 ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 และสถานีโทรทัศน์์โมเดิร์นไนน์ช่อง 9  จะดําเนินการ
ยุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทั้งประเทศภายในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ตามลําดับ 
สําหรับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 น้ัน มีสิทธิในการประกอบกิจการ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาสัมปทานในปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 

                                                            
10  กสทช. มีนโยบายให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รายเดิมในระบบแอนะล็อกบางราย ได้สิทธิรับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย เพ่ือแลกกับการคืน
คล่ืนความถี่เร็วขึ้น (สมเกียรติ ต้ังกิจวณิชย์ และคณะ, 2558: xvii) 
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2566 ตามลําดับ  ทั้งน้ี กสทช. และผู้ประกอบการโทรทัศน์ต่างเห็นพ้องกันว่า การตัดสินใจยุติออกอากาศ ต้อง
คํานึงถึงผลกระทบต่อผู้ชม และความพร้อมในการออกอากาศของระบบดิจิทัลให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่เป็น
สําคัญ (http://www.nbtc.go.th/wps /portal/NBTC/Home/NewsActivi/ Newspaper/Press/Detail/) 
(ดูแผนภาพที่ 3.1) 

 
นับว่า กสทช. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ในการเรียกคืนคลื่นความถ่ี

ในกิจการโทรทัศน์ในระยะเวลาไม่นาน  สืบเน่ืองจากความชัดเจนในระดับนโยบาย ที่จะเปิดพ้ืนที่การประกอบ
กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลขึ้นใหม่ จัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่ให้ใช้ กําหนดเทคโนโลยีที่ใช้ และมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลระดับชาติ ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ทั้งรายเดิม
และรายใหม่ ต่างมีส่วนร่วมแข่งขันในพ้ืนที่ใหม่ดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน และเมื่อเริ่มดําเนินกิจการระบบใหม่ 
ซึ่งต้องใช้ทุนในทุกด้านจํานวนมาก การยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกเดิม จึงเป็นการลดรายจ่าย  
ดังน้ัน ข้อเสนอให้ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อก และคืนคลื่นความถ่ีที่ใช้อยู่เดิมกลับเป็นของรัฐเพ่ือนําไป
จัดสรรใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ จึงถูกขานรับอย่างรวดเร็ว 
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แผนภาพที่  3.1 แสดงแผนการยุติการรบัส่งสญัญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในประเทศไทย 

 
ท่ีมา : http://www.nbtc.go.th 

 
อย่างไรก็ตาม สําหรับคลื่นความถ่ีและการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์บริการชุมชนน้ัน กสทช. 

ดําเนินการ โดยมีการเตรียมการอนุญาตประกอบกิจการแล้ว ภายใต้ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555  และความพร้อมด้านโครงข่ายจํานวน 39 
โครงข่ายทั่วประเทศ โดยกําหนดให้กิจการโทรทัศน์ชุมชนใช้ 1 โครงข่าย มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4-5 จังหวัด และมี
จํานวนช่องรายการสูงสุด 12 ช่องต่อ 1 โครงข่าย  ทั้งน้ี ต้องรอการจัดสรรคลื่นความถ่ี และหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการวิทยุโทรทัศน์บริการชุมชน  โดยรอให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ยุติการ
ออกอากาศในระบบแอนะล็อกเสียก่อน จึงจะสามารถนําคลื่นความถ่ีในย่านดังกล่าว มาจัดสรรใหม่ให้โทรทัศน์
ชุมชนระบบดิจิทัลต่อไป 

 
การจัดสรรคลื่นให้โทรทัศน์ชุมชนนั้น พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจาย
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เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้กล่าวไว้ในการปาฐกถาหัวข้อ “อนาคตทีวีชุมชนกับสังคมไทย”11  ว่า 
ปัจจัยที่จะทําให้โทรทัศน์ชุมชนเกิดขึ้น คือระยะเวลาในการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส เมื่อระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ถูกเปลี่ยนผ่านมาเป็นระบบดิจิทัลแล้ว โทรทัศน์ชุมชนจะเกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติ แต่การยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกน้ัน (ตามแผนที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. เสนอในเบ้ืองต้น คือ 3 ปี จาก พ.ศ. 2558-2560) อยู่ภายใต้เง่ือนไขว่า
ประชาชนจะต้องเข้าถึงและรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลถึงร้อยละ 95 เสียก่อน จึงจะยุติได้  นอกจากน้ี ในการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชน มีเง่ือนไขสําคัญว่าไม่สามารถแสวงหากําไร ขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการประกอบ
กิจการ ไม่ว่าจะเป็นค่าโครงข่ายและค่าดําเนินการต่างๆ  ซึ่งกองทุน กทปส. ถูกสร้างขึ้นมาเป็นกลไกสนับสนุน 
แต่กองทุน กทปส. เอง ต้องอาศัยเงินจากการเก็บภาษีโทรทัศน์ธุรกิจ เพราะฉะน้ันความสําเร็จหรือล้มเหลวของ
โทรทัศน์ธุรกิจ ย่อมส่งผลต่อทีวีชุมชนด้วยเช่นกัน   

 
การปาฐกถาของท่านประธาน กสท. แม้ดูเหมือนจะไม่ให้ความหวังกับผู้ที่สนใจดําเนินการโทรทัศน์

ชุมชน  แต่สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริง 2 ประการ น่ันคือประการแรก การประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชนต้อง 
“ใช้งบประมาณจํานวนมาก” ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณา และกองทุน กทปส. ยังไม่
มีการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม และประการที่สอง กสท. โดยท่านประธาน ยังไม่มี “แนวนโยบายด้าน
โทรทัศน์ชุมชน” ที่ชัดเจนใดๆ สําหรับประเทศไทย 

 
เป็นที่น่าสังเกตว่า จากแผนยุติการส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกน้ัน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจะ

ทยอยยุติการส่งสัญญาณในบางพ้ืนที่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 จนสิ้นสุดทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2561 ระหว่าง 2-3 ปี
ก่อนที่ไทยพีบีเอสจะยุติการส่งสัญญาณทั้งประเทศน้ี  กสทช. สามารถดําเนิน “โครงการทดลองส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ชุมชนระบบดิจิทัล” ได้ก่อน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสยุติการส่งสัญญาณระบบ
แอนะล็อก  เพ่ือทดลองระบบและเทคโนโลยี ร่างขั้นตอนกระบวนการอนุญาตประกอบกิจการ  ตรวจสอบ
ความพร้อมของชุมชนในการประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชน และช่องทางในการส่งเสริมสนับสนุนต่อไป  ทั้งน้ี
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองที่จะสนับสนุนสื่อชุมชนให้เป็นส่วนหน่ึงของภูมิทัศน์สื่อในประเทศ
ไทยอย่างแท้จริง 

                                                            
11  การประชุมเครือข่ายส่ือพลเมือง ประจําปี พ.ศ. 2557  หัวข้อ “ปฏิรูปสื่อยุคดิจิทัล ความหวังยังมีทีวีชุมชน” ณ อาคาร D ชั้น 2  ไทยพีบีเอส 
กรุงเทพมหานคร  จัดโดยสํานักเครือข่ายส่ือพลเมือง, วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, ใน http://www. sangsook.net/?p=14799 
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ส่วนกิจการวิทยุกระจายเสียงน้ัน สถานีวิทยุรายเดิมจํานวน 506 สถานี จากจํานวนทั้งสิ้น 525 สถานี
จําแนกเป็นสถานีวิทยุระบบเอฟเอ็ม 313 สถานี และสถานีวิทยุระบบเอเอ็ม 193 สถานี ได้แจ้งรายละเอียด
ข้อมูลการใช้คลื่นความถ่ีที่ผ่านมาและแผนต่อไปให้กับ กสทช. แล้ว  และกําลังเข้าสู่กระบวนการของ กสท. ใน
การพิจารณามูลเหตุของความจําเป็น และระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีที่เหลือ คาดว่ากระบวนการ
พิจารณาจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2558 น้ี 12  ต่อจากน้ัน จะเสนอต่อคณะกรรมการ กสทช. เพ่ือพิจารณา
สรุปผลจํานวนคลื่นความถ่ีทั้งหมดที่สามารถนํามาจัดสรรใหม่ได้ แล้วจึงนําคลื่นความถ่ีที่มีอยู่ทั้งหมดมาจัดสรร
ใหม่อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  ซึ่งคาดว่า ต้องใช้เวลาในการพิจารณาอีกระยะหน่ึง 

 
เบ้ืองต้น กสทช. มีแผนที่จะเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิทัลภายใน 

2 ปี และกําหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใ ช้คลื่นความถ่ีสําหรับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลภายใน 3 ปี เพ่ือเร่ิมต้นการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลภายใน 
4 ปี ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับกิจการวิทยุโทรทัศน์ (แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ฉบับที่ 1, ยุทธศาสตร์ที่ 6)  ทว่า ปัญหาการดําเนินกิจการกระจายเสียงในประเทศไทยที่สะสมมาเป็นเวลานาน 
และยังไม่สามารถแก้ไขการบริหารคลื่นความถ่ีในระบบเอฟเอ็มที่ใช้กันอย่างหนาแน่นได้ ประกอบกับความรู้
และเทคโนโลยีในระบบดิจิทัลเป็นเร่ืองใหม่ ที่ต้องศึกษาอย่างถี่ถ้วน จึงเปลี่ยนแปลงนโยบายการกํากับดูแล
กิจการกระจายเสียง โดยยังคงให้มีการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก และให้เริ่มมี
การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ
กระจายเสียงในปัจจุบัน  ซึ่งมีการเตรียมการอนุญาตประกอบกิจการแล้ว ภายใต้ประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555  และ กําลังดําเนินการจัดทํา 
(ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง โดยจะมีการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง
สําหรับชุมชนในสัดส่วนร้อยละ 20 ด้วย (สํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, 
2558: 91-95) 

 
พร้อมกันน้ี  กสทช. ได้ให้องค์กร LS telcom Limited, Canada ทําการศึกษาแผนความถี่และ

มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการกระจายเสียง ทั้งในระบบเอเอ็ม ระบบเอฟเอ็ม และระบบดิจิทัล  รายงาน

                                                            
12  การนําเสนอของผู้อํานวยการ สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส 1) ในการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือนโยบายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารของภาคประชาชน คร้ังที่  6 เร่ือง “สิทธิเสรีภาพในการส่ือสารของประชาชนในการประกอบกิจการ
ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย ”   วั น ท่ี  2 ธั น ว า ค ม  พ . ศ .  2557  โ ร ง แ ร ม เ อ เ ชี ย  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  แ ล ะ 
http://broadcast.nbtc.go.th/operator/radio 
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การศึกษา 13  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับระบบเอฟเอ็มน้ัน มีการกําหนด “จองช่วงคลื่น” ไว้สําหรับวิทยุชุมชน 
โดยกําหนดว่า ช่วงความถี่ 87.5-91.5 MHz เป็นช่วงความถี่ที่ “จอง” ให้วิทยุชุมชนใช้ 14  คิดเป็นร้อยละ 
20.38 ของช่วงความถี่ระบบเอฟเอ็มทั้งหมด  ทั้งน้ี ยังได้ให้คําแนะนําสําหรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่ให้กับ
สถานีวิทยุอ่ืนที่ใช้คลื่นความถ่ีในช่วงคลื่นสําหรับวิทยุชุมชนอยู่ในปัจจุบัน  นอกจากน้ี ในรายงานการศึกษายัง
กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคใหม่ให้กับวิทยุ (กระจายเสียงบริการ) ชุมชน โดยให้มีสองทางเลือกเปรียบเทียบ
กันระหว่างกําลังเคร่ืองส่ง 500 วัตต์ เสาอากาศสูง 60 เมตร และกําลังเคร่ืองส่ง 100 วัตต์ เสาอากาศสูง 60 
เมตร แต่ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาช้ินน้ี ก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็น
ทางเลือกทั้งสองแต่อย่างใด  สําหรับแผนความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการกระจายเสียงระบบ
ดิจิทัลน้ัน รายงานการศึกษากําหนดระบบ ย่านความถี่ สถานที่ต้ังสถานีและเสาส่ง และมาตรฐานทางเทคนิค
อ่ืนๆ โดยกําหนดแผนสําหรับระดับชาติและระดับท้องถิ่น  และไม่มีการระบุย่านคลื่นสําหรับบริการชุมชนแบบ
ระบบเอฟเอ็มเอาไว้ 

 

อย่างไรก็ตาม รายงานการศึกษาช้ินน้ี ไม่ได้กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับวิทยุกระจายเสียง
บริการสาธารณะ และบริการธุรกิจในระบบเอฟเอ็ม  และไม่มีคําแนะนําใดๆ เก่ียวกับวิทยุกระจายเสียง
บริการชุมชนในระบบดิจิทัล  ซึ่งมีความสําคัญต่อการจัดทํา (ร่าง) แผนพัฒนากิจการกระจายเสียงในระบบ
เอฟเอ็มเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นนโยบายด้านการบริหารคลื่นความถ่ีที่จะต้องป้องกันการรบกวนซึ่ง
กันและกัน และใช้งานคลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
อาจกล่าวได้ว่า นอกจากจะต้องเร่งรัดการเรียกคืนคลื่นความถ่ีจากวิทยุรายเดิมแล้ว  กสทช. 

จําเป็นต้องจัดทําแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีที่จะต้องใช้ในกิจการกระจาย
เสียง ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิค ย่านความถี่ที่ใช้ ช่วงคลื่นความถี่ที่ใช้ ฯลฯ ทั้งในระบบ 
แอนะล็อกและระบบดิจิทัล สําหรับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ บริการธุรกิจ และบริการชุมชนอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมรู้ข้อมูลเบ้ืองต้นว่าจะสามารถขอใบอนุญาตใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ

                                                            
13  เอกสารประกอบ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยสํานักงาน 
กสทช. ซึ่งเป็นการนําเสนอผลการศึกษาขององค์กร LS telcom Limited, Canada เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ เช้าถึงได้ทาง  
https://broadcast.nbtc.go.th/news/preview.php?news=NTgw NTAwMDAwMDA0&type=NTYwNDAwMDAwMDAz 
14  Consequently, this leaves the 87.5 to 91.5 MHz band for Community stations (for a total spectrum  occupancy of 4.2 
MHz (91.6-87.4), which corresponds to 20.38% (4.2/(108-87.4)) of the total FM band). ใน LS telcom Limited, Canada. 
Practical Principle and Technical Standards for FM Planing. หน้า 13.  
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ประกอบกิจการประเภทไหนและระดับใด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐที่มีความจําเป็นในการใช้คลื่นความถี่ ภาค
ประชาชนท่ีต้องการได้รับการจัดสรรคลื่นความถ่ี และภาคเอกชนที่ต้องการประกอบกิจการทางธุรกิจในแต่ละ
ระดับตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการรายเดิมและผู้ประกอบกิจการรายใหม่ เข้าสู่การ
ประกอบกิจการตามกฎหมายอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียมแท้จริง 

 
3.2.2 การอนญุาตทดลองประกอบกิจการไม่เท่ากับการอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถ่ี 
การกํากับดูแลวิทยุกระจายเสียงรายใหม่ของ กสทช. ดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์

การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองส่ง วิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงซึ่งมีสาระสําคัญคือ แยกประเภทกิจการกระจายเสียงตามที่กําหนดใน พรบ. การประกอบ
กิจการฯ พ.ศ. 2551 รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพ่ือเปล่ียนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตในอนาคต และ
รักษาคุณภาพการรับฟังวิทยุกระจายเสียงของประชาชน ทั้งในแง่ของคุณภาพรายการและคุณภาพทางเทคนิค 
โดยระบุเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ
เครื่องส่งสัญญาณกําลังส่ง 500 วัตต์ เสาส่งสัญญาณสูง 60 เมตร และครอบคลุมรัศมีกระจายเสียง 20 
กิโลเมตร 

 
เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้สาระสําคัญของหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการคร้ังน้ี จะเป็นไป

เพ่ือแยกประเภทกิจการตามกฎหมาย อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการในอนาคต  แต่การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิค “เกณฑ์เดียวสําหรับทุก
ประเภทบริการ” น้ัน ไม่สอดคล้องกับความต้องการ คุณสมบัติ และวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของแต่
ละประเภท (ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์, 2556ก) 

 
 ในทางปฏิบัติ ผู้มีสิทธิย่ืนแบบคําขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 15  ต้องมี
คุณสมบัติตามประกาศกําหนด และนําแบบฟอร์มคําขออนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ออกจากเว็ปไซต์ 
กสทช. จากน้ันก็กรอกแบบคําขอและเตรียมเอกสารแนบให้ครบถ้วน โดยระบุประเภทกิจการที่จะให้บริการ

                                                            
15 ผู้มีสิทธิยื่นแบบคําขอฯ หมายถึงผู้ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว และผู้ยื่น
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ก่อนวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2555 ตามการดําเนินการของ
คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ระหว่าง พ.ศ. 2551-2553 ส่วนผู้
ที่ต้ังสถานีภายหลัง และไม่ได้ยื่นแบบคําขอประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว ไว้ ไม่มีสิทธิ์ยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการฯ 
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อย่างเฉพาะเจาะจงว่าเป็นกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ ประเภทบริการชุมชน หรือ
ประเภทบริการธุรกิจ เพ่ือย่ืนต่อสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส 1) พร้อมจ่าย
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ 16 และรอการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการฯ จากคณะกรรมการ กสท.  
ในระหว่างรอการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการฯ น้ัน ผู้ย่ืนแบบคําขอต้องดําเนินการนําเครื่องส่งกระจาย
เสียงที่ใช้ในสถานี ไปผ่านการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองส่งที่ศูนย์ตรวจตามท่ี กสทช. กําหนด เพ่ือ
ทําให้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงมีคุณสมบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กําหนดไว้ และดําเนินการย่ืนคําขอ
อนุญาตทํา–มี-ใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องอีกด้วย (ดูแผนภาพที่ 3.2) 
 
แผนภาพที่ 3.2  แสดงกระบวนการย่ืนขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ของ กสทช.

พรบ. 

ประกอบ

กิจการฯ 51

และ 

ประกาศ 

กสทช.

พรบ. 

วิทยุ

คมนาคม 

2498

ยืน่แบบคําขอ / ระบุประเภท : 

-บริการธุรกิจ

-บริการสาธารณะ

-บริการชุมชน

มาตรฐานทางเทคนิค : 

-กาํลังส่ง 500 วัตต์

ใบอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง

ตามประเภทที่ย่ืนขอ

1. ขอระงับคดีด้วยการเปรียบเทยีบปรับ

2. ขอรับใบอนุญาตทาํ (นาํเข้า)/ มี / ใช้ 

เคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง

3. ขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุ (เสา / อาคาร)

ใบอนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วย

วิทยุคมนาคม

 
 

 กระบวนการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่ผ่านมาเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะพิจารณาจากเอกสาร
จํานวนมากด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับมีผู้ย่ืนขออนุญาตจํานวนมาก เฉพาะผู้มีสิทธิย่ืนคําขอจากยอด
ของ กทช. 17  มีจํานวนถึง 6,601 ราย ประกอบกับศูนย์ตรวจมีจํานวนน้อยในระยะแรก ทําให้ผู้ย่ืนคําขอ

                                                            
16  ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ตามประกาศ กสทช . เ ร่ืองหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ประเภทบริการชุมชนจํานวน 535 บาท  ประเภทบริการสาธารณะจํานวน 2,140 บาท และประเภทบริการธุรกิจ
จํานวน 10,700 บาท 
17  การทํางานของ กทช. ร่วมกับคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในช่วงระหว่างกันยายน พ.ศ. 2551–ตุลาคม พ.ศ. 2553 มี
เจตนาที่จะให้ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงรายใหม่ทั้งหมด ที่กล่าวกันว่ามีจํานวนร่วม 10,000 สถานี แจ้งความประสงค์และลงทะเบียนอย่าง
เป็นทางการ แต่กระบวนการพิจารณามีหลายขั้นตอน ทําให้ไม่สามารถพิจารณาแล้วเสร็จ จึงต้องมีการขยายสิทธิทดลองออกอากาศช่ัวคราว 2 คร้ัง 
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ประวิงเวลาท่ีจะนําเคร่ืองส่งไปทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ซึ่ง กสทช. ก็ผ่อนปรนให้ผู้ขออนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการฯ สามารถ “ออกอากาศ” ไปก่อนได้ โดยกําหนดให้นําเครื่องส่งไปตรวจเพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ทางเทคนิคที่กําหนดไว้ภายใน 1 ปี และต้องดําเนินการขอใบอนุญาตฯ ทํา-มี-ใช้ และต้ังสถานี
วิทยุกระจายเสียง ให้เป็นไปตาม พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ด้วย  ซึ่งพบว่า จนถึงวันสิ้นอายุใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ 1 ปี ยังมีผู้ทดลองประกอบการท่ียังไม่ได้ดําเนินการตรวจทดสอบเคร่ืองส่งวิทยุ และ
ไม่ได้ขอใบอนุญาตตาม พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ทดลองประกอบ
กิจการประเภทบริการชุมชน 
 

ทั้งน้ี เน่ืองจากข้ันตอนการตรวจทดสอบเครื่องส่งวิทยุน้ัน ผู้ย่ืนขอใบอนุญาตทดลองฯ ไม่เพียงต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการตรวจทดสอบเครื่องส่งจํานวน 5,000 บาทต่อ 1 เครื่องเท่าน้ัน ยังต้องจ่ายค่า “ปรับปรุง
เครื่องส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กําหนด” อีกด้วย ซึ่งสมาชิกสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) 
ให้ข้อมูลว่า การปรับปรุงเคร่ืองส่งให้ได้มาตรฐานตาม กสทช. กําหนด ต้องใช้เงินจํานวน 30,000-50,000 บาท 
(ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์, 2558 : 13) และการระดมเงินก้อนใหญ่จากชุมชน มาดําเนินการตามข้ันตอนน้ี เป็น
เรื่องยากลําบากของคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชน 

 
นอกจากน้ี ในขั้นตอนขออนุญาตตาม พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ได้แก่ การขอระงับคดีด้วยการ

เปรียบเทียบปรับ และการขออนุญาตทํา-มี-ใช้ และต้ังสถานีวิทยุคมนาคม (วิทยุกระจายเสียง) ยังต้องเก่ียวข้อง
กับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีความเข้าใจต่อการดําเนินงานวิทยุชุมชนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตให้ต้ังหรือ
สร้างสิ่งปลูกสร้างสําหรับการติดต้ังเสาอากาศตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่
เก่ียวข้องหรือกรณีที่สถานีอยู่ในเขตปลอดภัยทางการบิน ก็ต้องไปทําเรื่องขออนุญาตให้ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม
จากกรมการบินพลเรือนด้วย ส่งผลให้ผู้ขออนุญาตทดลองประกอบกิจการไม่เต็มใจที่จะดําเนินการตามข้ันตอน
ที่ยุ่งยากดังกล่าว ประกอบกับการกํากับดูแลของ กสทช. ที่ไม่ได้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
กับผู้ไม่ดําเนินตามขั้นตอนที่ กสทช. กําหนดไว้ ทําให้ผู้ทดลองประกอบกิจการจํานวนมากละเลยข้ันตอนการ
ตรวจทดสอบเคร่ืองส่ง และการขออนุญาตตาม พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 18  
                                                                                                                                                                                         
(คร้ังละ 300 วัน)  และเม่ือ กสทช. เข้ารับตําแหน่ง มีนโยบายรับช่วงการกํากับดูแลผู้ประกอบการวิทยุกลุ่มนี้ต่อ  จึงมีมติให้ขยายเวลาการทดลอง
ออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวต่อไปอีก 300 วัน (คร้ังท่ี 3) หรือจนกว่า กสทช. จะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะสุญญากาศระหว่างที่ 
กสทช. จัดทําร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และร่างประกาศว่าด้วยการอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (พิรงรอง รามสูต, 2556: 73) 
18  การประชุมกลุ่ม (focus group) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการวิทยุชุมชนสมาชิกสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) จํานวน 34 สถานี  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  โรงแรมเอลิซาเบ็ธ กรุงเทพฯ 
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เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทํารัฐประหารในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557  คสช. มีคําสั่ง
ให้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ยุติการออกอากาศตามปกติ (ประกาศ คสช. ที่ 15/2557, 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
ต่อมาก็มีคําสั่งให้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ออกอากาศได้ตามปกติ แต่ต้องถ่ายทอดรายการที่ คสช. ร้องขอ 
(ประกาศ คสช. ที่ 23/2557, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) แต่วิทยุทดลองประกอบกิจการฯ และวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้จัดต้ังสถานียังให้ระงับการออกอากาศ สําหรับวิทยุทดลองประกอบกิจการฯ ถ้าจะกลับมา
ออกอากาศอีกครั้งหนึ่ง ต้องดําเนินการตามเง่ือนไขกฎหมายที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จ  ทั้งใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม และทําบันทึกข้อตกลงใน
การออกอากาศทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกับ คสช.   จะเห็นว่า พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 
2498 กลับกลายมาเป็น “ดาบอาญาสิทธ์ิ” สําหรับกํากับดูแลวิทยุชุมชนอีกคร้ังหน่ึง 

 
 เมื่อ กสทช. เปิดรับคําขอใบอนุญาตทดลองฯ มีผู้ย่ืนขอรับคําขอจํานวน 6,091 สถานี ทําให้ กสทช. 
ต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปี ในการพิจาณาคําขอทั้งหมด และในต้นปี พ.ศ. 2557  กสทช. ให้ใบอนุญาตทดลองฯ 
ทั้งหมดจํานวน 5,646 สถานี จําแนกเป็นประเภทบริการชุมชน 554 สถานี บริการสาธารณะ 1,077 สถานี 
และบริการธุรกิจ 4,015 สถานี  ทว่า ภายหลังคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้มงวดกับการ
บังคับใช้กฎหมายมากกว่า กสทช. และมีเจตจํานงทางการเมืองในการควบคุมการสื่อสารของภาคประชาชน
อย่างแข็งขัน จึงใช้เง่ือนไขของกระบวนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการเป็นเกณฑ์กําหนดการออกอากาศ
ของวิทยุทดลองฯ อีกคร้ังหน่ึง นับเป็นการบังคับให้สถานีวิทยุทดลองฯ ต้องทําตามกฎหมายต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ก่อนจึงจะสามารถกลับมาออกอากาศได้อีก หลังจากที่กสทช. ผ่อนผันกันมาหลายปีแล้ว  ส่งผลให้จํานวนสถานี
ที่สามารถออกอากาศได้ลดลงไปเหลือ 4,384 สถานี จําแนกเป็นบริการชุมชน 246 สถานี บริการสาธารณะ 
765 สถานี และบริการธุรกิจ 3,373 สถานี 19 (ดูตารางที่ 3.2) 
 

ตารางที่ 3.2   แสดงจํานวนสถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ 
ประเภท จํานวนก่อนประกาศ คสช. จํานวนหลังประกาศ คสช. 

บริการชุมชน 554  สถานี 246  สถานี 
บริการสาธารณะ 1,077  สถานี 765  สถานี 
บริการทางธุรกิจ 4,015  สถานี 3,373  สถานี 

รวม 5,646  สถานี 4,384  สถานี 

                                                            
19  ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 
www.broadcast.nbtc.go.th/radio 
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 อาจกล่าวได้ว่า นโยบายการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ กสทช. น้ัน เป็น
ความพยายามที่จะ “กํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง” สําหรับวิทยุรายใหม่ที่เกิดขึ้นจากผล
ของการปฏิรูปสื่อตามเจตนารมณ์แห่งรฐัธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 เท่าน้ัน ไม่ได้เป็นนโยบายกํากับดูและการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อกเอฟเอ็มโดยรวม (ทั้งรายเก่าและรายใหม่) อย่างเท่าเทียมกัน 
ทั้งในเรื่องของอายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิค  ที่สําคญัที่สุด นโยบายการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงน้ี เป็นเพียงการอนุญาตประกอบกิจการเพียงอย่างเดียว 
“ไม่ได้รวมการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี” เขา้ไว้ด้วย จึงยังคงปรากฏว่า หากมีกรณีวิทยุรายใหม่ออกอากาศไป
รบกวนคลื่นวิทยุรายเดิม ต้องหยุดออกอากาศหรือเปลี่ยนเลขคลื่น เพราะวิทยุรายเดิมมีสิทธิชอบธรรมในการใช้
คลื่นความถ่ีน้ัน แต่หากเกิดการรบกวนคลื่นความถ่ีกันเองระหว่างวิทยุรายใหม่ ก็ให้ไปตกลงกันเอง ถ้าตกลงกัน
ไม่ได้ กสทช. ก็จะเข้ามาไกล่เกลี่ย และถ้าไมส่ามารถไกล่เกลี่ยกันได้ กสทช. จะตรวจสอบว่าสถานีวิทยุไหนที่
เป็นต้นเหตุ ทําให้เกิดการแพร่กระจายคลื่นความถ่ีรบกวน และมคีําสั่งใหป้รับปรุงแก้ไขต่อไป 

 
การกํากับดูแลวิทยุกระจายเสียงรายใหม่ หรือวิทยุทดลองประกอบกิจการของ กสทช. ที่ผ่านมา ทั้ง

ในช่วงก่อนและหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ด้วยการแยกประเภทกิจการตามกระบวนการขออนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการดังกล่าว กลุ่มผู้ประกอบการเริ่มเข้าใจถึงความแตกต่างของการประกอบกิจการตามประเภท 
ทําให้จํานวนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนลดจํานวนลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อตระหนักว่า การบริการชุมชนต้อง
ไม่แสวงหากําไร และตอบสนองต่อชุมชนที่รับบริการ จะไปแอบดําเนินการธุรกิจไม่ได้อีกต่อไป 

 
อย่างไรก็ตาม การรับรู้และเข้าใจของสังคมโดยรวมต่อความแตกต่างตามประเภทกิจการยังมีน้อย 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้มีอํานาจเชิงนโยบายและสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่ ยังคงตอกย้ํา และเหมารวมวิทยุทั้ง 3 
ประเภท ว่าเป็นวิทยุชุมชนเช่นเดิม  จะเห็นได้ว่า เมื่อใดก็ตามท่ีรัฐบาล กสทช. หรือ คสช. มีการสั่งให้ปิดสถานี 
ระงับการออกอากาศ หรือจับกุมดําเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอยู่เป็นระยะๆ ทุกครั้งที่มีการดําเนินการ สื่อ
ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์บางแห่ง 20   มักจะระบุแบบเหมารวมว่า วิทยุที่ถูกปิดสถานีหรือถูกจับกุม

                                                            
20  ยกตัวอย่าง เช่น www.crime.tnews.co.th/content/70927/  อย.บุกเข้าจับกุมวิทยุชุมชน "รักเด้อเรดิโอ" ย่านรามอินทรา-เหตุไม่ขออนุญาต
ประกอบกิจการ และโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณอาหารเสริมเกินจริง (26 กันยายน 2556), รายการเจาะข่าวเด่นช่อง 3 เร่ือง “จัดระเบียบวิทยุชุมชน” 
ออกอากาศเม่ือ 13 มิถุนายน 2557  
(ดูในwww.youtube.com/ watch?v=M9blQkWcOmc),  www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1425290993 พาดข่าวว่า 
“คสช. มอบอํานาจ กสทช. ปิดวิทยุชุมชนภาคเหนือ 519 แห่ง ดีเดย์ 4 มี.ค.นี้” (2 มีนาคม 2558),  www.siamrath.co.th/web/ ?q=node/774 
“เทพไท” จวกกลุ่มคนรักเชียงใหม่ 51 ปลุกระดมฆ่านายกฯ ซัดเป็นพวกนอกรีด แนะฝ่ายความม่ันคงจัดการ จ้ีปิดวิทยุชุมนุม (20 พฤศจิกายน 
2558) 
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ดําเนินคดีคือ “วิทยุชุมชน” หรือแม้แต่ กสทช. หรือเจ้าหน้าที่ กสทช. บางท่านก็ระบุว่า วิทยุชุมชนคือวิทยุ
ขนาดเล็กทั้งหมด (สาโรจน์ แววมณี, 2551; พิรงรอง รามสูต, 2556; www.drnatee.com/community-
radio.php?m_id=3) 

 
 3.2.3 บทบาทเด็กดีของวิทยุชุมชน 
 เมื่อ กสทช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง และเร่ืองหลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ซึ่งมีสาระสําคัญคือ แยก
ประเภทกิจการตามกฎหมายกําหนด  เตรียมความพร้อมด้านคุณสมบัติ ผังรายการ สัดส่วนรายการ การหา
รายได้ตามลักษณะการประกอบกิจการแต่ละประเภท  และกําหนดหลักเกณฑ์ทางเทคนิคที่เท่าเทียมกันทั้ง 3 
ประเภท คือเคร่ืองส่งกําลัง 100 วัตต์ เสาอากาศสูง 40 เมตร และรัศมีออกอากาศ 15 กิโลเมตร เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ีซึ่งกันและกัน  ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน วิทยุธุรกิจขนาดเล็ก และวิทยุสาธารณะ 
ที่เป็นผู้มีสิทธิย่ืนคําขออนุญาตทดลองประกอบกิจการ พร้อมทั้งองค์กรตัวแทน ได้แก่ สหพันธ์วิทยุชุมชน
แห่งชาติ สมาคมผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นไทย และมูลนิธิเสียงธรรม เป็นต้น ต่างเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว  
 

สาระสําคัญของ (ร่าง) หลักเกณฑ์ข้างต้น ส่งผลให้ผู้มีสิทธิย่ืนคําขออนุญาตทดลองฯ ประเภทบริการ
ธุรกิจ และบริการสาธารณะ คัดค้าน (ร่าง) หลักเกณฑ์ทางเทคนิคที่กําหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงทุกประเภท ที่ระบุว่า ใช้เครื่องส่งกําลังไม่เกิน 100 วัตต์ ความสูงเสาอากาศไม่เกิน 40 เมตร 
และความแรงของสัญญาณการกระจายเสียงที่มีรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร เพ่ือแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่น
ความถี่ซึ่งกันและกัน เพราะไม่สอดคล้องกับการดําเนินการจริงของกิจการทั้งสองประเภท ที่จําเป็นต้องใช้
กําลังส่งที่สูงกว่ากิจการบริการชุมชน และมีข้อเสนอให้เพ่ิมกําลังสัญญาณส่งเป็น 500 วัตต์ เสาอากาศส่ง
สัญญาณสูง 60 เมตร และไม่กําหนดรัศมีการส่งกระจายเสียง ต่อมาคณะกรรมการ กสทช. พิจารณาเห็นชอบ
การปรับเง่ือนไขกําลังส่ง จากเดิมที่กําหนดค่าสูงสุดไว้ที่ 100 วัตต์เพ่ิมเป็น 500 วัตต์ เสาส่งสัญญาณสูงจากเดิม
ไม่เกิน 40 เมตรเพ่ิมเป็น 60 เมตร ครอบคลุมรัศมีจากเดิม 15 กิโลเมตรเป็น 20 กิโลเมตร  และใช้เป็น
มาตรฐานทางเทคนิคของประกาศ กสทช. ในที่สุด 
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ในขณะที่กลุ่มวิทยุชุมชนภาคประชาชน โดยสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) ไม่ได้คัดค้านใดๆ 
เพราะหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการบริการวิทยุชุมชน  แต่ได้มีข้อเสนอต่อ กสทช. ว่า ควรปรับลด
หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าตรวจทดสอบเคร่ืองส่งสําหรับวิทยุบริการชุมชน เพราะไม่สามารถหารายได้  
และควรส่งเสริมสนับสนุนวิทยุชุมชนที่ดําเนินการในรูปแบบของ–โดย–เพ่ือชุมชนในด้านการเสริมความรู้-
ศักยภาพด้านเทคนิค ด้านการกํากับดูแลกันเองและกลไกระดับท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาคลื่นความถ่ีรบกวนและ
ทับซ้อนกัน และแนวทางการหารายได้ (พิรงรอง รามสูต, 2556: 99)  นอกจากน้ี ยังได้เสนอว่า กสทช. ควร
กําหนดย่านคล่ืนความถี่สําหรับวิทยุชุมชน ให้ช่วง “ซ้ายสุด 87.5-92.0 MHz” เป็นย่านความถี่สําหรับวิทยุ
ชุมชนในประเทศไทย เพราะไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาการรบกวนกันของสถานีวิทยุขนาดเล็กรายใหม่ หากยังทํา
ให้ “อัตลักษณ์วิทยุชุมชน” มีความชัดเจนขึ้นผ่านช่วงคลื่นที่จัดให้ด้วย (สาโรจน์ แววมณี, 2554)  

 
ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนภาคประชาชน มีความพยายามที่จะปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง แม้จะมีปัญหาเร่ืองการเข้าถึงข้อมูลของ กสทช. การกรอกแบบคํา
ขออนุญาตทดลอง การเตรียมเอกสารแนบ และการย่ืนแบบคําขออนุญาตทดลองต่อ กสทช. เพราะต้องการ
เป็นส่วนหน่ึงของการกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และต้องการเป็น “ตัวอย่างที่ดี-เด็กดี” ขององค์กร
กํากับดูแลที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดขึ้น   

 
ประกอบกับการมี “สํานักเลขาธิการ สวชช.” ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือเป็นคนกลางสื่อสารข้อมูลของ 

กสทช. ไปยังสมาชิกผู้ประกอบการวิทยุชุมชน  เป็นธุระจัดหาแบบฟอร์มคําขอ  ให้คําแนะนําการกรอกแบบคํา
ขอ  ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการยื่นแบบคําขอฯ ต่อ กสทช.  ส่งผลให้
ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนสามารถย่ืนคําขออนุญาตทดลองประกอบกิจการได้ตามเวลาที่กําหนด  อย่างไรก็ตาม 
การดําเนินตามขั้นตอนตรวจทดสอบเครื่องส่งกระจายเสียง และการขออนุญาตตาม พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ.
2498 น้ัน ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ต่างประวิงเวลาในการดําเนินการ เพราะกังวลกับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

 
นอกจากการทําหน้าที่ช่วยเหลือ เป็นธุระจัดการ และให้คําแนะนําต่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชนตามที่

สมาชิกวิทยุชุมชนคาดหวังแล้ว  สํานักเลขาธิการ สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) ยังทําหน้าที่ในเชิง
นโยบายด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฮน์ริคเบิลล์ ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามนโยบายที่เก่ียวข้อง
กับวิทยุชุมชนของ กสทช. อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็ทําการศึกษาข้อมูลในประเด็นที่กฎหมายกําหนด และ
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คาดว่าจะส่งผลต่อสื่อชุมชนภาคประชาชนในระยะยาว (ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556) ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการ
บริหารคลื่นความถ่ีสําหรับภาคประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ประเด็นกองทุนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
วิทยุชุมชน  และประเด็นการเปลี่ยนระบบการกระจายเสียงวิทยุจากแอนะล็อกสู่ดิจิทัล เป็นต้น  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการมีส่วนร่วมจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ และสอดคล้องต่อความต้องการของ
วิทยุชุมชนภาคประชาชน และสังคมโดยรวมมากที่สุดต่อ กสทช. 

 
สําหรับนโยบายการเปลี่ยนระบบกระจายเสียงจากแอนะล็อกสู่ดิจิทัลน้ัน สวชช. มีข้อเสนอว่า หาก

การกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลมีค่าใช้จ่ายสูง และประชาชนในท้องถิ่นไม่สามารถเข้าถึงเคร่ืองรับวิทยุดิจิทัล
ได้ ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนจะยังคงกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มเช่นเดิม ขณะเดียวกัน กสทช. ต้อง
สนับสนุน “การทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล” เช่นเดียวกับในประเทศออสเตรเลีย โดยออก
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทั้งหมด เพ่ือให้ภาคประชาชนได้มีโอกาสทดลองระบบเทคโนโลยีใหม่น้ี (สาโรจน์ 
แววมณี, 2556) นอกจากน้ี สวชช. และเครือข่ายวิทยุชุมชนระดับภูมิภาค เรียกร้องให้ กสทช. เร่งรัดการคืน
คลื่นความถ่ีเพ่ือนํามาจัดสรรใหม่โดยเร็ว ทั้งน้ี เพ่ือแก้ไขการรบกวนกันของวิทยุกระจายเสียงที่ประสบอยู่ และ
ทําให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงคลื่นความถ่ีได้อย่างแท้จริงตามกฎหมายกําหนด 21 

 
นอกเหนือจากการทําการศึกษาข้อมูลในประเด็นต่างๆ เองแล้ว สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติยังร่วมกับ

ศูนย์ศึกษานโยบายส่ือ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554) จัดทํา 
“คู่มือจริยธรรมวิทยุชุมชน” และออกแบบกลไกกํากับดูแลตัวเองและกํากับดูแลร่วมกัน (กับ กสทช.) ด้วย เพ่ือ
ยกระดับการทํางานของวิทยุชุมชนภาคประชาชน ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และย้ําให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างวิทยุชุมชนภาคประชาชนกับวิทยุรายใหม่อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น 

 
เม่ือมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร สวชช. และเปลี่ยนวิธีการทํางาน โดยยุบสํานัก

เลขาธิการ และยกเลิกการจ้างบุคลากรประจํา  ประกอบกับการที่กรรมการ สวชช. บางท่านได้รับเชิญให้เข้า
มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายของ กสทช. ด้วยการเป็นคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทําให้การทํางานใน
ลักษณะองค์กรตัวแทนแบบ “สํานักเลขาธิการ สวชช.” ลดบทบาทลง  ซึ่งไม่เพียงทําให้การช่วยเหลือ
สมาชิกขาดหายไปเท่าน้ัน ยังทําให้สมาชิกผู้ประกอบการวิทยุชุมชนเอง ขาดการติดต่อกับองค์กรกํากับดูแล 

                                                            
21  การประชุมกลุ่ม (focus group) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการวิทยุชุมชนสมาชิกสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) จํานวน 34 สถานี  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  โรงแรมเอลิซาเบ็ธ กรุงเทพฯ 
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และขาดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลจากส่วนกลางด้วย ส่งผลให้การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ในเวลาต่อมา รวมทั้งการดําเนินตามขั้นตอนตรวจทดสอบเคร่ืองส่ง และการขออนุญาตตาม พรบ. วิทยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498 ของผู้ประกอบการวิทยุชุมชนเป็นไปอย่างยากลําบาก 

 
เป็นที่น่าสังเกตว่า การเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือให้ กสทช. กําหนดนโยบายกํากับดูแลและส่งเสริมสื่อชุมชน

ของผู้ประกอบการวิทยุชุมชนภาคประชาชนและองค์กรตัวแทนอย่างสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) ที่
ผ่านมา กสทช. เพียงแต่รับข้อเสนอ แต่ไม่ได้ตอบรับหรือโต้แย้งข้อเสนออย่างเป็นทางการ และการออกแบบ
นโยบายหลายเร่ืองของ กสทช. อย่างเช่น การอนุญาตทดลองประกอบกิจการที่ไม่ได้อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
หรือความล่าช้าในการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมสนับสนุนบริการชุมชน  ไม่เพียงแต่ไม่เอ้ืออํานวย
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชนเท่าน้ัน ยังเป็นการ “ลิดรอนสิทธิของชุมชน” ในการสื่อสารสาธารณะ
ด้วย   

ดังน้ัน การทบทวนบทบาทองค์กรตัวแทนอย่าง สวชช. เพ่ือทําหน้าที่ต่อรอง ปกป้อง และสนับสนุน
ผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการวิทยุชุมชนอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง จึงจะทําให้การปฏิรูประบบส่ือเกิดขึ้นได้
อย่างแท้จริง ซึ่งการต่อสู้เรียกร้องของภาคประชาชนนั้น นอกจากจะต้องประกาศอัตลักษณ์ของวิทยุชุมชนต่อ
สาธารณะ และแสดงความต้องการต่อองค์กรรัฐที่เก่ียวข้องแล้ว ยังเป็นการให้การศึกษากับสังคม เพ่ือเรียนรู้
ร่วมกันและเข้าใจในประเด็นน้ันๆ อย่างแท้จริง พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐอีกด้วย 

 
 3.2.4 การเริ่มต้นใหม่ของโทรทัศน์ชุมชน 
 การบัญญัติให้ กสทช. ต้องจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือประโยชน์สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้ภาค
ประชาชน และให้ต้ังกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ส่งผลให้กลุ่มคนทําสื่อภาค
ประชาชน/สื่อทางเลือกเห็นช่องทางของกฎหมายน้ี จึงเร่ิมประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมชุมชน 
เพ่ือริเริ่มทําสื่อโทรทัศน์ชุมชนอีกครั้งหน่ึง  ปัจจุบัน มีกลุ่มที่สร้างเครือข่ายประชาสังคมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทําโทรทัศน์ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด 2 กลุ่ม คือ 
สถาบันปวงผญาพยาว (พะเยาทีวี จังหวัดพะเยา) และมูลนิธิสื่อสร้างสุข (จังหวัดอุบลราชธานี) 
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“พะเยาทีวี”ภายใต้สถาบันปวงผญาพยาว 22 
สถาบันปวงผญาพยาว จังหวัดพะเยา  ได้ร่วมมือกับสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เครือข่ายสื่อเพ่ือชุมชนจังหวัดพะเยา องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท. - สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) และมูลนิธิฟรีดิช 
เนามัน เพ่ือศึกษาการจัดทําแผนงานโครงการออกแบบสถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น ช่ือ 
“พะเยาทีวีชุมชน ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย (ปชต.) ที่พึงปรารถนา” เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อม
บุคลากรด้านการมีส่วนร่วมในโทรทัศน์ประเภทชุมชน และสร้างนักสื่อสารในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ผู้หญิงและชาวประมงในจอพะเยาทีวีชุมชน” ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
เพ่ือนําไปสู่การออกแบบและก่อต้ังโทรทัศน์ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยนักศึกษา มพ. มาร่วม
เป็นผู้ผลิตรายการ ส่วนประชาชนและองค์กรในพ้ืนที่ เป็นเจ้าของประเด็นที่จะนําเสนอ  
(http://www.banmuang.co.th/oldweb/2013/11/ผลักดันพะเยาทีวีชุมชน/) 

 
ทั้งน้ี ชัยวัฒน์ จันทิมา (สถาบันปวงพญาพะเยา) ระบุสาเหตุที่ต้องการผลักดันให้เกิด “พะเยาทีวี” ว่า

เป็นเพราะโทรทัศน์คือ สื่อที่พ่ีน้องประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายเน่ืองจากมีโทรทัศน์กันทุกบ้าน และเน่ืองจาก
ชุมชนแต่ละชุมชนมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง หากมีโทรทัศน์ชุมชนก็จะสามารถสื่อสารผ่านสื่อของตัวเองได้ 
ปัจจุบันข้อมูลในโทรทัศน์ที่ส่งตรงมาจากส่วนกลางบางทีไม่สอดคล้องกับวิถี วัฒนธรรมของชุมชน 
(http://www.citizen thaipbs.net/node/4291)  

 
การดําเนินงานและขับเคล่ือนของพะเยาทีวีชุมชน เน้น “การสร้างพ้ืนที่การสื่อสารสาธารณะชุมชน” 

โดยเน้ือหาสาระหลักๆ ที่นําเสนอ ได้แก่ 1) เน้ือหาเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรม คุณค่าทางอัตลักษณ์ 2) 
เน้ือหาจากการจัดเวทีสาธารณะและการสนทนาเร่ืองอนาคตหรือเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นในชุมชน และ 3) 
เน้ือหาสาระทางวิชาการ โดย “ชุมชน” เป็นเจ้าของสาร เจ้าของเน้ือหา เจ้าของประเด็น ส่วน “ทีวี” เป็น
ช่องทางหรือพ้ืนที่สาธารณะ (http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6879) 

 

                                                            
22  สถาบันปวงผญาพยาวก่อต้ังใน พ.ศ. 2552 โดยนักวิชาการ นักพัฒนา นักธุรกิจ ส่ือมวลชน และคณะสงฆ์ได้ร่วมกันก่อต้ังสถาบันฯ ขึ้นมาเพ่ือสืบ
ทอดแนวคิดและการทํางานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมคํา สถาบันฯ ได้จัดระบบองค์ความรู้และเครือข่ายพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้ท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่/ส่ือสารองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่สาธารณะ และนําองค์
ค ว าม รู้ ไป ใช้ ป ระ โ ยชน์ ใ นกา รส ร้ า งก า ร เ รี ย น รู้ และ พัฒนาท้ อ ง ถิ่ น เ มื อ งพะ เ ย า  และ ลุ่มน้ํ า อิ ง -โ ข ง  ( ดู ร า ยละ เ อี ยด เ พ่ิ ม ใน 
www.facebook.com/phayaoforum) 
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 “สื่อสร้างสขุ” ภายใต้มูลนิธิสื่อสร้างสุข 23 
มูลนิธิสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นแกนนําในภาคอีสานท่ีต้องการผลักดันให้เกิดโทรทัศน์

ชุมชน เน่ืองจากเห็นว่าสื่อกระแสหลักบางคร้ังนําเสนอข้อมูลที่ “ห่างไกล” กับชุมชน การก่อต้ังโทรทัศน์ชุมชน
ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ จะทําให้การส่ือสารสามารถสนองความต้องการของชุมชนในทุกด้าน ทั้งเรื่องการแสดง
ความคิด เ ห็น  แก้ไขปัญหาชุมชน  และเสนอความต้องการระดับนโยบาย  ฯลฯ   (http://www. 
citizenthaipbs.net/node/4291)  

 
มูลนิธิสื่อสร้างสุขได้จัด “เวทีเตรียมความพร้อม ทีวีดิจิทัลชุมชน” โดยองค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่าง

ประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้“โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย” ให้การสนับสนุน เมื่อ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรอิสระ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมระดมความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมต่างมีข้อเสนอ
และสะทอ้นมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบและรายการของทีวีชุมชน  

 
หลังการจัดเวทีดังกล่าวข้างต้น ทีมงานมูลนิธิสื่อสร้างสุขได้ลงพ้ืนที่ทํางานกับ 7 ชุมชนนําร่องใน 3 

จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอํานาจเจริญ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนละ 2 วัน เพ่ือ
ค้นหาข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ได้แก่ข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ การใช้สื่อสังคม (Social Media) ปัญหาและสิ่ง
ดีๆในชุมชน รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องทีวีดิจิทัลชุมชน เทคนิคการผลิตสื่อ การเขียนบท การถ่ายทํา การตัดต่อ 
จากนั้นก็ให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯฝึกปฏิบัติ โดยการผลิตรายการแล้วนําผลงานมาดูร่วมกันเพ่ือให้วิทยากรให้
ข้อเสนอแนะ ก่อนปรับแก้และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านโทรทัศน์ออนไลน์และเคเบิลทีวี โดยการทํางานมีมูลนิธิ
สื่อสร้างสุขเป็นกองเลขานุการ ผ่านมติของคณะกรรมการทีวีดิจิทัลชุมชน ที่คัดเลือกจากตัวแทนภาคส่วนต่างๆ 
จํานวน 8 คน 

 
ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้จัดประชุมสรุป “บทเรียนเตรียมความพร้อมทีวีดิจิทัลชุมชน

ในรอบ 6 เดือน” กับ 7 ชุมชนนําร่อง และผู้เข้าร่วมประชุมสรุปว่าการทํางานส่งผลให้ชุมชนต่ืนตัวในการ

                                                            
23  มูลนิธิส่ือสร้างสุข (อุบลราชธานี) เกิดจากสมาชิกบางส่วน นําโดยนายสุชัย เจริญมุขยนันท ซึ่งเคยทํางานกับศูนย์ข่าวประชาสังคม จังหวัด
อุบลราชธานี (โครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ใน พ.ศ. 2546) มารวมตัวกันใน พ.ศ. 2550 เพ่ือผลิตส่ือหลายรูปแบบ อย่างเช่น รายการวิทยุ 
รายการโทรทัศน์เผยแพร่ผ่านช่องทางทีวีชาแนล ทีวีออนไลน์ และเคเบิ้ลทีวี โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดการสร้างสุขภาวะในชุมชน  นอกจากน้ี มูลนิธิส่ือ
สร้างสุข (จังหวัดอุบลราชธานี) ยังรับฝึกอบรมเพ่ือการรู้เท่าทันส่ือและฝึกอบรมเพ่ือการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และรับผลิตรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ (ดูรายละเอียดเพ่ิมใน www.sangsook.net และ www.th-th.facebook.com/sangsookubon) 
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สื่อสารเรื่องราวของตนเอง และเรื่องราวของชุมชนถูกเผยแพร่สู่สาธารณะมากขึ้น นอกจากน้ี ชุมชนมีความรู้มี
ศักยภาพผลิตสื่อ เกิดทีมผลิตสื่อที่เป็นเด็กเยาวชน ปัญหาหลายอย่างในชุมชนถูกแก้เมื่อมีการใช้สื่อเป็น
เครื่องมือ ชุมชนมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าของทีวีชุมชน ข้อเสนอและสิ่งที่ต้องทําร่วมกันคือ 1) การจัดอบรม
เพ่ือขยายเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนให้ครอบคลุมทุกอําเภอ  2) การสนับสนุนอุปกรณ์ผลิตสื่อให้กับชุมชน 3) 
การจัดต้ังศูนย์ประสานงานทีวีชุมชนในพ้ืนที่ และ 4) การร่วมกันรณรงค์เพ่ือผลักดันกฎหมายหรือ “ส่งเสียง” 
ให้ผู้มีอํานาจรับรู้และเข้าใจแนวคิดการทําทีวีชุมชน (http://www.sangsook.net/?p=14796)  

 
การแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกชุมชนที่มีนัยสําคัญต่อการเริ่มต้นใหม่ของโทรทัศน์ชุมชน

ว่าจะขับเคล่ือนได้ตรงกับหลักการส่ือชุมชนหรือไม่ คือการเข้ามาของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสํานักงาน 
กสทช. สําหรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสน้ัน ได้ไปหนุนเสริมให้เกิดกลไกการทํางานร่วมกับสถาบันการศึกษา
ในพ้ืนที่นําร่อง 2 พ้ืนที่ คือ พะเยาทีวีชุมชนและทีวีชุมชนอุบลราชธานีใน พ.ศ. 2556 ต่อมาใน พ.ศ. 2557 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ลงนามความร่วมมือกับ 9 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่เห็นความสําคัญของการ
พัฒนาสื่อสาธารณะระดับชุมชน ให้มาร่วมหนุนเสริมการผลิตบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพคนทําสื่อชุมชน 
เพ่ือให้เกิดทักษะการผลิตสื่อที่มีแนวคิดเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ที่นําไปสู่การก่อต้ังโทรทัศน์ชุมชนในอนาคต 
(https://th-th.facebook.com/academicthaipbs/posts/396013030548025) 

 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สํานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ของ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้จัดประชุมใหญ่เครือข่ายสื่อพลเมืองประจําปี ในหัวข้อ “เปิดห้องเรียนทีวีชุมชน 
เรียนรู้ เ พ่ือก้าวสู่สื่อสาธารณะชุมชน” เพ่ือให้เครือข่ายสื่อฯ ที่ทํางานร่วมกัน ได้แบ่งปันแนวคิดและ
ประสบการณ์ทํางานสื่อ รวมท้ังร่วมกันวางแผนที่จะทํางานร่วมกันภายในเครือข่ายเองและกับไทยพีบีเอสในปี
ต่อไป ผลการระดมความคิดเห็น สรุปว่า 1) การทํางานจะเน้นความร่วมมือของชุมชน โดยชุมชนเป็นตัวต้ัง 
และการทํางานแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับชุมชน ระดับสาธารณะ และระดับนโยบาย, 2) การพัฒนาและ
สร้างคน/เครือข่าย โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ และพัฒนาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน การรับ 
และการให้, และ 3) การปรับปรุง พัฒนา แลกเปลี่ยน อย่างต่อเน่ือง ตามบริบทพ้ืนที่ชุมชน รวมทั้งสร้างและ
ประสานเช่ือมโยงเครือข่าย จัดเวทีพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าว และฝึกทักษะโดยการส่งคลิปข่าวให้กับไทยพี
บี เอส  รวมไปถึ งการประกวดหนังสั้ น ใน พ้ืนที่ ชุ มชน  (http://www.news-town.com/index.php/ 
component/content/article/7-2011-09-09-19-33-41/1181-2014-12-08-06-26-42) 
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ในส่วนของสํานักงาน กสทช. ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2558 ได้ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูเนสโก) ทําการศึกษากรอบและแนวทางการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัลประเภทบริการชุมชน หรือ ทีวีชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมหากมีการให้ใบอนุญาตประเภท
บริการทีวีชุมชนในอนาคต โดยมีกรอบการศึกษา ดังน้ี คือ 1) กรณีศึกษาบริการทีวีชุมชนในต่างประเทศ, 2)
กรอบการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย, 3) แนวปฏิบัติและ
ข้อแนะนําสําหรับโครงการนําร่องทดลองการให้บริการทีวีชุมชนในประเทศไทย และ 4) การพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร โดยรวมถึงการประชุมกลุ่มเฉพาะ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนา 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2015/Nov-CTV/fg. 
aspx)  

 
โดยเมื่อวันที่ 20 และ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้นําผู้เช่ียวชาญลงพ้ืนที่ที่มีภาคประชาชนเร่ิมนําร่อง

ก่อต้ังทีวีชุมชน 2 พ้ืนที่ คือ จังหวดพะเยาและจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือสอบถามข้อมูลไปวางกรอบดําเนินการ 
ทั้งในส่วนของการให้ใบอนุญาต  โครงสร้างบริหารจัดการ ที่มาของเน้ือหา  เทคโนโลยีที่ใช้ ตลอดจนมาตรการ
ส่งเสริมทีวีชุมชน (ดูรายละเอียดใน http://www.citizenthaipbs.net/node/7097) ต่อมาสํานักงาน กสทช. 
และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้ร่วมกันจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการและเชิงวิชาการเรื่องกิจการ
โทรทัศน์บริการชุมชนในต่างประเทศและในประเทศไทย ในวันที่ 11-12 และ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ตามลําดับ (ดูรายละเอียดใน http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/ 
Events/2015/Nov-CTV/th.aspx) โครงการศึกษาดังกล่าวข้างต้นใช้เวลาศึกษา 1 ปี (คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
กลางปี พ.ศ. 2559)  

 
กล่าวโดยสรุป จากบทเรียนโทรทัศน์ “บ้านนอกทีวี” ภายใต้มูลนิธิกระจกเงาในอดีต ที่ขาดการมีส่วน

ร่วมของชุมชนที่รับบริการ ทําให้ทั้งสถาบันปวงผญาพยาว จังหวัดพะเยา และมูลนิธิสื่อสร้างสุข จังหวัด
อุบลราชธานี พยายามกําจัดจุดอ่อนดังกล่าว พร้อมๆ กับจดทะเบียนองค์กรให้เป็น “นิติบุคคล” เพ่ือให้มี
คุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด  นอกจากน้ี ยังมีความพยายามที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา ของพะเยาทีวี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ
สื่อสร้างสุข  รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดสื่อชุมชนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสํานักงาน กสทช. 

 



71 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ตอบโจทย์ความเป็นโทรทัศน์ชุมชนของทั้งสององค์กร ผู้ประกอบการทั้ง 2 ช่องน้ี 
จําเป็นต้องผนึกกําลังเพ่ือผลักดันเชิงนโยบาย ให้เป็นไปตามที่ผู้ปฏิบัติการเพ่ือชุมชนต้องการ ไม่ใช่รัฐเป็นผู้
กําหนดโดยอาจต้ังองค์กรตัวแทน และวางแนวทางสําหรับชุมชนท่ีต้องการสื่อในอนาคต ในระหว่างที่องค์กร
กํากับดูแลยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับโทรทัศน์ชุมชนในขณะน้ี 

 
นอกจากน้ี การเริ่มต้นใหม่ของโทรทัศน์ชุมชนภาคประชาชนน้ี สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะ

สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดําเนินการโทรทัศน์ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน องค์กรภายในชุมชน 
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ตลอดจนสื่อสาธารณะอย่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสํานักงาน กสทช. ซึ่ง
จะเป็นผลดีต่อการดําเนินการจริงในอนาคต  
 
3.3  การเขา้ถึงทุนสนับสนุน 
 

การดําเนินงานสื่อชุมชนต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทันทีที่มีการออกอากาศ ขณะที่เง่ือนไขสําคัญของ 
“การเป็นสื่อชุมชนที่ดี” คือต้องไม่แสวงหากําไรจากการดําเนินการ   การขาดแคลนเงินทุน จึงเป็นอุปสรรค
ของสื่อชุมชนในแทบทุกประเทศ  รัฐบาลและ/หรือองค์กรกํากับดูแลในประเทศต่างๆ จึงแก้ไขปัญหาด้วยการ
ต้ัง “กองทุนสื่อชุมชน” หรือสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน และสื่อชุมชนต่างๆ สามารถ
ดําเนินการอย่างมีคุณภาพมากข้ึน อันจะนําไปสู่การพัฒนาสื่อโดยรวมของประเทศได้ในที่สุด 

 
ในประเทศไทย พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553  ได้บัญญัติให้มีการส่งเสริมชุมชนให้

สามารถก่อต้ัง และดําเนินงานส่ือชุมชน (มาตรา 51) และให้ต้ังกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ที่มีวัตถุประสงค์ว่า ให้
ส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน (มาตรา 52) โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน 
กทปส. ทําหน้าที่บริหารกองทุน จัดสรรเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ และต้องเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับการ
จัดสรรเงินกองทุนและการดําเนินการบริหารเงินกองทุนใดๆ ให้ประชาชนรับทราบด้วย (ดูกล่องข้อความ 3.3) 
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กล่องข้อความ 3.3 มาตรา 51 และ บางส่วนของมาตรา 52  ตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อน้ี นําเสนอแนวนโยบายของสํานักงานกองทุน กทปส. และการส่งเสริมสนับสนุนที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมสื่อชุมชนให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมกับการระดมทุนของผู้ประกอบการส่ือ
ชุมชน สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนสื่อชุมชนให้เป็นรูปธรรม 
และสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง 

 
 3.3.1  การเขา้ถึงกองทุน กทปส. 

ในการเร่ิมต้นงานบริหารและจัดสรรกองทุน  คณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. ได้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ่ือวางแนวนโยบาย จัดทําร่างประกาศและระเบียบต่างๆ และวางแผนการทํางานของ
สํานักงานกองทุน กทปส.  ที่น่าช่ืนชมคือ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการส่งเสริมและ
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สนับสนุนจากกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน 24   นักวิชาการ เครือข่ายผู้บริโภค 
เครือข่ายผู้พิการและด้อยโอกาส และนักวิชาชีพสื่อ เป็นต้น  

 
จากน้ัน คณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. ได้วางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (พ.ศ. 2557-
2559)  โดยในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์บริการชุมชน ได้วาง
เป้าประสงค์ว่า “เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีความพร้อมและมีคุณสมบัติครบถ้วน มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กําหนด และ 
สนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน ให้สามารถประกอบ
กิจการอย่างมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน” 

 
ทั้งน้ี ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายให้การสนับสนุน 2 กลุ่ม คือ 1) ชุมชนท่ีมีความพร้อมและมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน ให้สามารถได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กําหนด ภายในปี พ.ศ.2559 และ 2) ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน ให้สามารถประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพโดยพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ย่ังยืน โดยมีแนวทางและมาตรการดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(1) สนับสนุนการดําเนินการตามแผนสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนของ กสทช. 
(2) สนับสนุนส่งเสริมโครงการที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพ่ือให้ชุมชนมีศักยภาพและ

มีความพร้อมเพียงพอในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ประเภทบริการชุมชน 

(3) จัดให้มีการจัดต้ังหน่วยงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรสาธารณะและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงบริการ รวมถึงการพัฒนาโครงการที่
ประชาชนต้องการร่วมกัน 

(4) จัดให้มีการประเมินความต้องการของผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน สําหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
การทํางาน และจัดต้ังภาคีเครือข่ายวิทยุชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการเพ่ือ

                                                            
24  สํานักงาน กทปส. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุ ประเภทบริการชุมชน ร่วมกับสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ 
(สวชช.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555  ซึ่งทาง สวชช. ได้นําเสนองานศึกษา เร่ือง “กองทุนวิทยุชุมชน บทเรียนจากต่างประเทศ” สนับสนุน
โดยมูลนิธิไฮน์ริคเบิลล์ เป็นเอกสารประกอบการประชุม สามารถติดตามอ่านได้ที่ www.thainfcr.org 
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ประโยชน์สาธารณะและการกํากับดูแลตนเอง (https://btfp.nbtc.go.th/sites/default/files/ 
raw/แผนยุทธ.pdf)  
 

ในทางปฏิบัติ เมื่อหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนตามมาตรา 51 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. 2553 คือ กุญแจสําคัญที่ทําให้สื่อชุมชนสามารถเข้าถึงกองทุน กทปส. ได้  กสทช. จึงได้มอบหมายให้
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดําเนินโครงการวิจัยการตรวจสอบคุณสมบัติปัจจัยความพร้อมของ
ชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งคณะวิจัยฯ ได้ทํารายงานสรุปต่อ กสทช. เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2556  ปัจจุบันสํานักงาน กสทช. 
กําลังจัดทําร่างประกาศหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน โดยเฉพาะในส่วนกิจการ
กระจายเสียง (สํานักงาน กสทช., 2557)  ส่วนแผนสนับสนุนด้านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ สําหรับผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน ก็
ต้องรอให้มีหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนตามมาตรา 51 แห่ง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 
แล้วเสร็จเสียก่อน 

 
ในระหว่างดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการบริหารกองทุน 

กทปส.  ได้ประกาศเปิดรับ  ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ   ประเภท
ที่ 1 25  ทางเว็ปไซต์ (https://btfp.nbtc.go.th/research-fund/detail/208) โดยระบุกรอบจํานวนเงิน
สําหรับปี พ.ศ.2556 ไม่เกิน 150 ล้านบาท เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 52 
(1) (2) (3) และ (4) แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 26  และเปิดรับข้อเสนอโครงการ
ลักษณะเดียวกันน้ีอีกในปี พ.ศ. 2557  ซึ่งมีผู้ย่ืนคําขอรับการสนับสนุนเป็นจํานวนมาก ทั้งสถาบันการศึกษา 
นิติบุคคล องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ และผู้ได้รับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการ 

                                                            
25  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (2555) ระบุว่า ข้อ 5 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ 
โดยกําหนดเป็นสามประเภทดังนี้...5.1 ประเภทที่ 1 โครงการท่ีเกิดจากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนตามมาตรา 52 (1) (2) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติ 
26   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
เร่ือง กรอบจํานวนเงินและการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ประจําปี 2556 
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ไม่เพียงแต่ หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน  และ แผนสนับสนุนด้านกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ สําหรับ
ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน  ซึ่งสํานักงาน กสทช. ดําเนินการอย่างล่าช้าเท่าน้ัน  การประกาศเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการของคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. ก็ยัง “ตัดโอกาสและลิดลอนสิทธิการเข้าถึง
กองทุน กทปส. ของสื่อชุมชน” อีกด้วย  ทั้งน้ีเพราะเง่ือนไขที่สําคัญในการขอรับการสนับสนุนด้านการ
ส่งเสริมชุมชน และผู้ประกอบการบริการชุมชนน้ัน  ผู้ย่ืนขอต้องเป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน 27  เท่าน้ัน  ปัจจุบัน กสทช. ยังไม่ได้ประกาศให้มีการ
ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนเลย จึงยังไม่มี
ผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์น้ี และจากเง่ือนไขดังกล่าว ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียงประเภทบริการชุมชน  ซึ่งย่ืนขอการสนับสนุนตามประกาศกองทุน กทปส. ประจําปี พ.ศ. 2556  จึง
ไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน กทปส.  ด้วยเหตุผลว่า ต้องรอหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนผู้
ประกอบกิจการบริการชุมชนตามมาตรา 51 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ย่ิงไปกว่าน้ัน  
หน่วยงานอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ก็ไม่สามารถย่ืนคําขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากกองทุน กทปส. เพ่ือส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนได้ด้วย
เช่นเดียวกัน เพราะไม่เข้าเง่ือนไขตามประกาศดังกล่าว 

 
ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกองทุน กทปส. 

ได้จัดสรรเงินกองทุน กทปส. ไป 3 ครั้ง ครั้งแรกอนุมัติโครงการจํานวน 10 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
32,531,829.00 บาท (ดูตารางที่ 3.3)  ครั้งที่สองอนุมัติโครงการจํานวน 14 โครงการ รวมเป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 47,909,284.00 บาท (ดูตารางที่ 3.4)  และครั้งที่สามอนุมัติโครงการจํานวน 19 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 107,799,988.00 บาท (ดูตารางที่ 3.5)  รวมโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 3 ครั้ง จํานวน 43 โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 188,241,101.00 บาท 28   
  

                                                            
27  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และประเมินผลเงินกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (2555) ระบุว่า ข้อ 7 ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากเงินกองทุน มีดังต่อไปน้ี...7.2  ด้านการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน 
28  การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ มีปัญหาหลายด้าน เช่น กระบวนการพิจารณาล่าช้ากว่าที่กําหนดไว้ การใช้หลักเกณฑ์เดียวในการพิจารณาทุก
โครงการท่ีขอรับทุน (One for all) และการไม่มีแผนจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจําปี (ดูรายละเอียดในศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2558) 
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ตารางที่ 3.3  แสดงการจัดสรรเงนิจากกองทุน กทปส. ประเภทที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2556 

ชื่อโครงการ  (ชือ่หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรร) 
จํานวนเงินที่ได้รับ 
การจัดสรร (บาท) 

1) โครงการสายอากาศแถบความถี่กวา้งท่ีมีอัตราการขยายสูงสําหรับการรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดินที่
ห่างไกลจากสถานีส่งสัญญาณ (สํานักวชิาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี) 

760,000.00

2)  โครงการแนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ผลิตภัณฑ์เคร่ืองรับ และแปลงสัญญาณคล่ืนโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน (Digital Set-TopBox) ของประเทศไทย ให้เปน็ไปตามมาตรฐานเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิทัล กสทช. มส. 4002-2555 พร้อมจัดทําแม่แบบท่ีได้รับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์แล้ว (Certified 
Proto Type) (สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)) 

7,468,600.00

3)  โครงการการจัดทําจดหมายเหตุ 60 ปี โทรทัศน์ไทย (คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 4,815,000.00
4)  โครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สําหรับนักข่าวโทรทัศน์ (สมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทศันไ์ทย) 

2,044,600.00

5)  โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค และผลิตรายการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว ให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในระดับท้องถิ่น และภูมิภาค (มูลนิธิสํารวจโลก) 

5,400,000.00

6)  โครงการงานสัมมนาปลายปี เร่ือง "วาระดิจิทัลแห่งอาเซียนและการเตรียมพร้อมของภาควิทยุและโทรทัศน์ในประเทศ
ไทย" (ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อคณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

963,000.00

7)  โครงการวิจัยส่ือลามกบนอินเทอร์เน็ต: พัฒนาการของตลาดสื่อลามก และความถดถอยของสังคมไทย (สํานักวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 

1,866,829.00

8)  โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความถี่วิทยุย่านความถี่ VHFโดยการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

1,508,700.00

9)  โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวม
เทคโนโลยี (สถาบันวิจัยและใหค้ําปรกึษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

5,371,400.00

10) โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจังหวัดร้อยเอ็ด (สมาคม
ผู้บริโภคร้อยเอ็ด) 

2,333,700.00

รวมจํานวนเงินท่ีได้รับการจัดสรรท้ังสิ้น 32,531,829.00
ท่ีมา: https://btfp.nbtc.go.th/sites/default/files/news/ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุน.pdf 

  



77 

ตารางที่ 3.4  แสดงการจัดสรรเงนิจากกองทุน กทปส. ประเภทที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2557 

ชื่อโครงการ  (ชือ่หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรร) 
จํานวนเงินที่ได้รับ
การจัดสรร (บาท) 

1) โครงการส่ือสารและข่าวสารด้วยพลังแสงอาทิตย์เพ่ือการพัฒนาของชุมชนแม่หละ อําเภอท่าสองยาง จ.ตาก (ส่ือ
สุริยะอาสา) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก) 

7,568,450.00

2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดารโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (มูลนิธิ
ชุมชนท้องถ่ินพัฒนา) 

8,653,000.00

3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบสวน ประจําปี 2557 (สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย) 

1,143,350.00

4) โครงการการเข้าถึงบริการส่ือสารวิทยุโทรทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าในประเทศไทย (มูลนิธภิูมิปัญญาชาติพันธุ์) 1,870,500.00
5) โครงการจัดต้ังศูนย์ให้คําแนะนําผู้ปกครอง (Parent Port) เพ่ือป้องกันเยาวชนจากการบริโภคเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม
ผ่านส่ือใหม่ (ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

1,696,000.00

6) โครงการความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน : แนวทางปฏิรูปการจัดการปัญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง ส่ือโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต (คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

2,343,819.00

7) โครงการออกแบบการส่ือสาร (Communication Design) เพ่ือคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคส่ือทีวีดิจิทัล (สํานักส่งเสรมิ
และบริการวิชาการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง) 

2,471,700.00

8) โครงการการวิจัยและพัฒนาโทรทัศน์ที่รับผิดชอบต่อสังคมของประเทศไทย (ศูนย์ผู้นําธรุกิจเพ่ือสังคมแหง่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

1,636,030.00

 9) โครงการหุ่นสายไทยใส่ใจผู้บริโภค (มูลนิธิพัฒนาการศกึษาเด็ก) 2,196,920.00
10) โครงการเทเลโบก้ีมหัศจรรย์สร้างเด็กอัจฉริยะด้านไอซีที (สมาคมโทรคมนาคมเพ่ือการพัฒนาประเทศ) 6,547,920.00
11) โครงการจัดต้ังศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเด็กและเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปจังหวัดสุพรรณบุรี (มูลนิธิบ้านพระยาเฉลิมอากาศ) 

4,992,680.00

12) โครงการพัฒนาความพร้อมระดับประเทศของการส่ือสารด้วยแสงสว่าง : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
บุคคลากรด้านกิจการโทรคมนาคม การจัดทําร่างมาตรฐานและส่ือ (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม) 

2,265,939.00

13) โครงการส่ือสารปลอดภัยสูงสุดด้วยรหัสลับควอนตัม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร (มหาวิทยาลัย
นเรศวร) 

2,254,490.00

14) โครงการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสําหรับการส่ือสารแบบไร้สาย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร) 

2,268,486.00

รวมจํานวนเงินท่ีได้รับการจัดสรรท้ังสิ้น 47,909,284.00 
ท่ีมา:   http://www.adslthailand.com/post/กสทช-เห็นชอบหนุน-กทปส-14-โครงการ-เลื่อนจ่ายเงินทีวีดิจิทัล-1ปี 
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ตารางที่ 3.5 แสดงการจัดสรรเงนิจากกองทุน กทปส. ประเภทที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) 

ชื่อโครงการ  (ชือ่หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรร) 
จํานวนเงินที่ได้รับ 
การจัดสรร (บาท) 

1)  การพัฒนาสายอากาศปรับเปล่ียนความถี่สําหรับระบบวิทยุรู้คิดเพ่ือแก้ปัญหาการจัดสรรแถบความถี่ที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 

2,402,471.00

2)  อุปกรณ์สําหรับการแยกฉากหลังโดยการพิจารณาค่าสีแบบทันทีเสริมด้วยอุปกรณ์รับรู้ความลึก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 8,453,000.00
3)  วิจัยเร่ือง การบริหารจัดการเคเบิลทีวีท้องถิ่นในภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี) 384,900.00
4)  Health Monitoring Project Preventive Medicine SupportSystem (PreMediSS) (คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 

6,103,740.00

5)  การก่อสร้างพ้ืนที่ทดสอบแบบเปิดโล่ง (Open Area Test Site:OATS) เพ่ือสอบด้าน EMC และสอบเทียบสายอากาศย่านความถี่
กว้าง (ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC), สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.)) 

9,300,000.00

6)  ระบบการตรวจจับและเตือนภัยแอปพลิเคช่ันอันตรายบนอุปกรณ์เคล่ือนที่ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) 3,822,100.00
7)  เข็มขัดนําทางอัจฉริยะสําหรับคนพิการทางสายตา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 805,710.00
8)  KNACKSAT โครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพ่ือการศึกษา (คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ) 

9,059,690.00

9)  โครงการพัฒนาแอปพลิเคช่ันระบบนําทางสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 4,170,004.00
10)  โครงการดาวเทียมอัจฉริยะ ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา เพ่ือกิจการวิทยุสมัครเล่นไทย (สมาคมวิทยุสมัครเลน่แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

9,300,000.00

11)  การเตือนภัยช้างผ่านระบบการส่ือสารเคล่ือนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล) 

3,245,020.00

12)  โครงการพัฒนาต้นแบบเคร่ืองแสดงผลอักษรเบรลล์ราคาถูกด้วยการใช้เทคนิควิศวกรรมย้อนรอยและวัสดุนวัตกรรมใหม่สําหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและโทรศัพท์สมาร์ตโฟน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

8,960,920.00

13) การทดสอบแพลตฟอร์มการส่ือสารระหว่างยานพาหนะบนความถี่ 5.9 GHz (สมาคมระบบขนส่งและจราจรอจัฉริยะไทย) 4,397,165.00
14) การพัฒนานิทรรศการเชิงปฏิสัมพันธ์ เร่ืองการส่ือสารแบบดิจิทัล (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) 3,669,980.00
15) การจัดทําแผนแม่บทวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ และโทรคมนาคม (คณะวิศวกรรมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

3,215,778.00

16) ระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบส่ือสารทางไกล (มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ) 9,021,500.00
17) ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยในการทํากายภาพบําบัดผ่านเครือข่ายส่ือสาร (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์ 6,658,610.00
18) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่ายแบบไร้สายภายในบ้านอัจฉริยะ สําหรับผู้สูงอายุ 
 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

5,649,400.00

19) การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโทรคมนาคม(TELECOMS)ในการตรวจสอบยืนยันบุคคลด้วยใบหน้า(Face Recognition System) 
เพ่ือความมั่นคงของชาติ(National Security) (สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) 

9,180,000.00

รวมจํานวนเงินท่ีได้รับการจัดสรรท้ังสิ้น 107,799,988.00
 

ท่ีมา:  https://btfp.nbtc.go.th/sites/default/files/news/ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนตามมาตรา52(2).pdf 
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จากการจัดสรรเงินกองทุนของกองทุน กทปส. จะเห็นว่าหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนส่วนใหญ่เป็น 
สถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2 โครงการปี 2556 และ 1 โครงการปี 2557) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (3 โครงการปี 2557) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2 โครงการปี 2556) เป็นต้น  และ 
นิติบุคคลที่เป็น “มืออาชีพ” เช่น สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และมูลนิธิสํารวจโลก  ซึ่งทั้ง
สถาบันการศึกษา และนิติบุคคลเหล่าน้ี มีศักยภาพในการดําเนินโครงการ และมีโอกาสในการ “เข้าถึงกองทุน
อ่ืนๆ” ทั้งในและต่างประเทศอยู่แล้ว 

 
 มีข้อควรสังเกต 2 ประการคือ ประการแรก หน่วยงานราชการ เช่น สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งสามารถต้ังงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
เพ่ือศึกษาวิจัยได้โดยตรง ก็ย่ืนคําขอรับการสนับสนุน และได้รับการจัดสรรเงินกองทุนให้ดําเนินโครงการเป็น
จํานวนเงินมากกว่า 9 ล้านบาทท้ังสองโครงการเลยทีเดียว 

ประการที่สอง เป็นที่น่ายินดีว่า มีโครงการเพ่ือประโยชน์แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสร่วม 10
โครงการ เป็นจํานวนเงินมากกว่า 40 ล้านบาท แต่โครงการในลักษณะที่เป็นการสร้างความรู้เท่าทันสื่อ การ
คุ้มครองผู้บริโภค และการสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้บริโภคสื่อ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร  
 
 3.3.2  การระดมทุนของสื่อชุมชน 

การระดมทุนของวิทยุชุมชนในประเทศไทยที่ผ่านมา นับเป็น “การสร้างอัตลักษณ์” ให้กับวิทยุชุมชน
วิธีหน่ึง ที่ส่งผลให้วิทยุชุมชนแตกต่างจากวิทยุสาธารณะ และวิทยุธุรกิจ  นอกจากน้ี การระดมทุนของวิทยุ
ชุมชนยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่แสวงหาผลกําไรทางธุรกิจ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง
และทุนของผู้ใดนอกจากคนในชุมชนเท่าน้ันอีกด้วย   ย่ิงไปกว่าน้ัน การระดมทุนของวิทยุชุมชนจะประสบ
ผลสําเร็จได้น้ัน ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชนในช่วงก่อต้ังสถานี  ว่าจะสามารถสร้างการ
มีส่วนร่วมจากคนหลากหลายกลุ่มในชุมชน ให้มาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันสร้าง “ประชามติ” จัดต้ังสถานี
วิทยุชุมชน และร่วมกันระดมทุนเพ่ือใช้ในการดําเนินงานวิทยุชุมชนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน (สาโรจน์ แววมณี, 
2556ก)   

 
กิจกรรมระดมทุนของวิทยุชุมชนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมระดมทุนประจําปี เป็นการ

ประยุกต์กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมมาใช้ระดมทุนเพ่ือดําเนินงานวิทยุชุมชน เช่น งานทอดผ้าป่า งาน
บุญกุ้มข้าวใหญ่ (ภาคอีสาน) งานรดนํ้าดําหัว (ภาคเหนือ) เป็นต้น  และ 2) กิจกรรมระดมทุนตามโอกาส เช่น 



80 

งานเลี้ยงขันโตก (ภาคเหนือ) การจัดงานเลี้ยงนํ้าชา (ภาคใต้) การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน (ภาคตะวันออก) การจัดแสดง
ดนตรี การขายสต๊ิกเกอร์ และการรับถ่ายทอดสดงานวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น  
นอกจากน้ี ยังมีการขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกชุมชน ทั้งในลักษณะการขอรับบริจาคเป็นเงิน (รายเดือน
หรือรายคร้ัง) และการขอรับบริจาคเป็นสิ่งของ และขอรับการสนับสนุนจากบุคคลทั่วไป องค์กรภายในชุมชน 
และองค์กรภายนอกชุมชน เพ่ือนําเงินเหล่าน้ี ไปใช้เป็นทุนดําเนินงานของสื่อวิทยุชุมชนต่อไป (จิรพร วิทยศักด์ิ
พันธ์ุ และคณะ, 2556: 238-241) 

 
การระดมทุนของวิทยุชุมชน ก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมแบบใหม่ ขึ้นมาซ้อนทับกับเครือข่ายทาง

สังคมแบบเดิมของชุมชน เรียกว่า “เครือข่ายวิทยุชุมชน”  เครือข่ายน้ี เป็นเครือข่ายทางสังคมระหว่าง
หมู่บ้าน/ตําบล/ อําเภอ  รวมท้ังคนที่สนใจในเนื้อหารายการที่นําเสนอ และคนที่สนใจประเด็นทางสังคม
ร่วมกัน กลุ่มคนเหล่าน้ีสามารถช่วยกันหนุนเสริมให้วิทยุชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
วิทยุชุมชนได้ และช่วยให้บุคคลที่เก่ียวข้องมีทางเลือกในการพัฒนาตนเองได้มากขึ้นตามไปด้วย 

 
อย่างไรก็ตาม เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนส่วนใหญ่จะนําไปใช้จ่ายรายเดือน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า

นํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท เป็นต้น ทําให้สถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีทุนเหลือพอที่จะพัฒนา
ศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับอาสาสมัครอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เช่น การบริหารจัดการสถานี การผลิตรายการที่
มีคุณภาพ และทักษะด้านเทคโนโลยีการกระจายเสียง เป็นต้น  นอกจากน้ี เมื่อต้องใช้เงินในกระบวนการย่ืนขอ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม ทําให้วิทยุชุมชนขาด
แคลนทุนในการดําเนินกิจการ 

 
ในระยะหลัง แม้ว่าวิทยุชุมชนจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

สํานักงานสนับสนุนกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หรือสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ฯลฯ ซึ่งองค์กรภายนอกชุมชนส่วนใหญ่มักมีเป้าหมายที่จะ
ให้วิทยุชุมชนเป็น “ช่องทางการสื่อสาร” เน้ือหาสาระขององค์กรต่อชุมชน  โดยการสนับสนุนที่ให้เป็นไปอย่าง
เจาะจง เพ่ือใช้สําหรับการถ่ายทอดเสียงการประชุม/กิจกรรมขององค์กร หรือทํารายการเกี่ยวกับประเด็นที่
องค์กรรับผิดชอบ หรือเปิดซีดีรายการ เป็นต้น  
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อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนวิทยุชุมชนลักษณะน้ี นอกจากจะไม่เป็นการ “เสริมความเข้มแข็งให้กับ
วิทยุชุมชน” แล้ว ยังพบว่า การให้ทุนดังกล่าว สร้างความแตกแยกในกลุ่มคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนบาง
แห่ง และทําให้บางสถานีขาดการระดมทุนในชุมชน (เพราะมีงบประมาณบางส่วนแล้ว) ส่งผลให้คนในชุมชน
ห่างหาย และขาดการมีส่วนร่วมในสถานีวิทยุชุมชนไปในที่สุด 

 
กล่าวโดยสรุป การเกิดขึ้นของสื่อชุมชนที่ใช้คลื่นความถ่ี  มีวัตถุประสงค์ที่เน้นการพัฒนาประชาชนตัว

เล็กตัวน้อย ที่ทํางานในลักษณะอาสาสมัคร ให้เข้าใจในสิทธิในการสื่อสารของตนเอง ตลอดจนการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะในการสื่อสารในรูปแบบใหม่ เพ่ือแสดงความคิดเห็นของตนเอง รวมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชนด้วย นอกจากน้ี การดําเนินการสื่อชุมชนยังเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนต้ังแต่การเตรียมความพร้อม และหา “ฉันทามติ” ในการก่อต้ัง การบริหาร การผลิตรายการ และ
การประเมินผล สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของงานพัฒนาอย่างชัดเจน 

 
เมื่อสื่อชุมชนได้รับการรับรองให้มีสถานภาพทางกฎหมาย และต้องขอใบอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการ ซึ่งระบุให้ผู้ขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่างๆ “เทียบเท่า” กับการประกอบกิจการบริการสาธารณะและธุรกิจ หมายความว่า สื่อชุมชน คือ
การประกอบกิจการประเภทหน่ึง ที่ต้องมีมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ และผลิตรายการที่เป็น
ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ฯลฯ (สํานักงาน กสทช., 
2556: 71-85) การกําหนดให้สื่อชุมชนต้องปฏิบัติตามดังกล่าวข้างต้นน้ัน สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการ
กํากับดูแลของ กสทช. ที่ให้สื่อชุมชนดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด มากกว่าจะปฏิบัติต่อสื่อชุมชนด้วย
แนวคิดงานพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น 

 
 ดังน้ัน การกําหนดคุณสมบัติ  สัดส่วนรายการ การหารายได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทดลอง
ประกอบกิจการบริการชุมชน จากที่เคยเป็น “เป้าหมาย” ในการพัฒนาสื่อชุมชน จึงกลายมาเป็น “เง่ือนไข” 
ของการพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการ  ถ้า กสทช. พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอย่าง
เคร่งครัด คงมีวิทยุชุมชนเพียงไม่ก่ีสถานี ที่สามารถทําตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ครบถ้วน  อย่างไรก็ตาม พรบ.
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553  ระบุให้ กสทช. มีหน้าที่ส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มี
คุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน และ
สนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพด้วย  
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 เมื่อพิจารณาเหตุผลของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ที่ระบุว่า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ให้เข้าสู่ระบบการออกใบอนุญาต โดยสอดคล้องตามประเภทบริการท่ีกําหนดใน พรบ. การประกอบกิจการฯ 
พ.ศ.2551 (สํานักงาน กสทช., 2556: 85) ประกอบกับการพิจารณาหน้าที่ของ กสทช. ตาม พรบ. องค์กร
จัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 51 ก็อาจจะตีความได้ว่า ผู้ย่ืนขอใบอนุญาตทดลองประกอบฯ 
บริการชุมชน ทั้งที่สามารถกลับมาออกอากาศได้อีก และยังไม่สามารถออกออกอากาศได้ในขณะน้ี เป็น 
“ชุมชนท่ีมีความพร้อม” ที่ กสทช. ควรจะให้การส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการฯ ประเภทบริการชุมชนต่อไป ซึ่งแนวทางการเข้าถึงกองทุน กทปส. ของสื่อชุมชน อาจทําได้ใน 
3 แนวทาง ดังต่อไปน้ี 
 1) การพัฒนาแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้มีความพร้อมและมีคุณสมบัติในการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน โดยวางแผนร่วมกับผู้ย่ืน
ขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน/กลุ่มที่สนใจทําโทรทัศน์ชุมชน สถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการทําตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ 
กทปส. (พ.ศ. 2557-2559) และข้อเสนอของศูนย์บริการทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558) 
 2) การก่อต้ังกองทุนย่อยๆ ตามวัตถุประสงค์ อย่างเช่น “กองทุนวิจัยและพัฒนาสื่อชุมชน” ขึ้นมา
โดยเฉพาะ เหมือนการจัดต้ัง “กองทุนวิทยุชุมชน” ของสหราชอาณาจักร โดยสํานักงานการสื่อสาร (Office of 
Communications, Ofcom) ซึ่งเป็นองค์กรกํากับดูแลการสื่อสารของประเทศ และมีหน้าที่บริหารกองทุน
วิทยุชุมชน ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกองทุนจํานวน 3 คน ให้มีหน้าที่พิจารณาข้อเสนอขอรับ
ทุนและตัดสินใจว่าจะให้ทุนสนับสนุนแก่ข้อเสนอใดบ้าง และคณะกรรมการชุดน้ี เป็นอิสระจากคณะกรรมการ
พิจารณาให้ใบอนุญาต ทั้งน้ีคณะกรรมการท้ังสองชุด ดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการ Ofcom (Office of 
Communica-tions, 2011) 
 3) การจัดสรรงบประมาณให้องค์กรเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการพัฒนาสื่อชุมชน เหมือน
อย่างประเทศออสเตรเลีย จะทําให้การบริหารเงินกองทุนฯ สะดวกขึ้นเพราะการจัดสรร ติดตาม และ
ประเมินผลการให้ทุนสนับสนุนเพียงไม่ก่ีหน่วยงาน แทนที่จะต้องจัดสรร ติดตาม และประเมินผลกลุ่มที่ทําสื่อ
ชุมชนกว่าร้อยแห่ง แนวทางน้ี จะต้องแก้ไข พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 และระเบียบ/
หลักเกณฑ์ต่างๆ ของ กทปส. เพ่ือเปิด “ช่อง” ให้องค์กรเอกชนสามารถเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนและ
ส่งเสริมสื่อชุมชนได้เสียก่อน 
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บทท่ี 4  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 

วิทยุชุมชน เป็นรูปธรรมของสื่อชุมชนในทศวรรษแรกของการปฏิรูปสื่อในประเทศไทย เกิดขึ้นและ
ต้ังอยู่มากว่าศตวรรษ  ด้วยแนวความคิดที่จะพัฒนาประชาชนคนเล็กคนน้อย ทั้งในเขตเมืองและชนบท 
ให้เข้าใจถึงสิทธิในการสื่อสารของตนเอง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเหล่าน้ี ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใน
การสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือแสดงออกทางความคิดของตนเองต่อสาธารณะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชนด้วย  ย่ิงไปกว่าน้ัน การดําเนินการสื่อชุมชนยังเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ต้ังแต่การเตรียม “ความพร้อม” และหา “ฉันทามติ” ในการก่อต้ัง การบริหาร การผลิตรายการ และ
การประเมินผล  เพื่อให้การดําเนินการส่ือชุมชนมีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคม และมีบทบาทในการพัฒนา
สังคมอย่างชัดเจน   

 
ขณะท่ี กฎหมายอันเป็น “ผลของการปฏิรูปสื่อ” อย่างเช่น พรบ. การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551 

และ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 รวมทั้งองค์กรกํากับดูแลตามกฎหมายกําหนดอย่างเช่น 
กสทช. ซึ่งแต่งต้ังขึ้นในทศวรรษที่สองของการปฏิรูปสื่อ ใช้การระบุคุณสมบัติ และกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ให้ชุมชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อรับรองสถานภาพสื่อชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน แล้วจึงจะ
สนับสนุนให้ประกอบการต่อไปได้  ซ่ึงสะท้อนวิธีคิดต่อสื่อชุมชนในลักษณะของการประกอบกิจการวิชาชีพ
สื่อเพียงมิติเดียว  

 
การทําหน้าที่ของ กสทช. ในการจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ภาคประชาชนเพ่ือประกอบกิจการกระจาย

เสียงประเภทบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และการสนับสนุนภาคประชาชนที่ยังไม่พร้อมเพ่ือให้เข้าถึง
และใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน  กสทช. ยังไม่ได้กําหนด “วิสัยทัศน์และนโยบาย” ที่
ชัดเจน เน่ืองด้วยยังมีความไม่ลงรอยในแนวคิดสื่อชุมชน และความล่าช้าในระดับปฏิบัติการ ส่งผลให้ไม่
สามารถดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดได้ลุล่วง  หากต้องการให้การปฏิรูปสื่อในทศวรรษต่อไป กล่าวคือ 
การ “มีสื่อชุมชน” เป็นเสาหลักที่สาม และเป็นองค์ประกอบสําคัญในภูมิทัศน์สื่อของประเทศ  กสทช. 
จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดต่อสื่อชุมชน และเร่งดําเนินตามแนวนโยบายต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว 
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4.1 บทสรุป 
 

การให้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการแก่สื่อชุมชนที่ กสทช. กําลังดําเนินการอยู่น้ัน จะไม่มี
ความหมายใดๆ เลย  หาก กสทช. และคนในสังคมไทย  ยังไม่ยอมรับว่าสื่อชุมชนเป็น “เสาหลักที่สาม” ที่
สังคมได้ประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมไทย รวมทั้ง ยังไม่ให้ทุนสนับสนุนที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือสนับสนุน
การวิจัย การประเมินผลกระทบ และการศึกษาผู้ฟัง สําหรับปรับปรุงการดําเนินการสื่อชุมชน  

 
สื่อชุมชนในประเทศไทยท่ีดําเนินการมากว่าทศวรรษ แม้จะมีอัตลักษณ์ตามกฎหมายที่ชัดเจนว่า มี

กลุ่มคนหรือนิติบุคคลในท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ดําเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามความต้องการของชุมชน
หรือท้องถิ่นที่รับบริการ ไม่โฆษณาหากําไรในทางธุรกิจ และมีรายการที่เป็นสาระไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 29  
ทว่า คนในสังคมส่วนใหญ่ยังสับสนต่อบทบาทของสื่อชุมชนว่าเป็นสื่อที่มีคุณค่า จําเป็น-ต้องมีอยู่ หรือเป็นสื่อที่
สร้างความเกลียดชัง ค้ากําไร รับใช้การเมือง-ต้องกําจัดให้หมดไป  

 
ใน 10 กว่าปีที่ผ่านมา ผู้ดําเนินการสื่อชุมชน ไม่เพียงไม่สามารถช่วงชิง “การนิยามความหมาย” 

เท่าน้ัน ยังไม่สามารถนําเสนอผลปฏิบัติการดีที่สุด (best practice) เชิงประจักษ์ต่อสังคมได้ด้วย  นอกจากน้ี 
องค์กรตัวแทน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือสถาบันการศึกษา แม้จะมีความพยายามที่เข้ามีส่วนร่วมในการ
กําหนดกฎหมาย และนโยบายที่เอ้ือประโยชน์ต่อสื่อชุมชน แต่ในงานเสริมศักยภาพและพัฒนาชุมชนให้มีความ
พร้อม และพัฒนาผู้ดําเนินการสื่อชุมชนให้มีคุณภาพ ยังมีข้อจํากัดอยู่มาก 

 
แม้กฎหมายจะรับรองสถานภาพของสื่อชุมชน และกําหนดหน้าที่ของ กสทช. ให้กํากับดูแลสื่อชุมชน 

แต่ กสทช. ไม่ได้ตระหนักถึงความแตกต่างในบทบาทของสื่อชุมชนต่อสังคม จึงออกประกาศและระเบียบต่างๆ 
โดยกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติต่อสื่อชุมชนเช่นเดียวกันกับสื่อสาธารณะและสื่อธุรกิจ ซึ่ง
นอกจากจะไม่เอ้ือประโยชน์ต่อสื่อชุมชนแล้ว ยังเป็นการลิดรอนสิทธิในการเข้าถึงและใช้คลื่นความถี่ของสื่อ
ชุมชนอย่างย่ิงอีกด้วย  ย่ิงไปกว่าน้ัน ความล่าช้าในการปฏิบัติตามนโยบายสนับสนุนสื่อชุมชน ทําให้สื่อชุมชน
ไม่เพียงไม่ได้รับการส่งเสริม หากยังต้อง “หยุดดําเนินการ” อันเน่ืองมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน
อีกด้วย 

                                                            
29  ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 : ภาคผนวก ข. คุณสมบัติ ลักษณะผัง
รายการ สัดส่วนรายการ และการหารายได้ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการชุมชน 
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4.1.1 บทบาทในการพัฒนาสังคมของสื่อชุมชน 
สื่อชุมชน นับเป็น “ศูนย์การเรียนรู้การสื่อสารแบบใหม่ในชุมชน” เน่ืองจากวิทยุชุมชนและโทรทัศน์

ชุมชนต้องใช้เทคโนโลยีและการบริหารองค์กรแบบ “ใหม่” ที่ชุมชน โดยเฉพาะในเขตชนบท ยังไม่คุ้นเคย 
กล่าวคือ ผู้บริหารสถานีและผู้จัดรายการต้องเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการกระจายเสียง/ภาพ เช่น กล้อง 
เครื่องส่ง มิกเซอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพ่ือให้สถานีของตนสามารถกระจายเสียง/ภาพได้ 
นอกจากน้ี ผู้ผลิตรายการ ยังต้องฝึกการพูดผ่านไมโครโฟน การหาข้อมูลเพ่ือพูดในรายการ การเขียนบท การ
เรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมท้ังแสวงหารูปแบบรายการที่ตอบสนองคนในชุมชน  กระบวนการเหล่าน้ี 
ต้องประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน และบางคร้ังอาจจะต้องเข้าร่วมประชุม/อบรมกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ในการสื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์ด้วย  นอกจากน้ี ผู้บริหาร
สถานียังต้องเรียนรู้การจัดการเอกสาร รายงานทางการเงิน แนวทางการระดมทุนแบบใหม่ๆ ฯลฯ รวมทั้งการ
ติดต่อกับหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะ กสทช. เพ่ือขอใบอนุญาตประกอบกิจการ เพ่ิมเติมอีกด้วย 

 
นอกจากสื่อชุมชนจะเป็นศูนย์เรียนรู้การสื่อสารแบบใหม่ของคนในชุมชนแล้ว ยังเป็น “เครื่องมือ

สื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม” ในหลายๆ ด้านด้วย  การใช้สื่อชุมชนเป็นเคร่ืองมือสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม 
ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละชุมชนที่ผู้บริหารสถานี ผู้ผลิตรายการ และผู้ฟัง จะสรุปร่วมกันว่าประเด็นการพัฒนา
สังคมประเด็นไหนที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนของตน ในแต่ละชุมชนอาจมีหลายประเด็นที่ต้องการ
สื่อสาร และอาจจะมีการปรับเปลี่ยนประเด็นการสื่อสารเพ่ือพัฒนาสังคมไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่เปลี่ยนไป ประเด็นการสื่อสารเพ่ือพัฒนาสังคมที่สื่อชุมชนมักใช้ในการสื่อสาร มีดังต่อไปน้ี 

-  การสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้สิทธิในการส่ือสาร โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้
เรื่องสิทธิในการสื่อสารและการเข้าถึงสื่อ สมาชิกแต่ละคนจะหมุนเวียนกันมาผลิตรายการใน
ประเด็นที่ตนเองสนใจ ไม่ใช่แค่มุ่งเน้นเฉพาะเรียนรู้การผลิตรายการอย่างเดียว 

-  การสื่อสารข้อมูลข่าวสารของชุมชน คือ การให้ข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น กิจกรรมที่เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน หรืองาน
พัฒนาในชุมชน เป็นต้น  

-  การสื่อสารเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม เป็นการสื่อสารเพ่ือฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ 
คุณธรรม และความดีงามของชุมชน แมแ้ต่เพลงก็ต้องคัดเลือกเพลงที่มีเน้ือหาสร้างสรรค์ ไม่มี
เน้ือหาสองแง่สองง่าม หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี 
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-  การสื่อสารเพ่ือฟ้ืนฟูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการสื่อสารให้สมาชิกชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในชุมชน 

-  การส่ือสารเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยสื่อสารให้ผู้ฟัง/ผู้ชมเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากร 
ธรรมชาติในชุมชน และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติที่ย่ังยืน  

-  การสื่อสารเพ่ือวิถีชีวิตและอาชีพ โดยการให้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชน  

-  การสื่อสารเพ่ือผู้ไร้เสียงในสังคม (Voiceless) คือ การให้ผู้ไร้สิทธิ ไร้เสียง ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
อาทิ กลุ่มเด็ก ผู้พิการ ชนเผ่า ฯลฯ ได้มีโอกาสออกมาพูดถึงปัญหาหรือเรื่องราวที่ตนเองสนใจ
ผ่านสื่อ (มรรยาท พงษ์ไพบูลย์, 2546) 

 
สําหรับวิทยุชุมชนในสังคมไทยน้ัน  วิทยุชุมชน เป็นสื่อที่ออกแบบเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

คนทุกกลุ่มที่อยู่ในชุมชน  วิทยุชุมชนจึงมีบทบาทต่อชุมชนและสังคมแตกต่างจากส่ือประเภทอ่ืนๆ โดยสิ้นเชิง 
และมีงานศึกษาวิจัยหลายช้ินที่ยืนยันว่าวิทยุชุมชนมีบทบาทในการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ของกลุ่มผู้หญิงและ
ผู้สูงอายุ บทบาทในการสร้างการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้ชาวบ้าน บทบาทในการเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
ให้กับคนในชุมชน และบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคระดับท้องถิ่น ฯลฯ (ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์, 2558ก.: 2; 
พนิตา สุขโกศล, 2551; พูลสมบัติ นามหล้า (2552) 

 
4.1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของสือ่ชุมชน 
องค์ประกอบแวดล้อมในวงกว้างที่สําคัญและจําเป็นต่อการดํารงอยู่ของสื่อชุมชน คือ การท่ีสังคม

ต้องการสื่อที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย ซึ่งหมายรวมถึง การมีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง การมีกฎหมายที่
รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และความเป็นอิสระของสื่อมวลชน  สําหรับสิ่งแวดล้อมทางกฎหมาย
น้ัน คือ การมีองค์กรกํากับดูแลที่เป็นอิสระและมีความโปร่งใสในการตัดสินใจในระดับนโยบาย  การมีหลักการ
ในการจัดสรรคลื่นความถ่ีที่เสรีและเป็นธรรมแก่สื่อธุรกิจ สื่อสาธารณะ และสื่อชุมชน   การกําหนดสัดส่วน
คลื่นความถ่ีที่สงวนไว้ให้กับการกระจายเสียงที่ไม่แสวงหากําไร  ความสามารถในการจ่ายค่าธรรมเนียมของสื่อ
ชุมชน  การมีสถานภาพทางกฎหมายของสื่อชุมชน  กระบวนการออกใบอนุญาตที่ชัดเจนและโปร่งใส โดย
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตจําเป็นต้องปรึกษาหารือกับภาคประชาสังคม  และมีการเตรียมการออก
ใบอนุญาตให้อย่างเฉพาะเจาะจงแก่สื่อชุมชน เป็นต้น (Kate Coyer et Arne Hintz, 2010 ใน 
http://books.openedition.org/ceup/2186) 



87 

ในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความย่ังยืนของวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ชุมชน แบ่ง
ออกเป็น ปัจจัยภายในชุมชน และปัจจัยภายนอกชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ก. ปัจจัยภายในชุมชน  คือ การสร้างการมีส่วนร่วม  ต้ังแต่การริเริ่มก่อต้ังสื่อชุมชน การบริหาร
จัดการ การผลิตรายการ และการประเมินผลการดําเนินงาน โดยคนทุกกลุ่มในชุมชน ที่มีความแตกต่างกันไม่
ว่าจะในแง่ของฐานะทางเศรษฐกิจ เพศ วัย สถานะทางสังคม ฯลฯ มีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการแสดงความ
คิดเห็น ศักยภาพ และความรู้ และร่วมมีบทบาทดําเนินการอย่างต่อเน่ือง (จุมพล รอดคําดี, 2542; กาญจนา 
แก้วเทพ, 2546; บัณฑร อ่อนดํา, 2544) การสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการริเริ่มก่อต้ังสถานี โดยการ
ระดมความคิดเห็นและวางเป้าหมายร่วมกันว่า “ต้องการมีสื่อชุมชนไปเพ่ืออะไร” นับเป็นหัวใจสําคัญต่อความ
ย่ังยืนของสื่อชุมชนน้ันๆ 

 
นอกจากน้ี เง่ือนไขที่สําคัญอีกประการหน่ึง ก็คือ ในชุมชนที่มี ฐานงานพัฒนา ประเด็นใดประเด็นหน่ึง 

หรือมี แกนนําชาวบ้าน ที่ทํางานเพ่ือสังคมจํานวนมาก หรือเป็นชุมชนที่มี ปัญหาสาธารณะ ที่ส่งผลกระทบต่อ
คนส่วนใหญ่  จะพบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสูงมาก  สําหรับชุมชนที่ไม่มีฐานงานพัฒนา หรือมีแกนนํา
ชาวบ้านที่ทํางานเพ่ือสังคมไม่มากนัก หรือไม่มีประเด็นปัญหาสาธารณะท่ีส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ การมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนจะน้อยกว่า (สาโรจน์ แววมณี, 2551) 

 
สําหรับแกนนําชาวบ้าน ที่ริเริ่มก่อต้ังและบริหารส่ือชุมชนต้องมี “ทุนทางสังคม” และมีรากฐานการ

ทํางานพัฒนาชุมชนมาก่อน เพราะจะสามารถชักชวนกลุ่มคนที่หลากหลายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการสื่อชุมชนที่ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายในชุมชนได้ โดยผู้ดําเนินงานสื่อชุมชนต้องทํางาน
บริหารและผลิตรายการท่ีทําให้คนในชุมชนพอใจ (enjoyable) ได้ประโยชน์ (useful) และเห็นคุณค่า 
(valuable) ดังน้ัน ภารกิจสําคัญของผู้ดําเนินงานสื่อชุมชน คือ การสร้างความรู้สึกร่วมและตระหนักในคุณค่า
ของสื่อชุมชนให้กับคนในชุมชน  การระดมทุนและทรัพยากรด้านต่างๆ จากชุมชน การเพ่ิมจํานวนสมาชิก การ
กําหนดแผนการระดมทุนอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับวิถีชุมชน การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพรายการ
อย่างต่อเน่ือง การเชิญชวนให้กลุ่มบุคคลต่างๆ มาใช้ช่องทางการสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการ
ของชุมชน โดยการบริหารจัดการที่โปร่งใส ช้ีแจงและตรวจสอบได้ และยึดหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
(เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, 2547) 
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 ข. ปัจจัยภายนอกชุมชน  ที่ส่งผลให้สื่อชุมชนมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนมี 3 ปัจจัย (พิรงรอง รามสูต, 
2556 และ Steve Buckley, 2011) ได้แก่  

(1) เจตจํานงทางการเมือง  
บทเรียนจากประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาพบว่า แม้จะมีกฎหมายและองค์กรกํากับ

ดูแลแล้ว แต่หลายคร้ังที่เกิดการผลัดเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายที่เก่ียวกับสื่อชุมชนก็ปรับเปลี่ยนไปตามแนวคิด
ของรัฐบาลที่ขึ้นมาบริหารประเทศในขณะนั้นๆ ด้วย ถ้ารัฐบาลใดไม่เห็นคุณค่าของสื่อชุมชน ก็จะกําหนด
นโยบายที่ทําให้การพัฒนาสื่อชุมชนต้องชะงักงันหรือล้มหายตายจากไปในภูมิทัศน์สื่อของประเทศ วิธีการที่
สําคัญสําหรับต่อรองกับรัฐบาลก็คือ “ภาคประชาชน” ต้องตระหนักถึงคุณค่า และยืนยันถึงความจําเป็นต้องมี
สื่อชุมชนในสังคม ซึ่งจะเป็นเช่นน้ันได้ก็ต่อเมื่อ “ผู้ดําเนินการสื่อชุมชน” ต้องพิสูจน์ตนเองอย่างแข็งขันเพ่ือให้
สังคมรับรู้ถึงบทบาทและคุณค่าต่อสังคมด้วย ในประเทศไทย ความสับสนต่ออัตลักษณ์สื่อชุมชน และความไม่
ชัดเจนในบทบาทต่อสังคมของสื่อชุมชน ทําให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนเกิดความไม่แน่ใจที่จะให้การ
สนับสนุนสื่อชุมชน 

(2) การเข้าถึงคลื่นความถ่ี  
กฎหมายไทย ไม่เพียงให้สถานภาพทางกฎหมายแก่สื่อชุมชน แต่ยังกําหนดให้จัดสรรคลื่น

ความถี่ให้ภาคประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  แม้ กสทช. จะมีความ
พยายามที่จะให้ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนเข้าสู่กระบวนการ “อนุญาตทดลองประกอบกิจการ” ทว่า ใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการดังกล่าว ยังไม่ได้หมายความถึงการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และไม่คุ้มครองสิทธิใน
การใช้คลื่นความถ่ีน้ันๆ แต่อย่างใด  ส่วนการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับโทรทัศน์ชุมชน มีเพียงแนวนโยบายท่ี
ต้องรอการยุติออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกเสียก่อน  ดังน้ัน กสทช. จึงควรเร่งกระบวนการจัดสรรคลื่น
ความถี่ให้ประชาชนเข้าถึงตามกฎหมาย ด้วยการจัดทําแผนพัฒนากิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่
ประกอบด้วยการจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาตประกอบกิจการ ตลอดจนมาตรฐานทางเทคนิคต่างๆ ที่
เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

(3) การสนับสนุนทุน   
นอกจากการจัดสรรคล่ืนความถี่ให้ภาคประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์แล้ว ในกรณีที่ภาค

ประชาชนไม่พร้อม จําเป็นต้องสนับสนุนให้ชุมชนและผู้ดําเนินการสื่อชุมชน มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาต
และดําเนินการสื่อชุมชนอย่างมีคุณภาพ ย่ังยืน และพ่ึงตนเองได้  การระดมทุนภายในชุมชน สามารถหารายได้
เพียงพอค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่าน้ัน  หากต้องการเสริมศักยภาพและฝึกอบรมทักษะอ่ืนๆ เพ่ือให้สื่อชุมชนมี
คุณภาพและดําเนินการอย่างย่ังยืน จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภายนอก ดังน้ัน กสทช. ควรเร่ง
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จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมสื่อชุมชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และกําหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุน 
กทปส. จัดประชุมกับกลุ่ม/องค์กรที่ทําสื่อชุมชน เพ่ือร่วมกันวางแผนสนับสนุนด้านกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ สําหรับผู้ประกอบ
กิจการบริการชุมชน 

 
นอกจากน้ี องค์กรกํากับดูแล (กสทช.) ควรตระหนักและให้ความสําคัญในการวางแนวทางเพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสื่อชุมชนในด้านต่างๆ มากกว่าการให้ความสําคัญกับเง่ือนไขทางเทคนิคในการส่ง
กระจายเสียง รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบเพ่ือขอใบอนุญาต กล่าวคือ กสทช. ควรหนุนเสริมพันธะกิจ
ของสื่อชุมชนในลักษณะที่ต่างไปจากสื่อกระแสหลัก คือ การมุ่งเน้นส่งเสริมพันธะกิจด้านการให้การศึกษา (to 
educate) และการให้ข่าวสาร (to inform) แทนการโน้มน้าวใจ (to  persuade) หรือการให้ความบันเทิง (to  
entertain) เพ่ือให้สื่อชุมชนก้าวข้ามจากการเป็นเพียง “สื่อใหม่” ไปสู่การเปิด “พ้ืนที่สาธารณะ” (public 
sphere) ซึ่งจะทําให้สื่อชุมชนมีคุณูปการต่อชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง (สุระชัย ชูผกา, 2548) 

 
ย่ิงไปกว่าน้ัน องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ช่องทางวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ชุมชน สื่อสารเน้ือหาสาระ

ที่องค์กร/หน่วยงานน้ันๆ ต้องการ ควรระมัดระวังการให้การสนับสนุนแก่สื่อชุมชน โดยเฉพาะด้านงบประมาณ 
ทั้งน้ีต้องตระหนักว่า นอกจากจะต้องไม่ทําให้สื่อชุมชนดําเนินงานที่ขัดต่อหลักการแล้ว ยังต้องเป็นไปเพ่ือเสริม
ทักษะด้านการทําสื่อด้วย เช่น ไม่ควรมี “สื่อสําเร็จรูป” ไปให้สื่อชุมชนใช้ในการออกอากาศรายการเท่าน้ัน 
หากควรทําเป็นโครงการ “ผลิตสื่อโดยชุมชน” ที่มีเน้ือหาตามองค์กรกําหนด ในภาษาถ่ิน รูปแบบที่ง่าย และ
สอดคล้องกับการนําเสนอในสื่อชุมชน เป็นต้น 

 
4.1.3 การเสริมศักยภาพผูป้ระกอบการสื่อชุมชน 
เน่ืองจากสื่อชุมชน เป็นสื่อที่ดําเนินการโดยอาสาสมัครและไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจ  ดังน้ัน การ

แสวงหาทุนเพ่ือเสริมศักยภาพของตนเองจึงมีข้อจํากัดหลายด้าน  รัฐที่มองเห็น “คุณค่าทางสังคม” ของสื่อ
ชุมชน จึงให้การสนับสนุนการประกอบกิจการ เพ่ือให้สื่อของประเทศมีความหลากหลาย  อย่างไรก็ตาม การ
ดําเนินงานมากว่า 10 ปีของวิทยุชุมชนในประเทศไทย พบว่า วิทยุชุมชนแต่ละแห่งมีศักยภาพไม่เท่ากัน บาง
แห่งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี มีกลุ่มคนที่หลากหลายเข้าร่วมในการดําเนินงานด้านต่างๆ และ
สามารถพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานวิทยุชุมชน ที่สมาชิกชุมชนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ และมี
โอกาสส่ือสารเรื่องราวที่ตนเองให้ความสนใจ 
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 ขณะท่ี วิทยุชุมชนบางแห่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและแรงเสียดทานจากรัฐและธุรกิจ ทําให้ไม่
สามารถดําเนินงานตามหลักการของวิทยุชุมชนได้ และกลายเป็นวิทยุขนาดเล็กที่ประกอบการเชิงธุรกิจไปใน
ที่สุด และบางชุมชน แม้ว่าจะพยายามดําเนินงานตามหลักการวิทยุชุมชน แต่เมื่อเผชิญกับการขอใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการฯ ที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมาก รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการประกอบกิจการกระจายเสียง จึงจํายอมให้วิทยุชุมชนท่ีตนเองสร้างขึ้นมากับมือ
ล้มหายตายจากไป 
 

นอกจากน้ี วิทยุชุมชนบางแห่ง แม้จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคการขอใบอนุญาตทดลองฯ จนสามารถ
กลับมาออกอากาศได้อีกคร้ัง แต่กําลังเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ดังน้ี 

  1) ปัญหาด้านบุคลากร  การดําเนินงานของวิทยุชุมชนใช้ระบบอาสาสมัคร และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นตัวบ่งช้ีศักยภาพในการดําเนินงานและการดํารงอยู่ของวิทยุชุมชน ชุมชนบาง
แห่งไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่ๆ มารับช่วงการดําเนินงาน
ต่อไปได้ 

2) ปัญหาด้านการทําหน้าที่ (functioning)  รูปแบบและเนื้อหาของรายการวิทยุชุมชนบาง
แห่งไม่สอดคล้องกับพันธะกิจสําคัญของวิทยุชุมชน ที่ควรนําเสนอรายการที่ต่างไปจากสื่อกระแสหลัก หรือ
นําเสนอเน้ือหาที่มีลักษณะที่หลากหลาย (diversity) และสมดุลในหน้าที่พ้ืนฐาน 3 ประการ ได้แก่ การให้
ข้อมูลข่าวสาร การให้การศึกษา และการให้ความบันเทิง และ  

3) ปัญหาด้านอัตลักษณ์ (Identity)  วิทยุชุมชนบางแห่งใช้ลีลาและภาษาที่เป็นแบบแผนของ
สื่อกระแสหลัก ทําให้อัตลักษณ์ของตนเองไม่ต่างจากสื่อกระแสหลัก และบางแห่งก็หลงลืมหน้าที่และพันธะกิจ
ของการเป็นสื่อชุมชนและสื่อทางเลือก ทําให้วิทยุชุมชนเป็นเพียงหนทางแห่งการได้มาซึ่งสิทธิและการเป็น
เจ้าของสื่อเท่าน้ัน โดยไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปสื่อ (สุระชัย ชูผกา, 2548; สาโรจน์ แววมณี, 2551 
และจิรพร วิทยศักด์ิพันธ์ุ และคณะ, 2556) 

 
กองทุน กทปส. จึงเป็นกลไกสําคัญที่จะส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพของตนเองและสามารถ

ดําเนินงาน “สื่อชุมชน” ที่สอดคล้องกับนิยามสากลและกฎหมายได้ ในสภาพการณ์ปัจจุบัน กสทช. ควรจะ
พิจารณาว่า “ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบการฯ บริการชุมชน” ทั้งที่ได้ออกอากาศ และยังไม่ได้
ออกอากาศ คือ ชุมชนที่มีความพร้อมและแสดงความประสงค์ที่จะมี “สื่อชุมชน” ของตนเอง ซึ่ง กสทช. 
ควรจะส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจกระจายเสียงบริการชุมชน โดย



91 

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ และภาคประชาสังคม สร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพในด้าน
ต่างๆ ดังน้ี 

1) การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการสถานีวิทยุ ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี (1) ความเข้าใจ
หลักการวิทยุชุมชน และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการบริการชุมชน (2) รูปแบบและ
วิธีการระดมทุน  (3) การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย  (4) แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  และ 
(5) การสร้างอาสาสมัคร ฯลฯ 
  2) การฝึกอบรมด้านการผลิตรายการ  ในประเด็นดังต่อไปน้ี (1) รูปแบบการจัดรายการ
ประเภทต่างๆ  (2) การเขียนบทรายการ  (3) เทคนิคการจัดรายการ  (4) เทคนิคการสื่อสาร และ (5) การเป็น
ผู้สื่อข่าวชุมชน ฯลฯ 
  3) การฝึกอบรมด้านเทคนิค  ในประเด็นต่อไปน้ี  (1) การบํารุงรักษาเคร่ืองส่งและอุปกรณ์ที่
ใช้ในการกระจายเสียงเบ้ืองต้น (2) การใช้โปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์เพ่ือผลิตจัดรายการ  และ (3) เทคนิค
การบันทึกรายการ ฯลฯ 
  4) การจัดอบรมช้ีแจงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต การเตรียมเอกสาร การรวบรวมหลักฐาน 
และการกรอกแบบคําขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการบริการชุมชน 
  5) การส่งเสริมให้สื่อชุมชนสร้างกระบวนการตรวจสอบและการกํากับดูแลกันเอง โดย
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มสื่อชุมชนในระดับต่างๆ (ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ) เพ่ือร่วมกันสร้างมาตรฐานทาง
จริยธรรมที่ใช้ในการกํากับดูแลกันเอง และการก่อต้ังองค์กรตัวแทนสื่อชุมชน ที่จะเป็นองค์กรที่เป็นกลไกในการ
กํากับดูแลกันเอง และเป็นกลไกการกํากับดูแลร่วมกันระหว่าง กสทช. และสื่อชุมชน ทั้งน้ี กสทช. ควร
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของสํานักเลขานุการขององค์กรตัวแทน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วย 
 การรวมกลุ่มกันเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก่อต้ังโทรทัศน์ชุมชนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมใน
ประเทศไทยยังมีเพียงไม่ก่ีแห่ง กสทช. ควรจะกําหนดนโยบายการส่งเสริมชุมชนที่ต้องการก่อต้ังโทรทัศน์ชุมชน  
2 ขั้นตอน คือ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรยีมความพร้อมชุมชน  
การสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มที่แสดงความจํานงที่จะก่อต้ังโทรทัศน์ชุมชนให้มีความพร้อมด้านต่างๆ เช่น 

การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตรายการท้องถิ่น การบริหารจัดการสถานี และทักษะการผลิตรายการ เป็นต้น อาจทํา
ได้ 2 รูปแบบ คือ   

1) กสทช. ทําผ่านโครงการหรือกิจกรรมในลักษณะที่คล้ายกับโครงการหรือกิจกรรมของ 
กสทช. ที่เคยทํามา เช่น กิจกรรมการสร้างการรู้ทันสื่อให้กับผู้บริโภค การทําแคมเปญหนังสั้น และ



92 

การสร้างจริยธรรมสื่อ เป็นต้น การทํากิจกรรมร่วมกันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ กสทช. เห็นศักยภาพ
ของกลุ่มที่ต้องการมีโทรทัศน์ชุมชนและสามารถวางแผนพัฒนาขั้นต่อไปได้ (ภัทรา บุรารักษ์, 2557 ใน 

www.citizenthaipbs.net/node/4581)   
2) กสทช./กทปส. ทําบันทึกข้อตกลงกับสถานีโทรทัศน์ และมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมกันพัฒนา

ทักษะด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อการบริหารงานโทรทัศน์และการผลิตรายการกับกลุ่มที่แสดงความจํานงที่
จะก่อต้ังโทรทัศน์ชุมชน  (สิขเรศ ศิรากานต์, 2557 ใน http://www.citizenthaipbs.net/node/ 
4575) 
 

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชน  
กสทช. ควรจัดสรรช่วงความถี่โทรทัศน์ดิจิทัลบริการสาธารณะที่ยังว่างอยู่เพ่ือทดลองการประกอบ

กิจการโทรทัศน์ชุมชน อันเป็นโครงการนําร่องที่เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการ
ก่อต้ังสถานีโทรทัศน์ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลในระดับท้องถิ่น การผลิต
รายการและการกําหนดรูปแบบและสัดส่วนรายการ การระดมทุนภายในท้องเพื่อนํามาใช้ในการดําเนินงาน 
การคํานวณค่าใช้จ่ายในการก่อต้ังสถานีและการดําเนินงานรายปี ฯลฯ  โครงการนําร่องน้ี ควรจะเป็นการ
ทํางานร่วมกันระหว่าง กสทช.  สถานีโทรทัศน์ระดับชาติ  สถาบันการศึกษา  และภาคประชาสังคม 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
 

สื่อชุมชนได้รับสถานภาพทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้สื่อชุมชนเป็นส่วนหน่ึงในภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) 
ของประเทศ อันเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปสื่อของสังคมไทย ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กสทช. ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีพระราชบัญญัติฯ กําหนด หน่ึงใน
หน้าที่ของ กสทช. คือ การจัดสรรคลื่นให้สื่อชุมชนและสร้างหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนและส่งเสริมสื่อ
ชุมชน โดยมีกองทุน กทปส. เป็นกลไกสนับสนุนสนับสนุนและส่งเสริมให้สื่อชุมชนมีความเข้มแข็ง ดังน้ัน 
กสทช. ควรจะกําหนดนโยบายและดําเนินการในด้านต่างๆ ดังน้ี 
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การปรับเปลี่ยนแนวคิดต่อสื่อชุมชน 
ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา  กสทช. เน้นการจัดการให้ใบอนุญาตทดลองฯ แก่วิทยุชุมชน ส่วนการพัฒนาสื่อ

ชุมชนยังไม่มีมากนัก และมักจะนับรวมการพัฒนาศักยภาพสื่อชุมชนร่วมกับสื่อสาธารณะและสื่อธุรกิจ แต่
เน่ืองจากสื่อชุมชนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสื่อสาธารณะและสื่อธุรกิจ คือ การดําเนินงานโดย
อาสาสมัครและไม่มีรายได้จากการโฆษณา ดังนั้น กสทช. ควรปรับเปลี่ยนแนวคิดต่อสื่อชุมชน จากแนวคิด
ต่อสื่อชุมชนในแง่เป็นการประกอบกิจการเช่นเดียวกับการประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะ/ธุรกิจ 
ไปเป็นแนวคิดต่อสื่อชุมชนในแง่ที่ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน/สังคมที่ มุ่งไปสู่การเป็นสังคม
ประชาธิปไตย ที่คนทุกกลุ่มสามารถมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนในการพัฒนาสังคม/ประเทศ 
โดยการส่งเสริมให้สื่อชุมชนเป็น “เสาหลักที่สาม” ที่ดําเนินกิจการไปพร้อมกับสื่อสาธารณะและสื่อธุรกิจ 
นอกจากน้ี กสทช. ควรจะเปลี่ยนแนวคิดที่จะใช้ข้อกําหนดว่าด้วยคุณสมบัติและแนวทางการดําเนินการสื่อ
ชุมชนท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายเป็นเกณฑ์ชี้วัดว่าจะให้ใบอนุญาตแก่สื่อชุมชนนั้นๆ หรือไม่ ไปเป็นแนวคิดที่
ใช้ข้อกําหนดเหล่านั้นเป็นทิศทางที่ กสทช. จะพัฒนาสื่อชุมชนให้สามารถทําได้ตามที่กฎหมายกําหนด โดย
อาจจะกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาสื่อภาคประชาชน/สื่อชุมชนว่าต้องการ “พัฒนาสื่อชุมชนให้
เป็นสื่อสาธารณะที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน” 

 
การจัดทําหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกําหนดไว้ในแผนแม่บท  
กสทช. ได้วางแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 2555) และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินการกํากับดูแล แต่หลักเกณฑ์
หลายหลักเกณฑ์ที่กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในแผนแม่บทฯ ทั้ง 2 แผน ไม่สามารถทําได้ตามกรอบเวลาที่วาง
ไว้ เช่น หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี และการส่งเสริมการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการบริการชุมชน ด้าน
กิจการกระจายเสียง (กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี หรือใน พ.ศ. 2557) และด้านกิจการโทรทัศน์ 
(กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี หรือใน พ.ศ. 2558)  นอกจากน้ี กสทช. ยังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์การส่งเสริม
ชุมชนที่มีความพร้อมให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน และแผนสนับสนุนด้านกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะสําหรับผู้
ประกอบกิจการบริการชุมชน (ไม่ได้ระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ แต่อยู่ในแผน 5 ปี)  หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าว 
เป็น “ช้ินส่วน” สําคัญที่จะทําให้ “กลไกการกํากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริม” สื่อชุมชน “ขับเคลื่อน” ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน กสทช. ควรจะเร่งรัดให้มีการประกาศใช้ตามแผนฯเพ่ือแสดงให้
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สาธารณชนเห็นถึงเจตจํานงของ กสทช. ว่าเป็นองค์กรกํากับดูแลที่ต้องการให้สังคมไทยเกิดการปฏิรูปสื่ออย่าง
แท้จริง 

 
การกําหนด “พื้นที่” ให้แก่การประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท 
สื่อชุมชนใช้คลื่นความถ่ีร่วมกับสื่อสาธารณะและสื่อธุรกิจ ดังน้ัน การจัด “พ้ืนที่” ให้กับสื่อทั้ง 3 

ประเภทในการส่งสัญญาณทั้งในระบบแอนะล็อกและดิจิทัล (ตามร่างแผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิค
ของ กสทช. ที่มีการจองช่วงความถี่ 87.5-91.5 MHz ให้วิทยุชุมชนใช้) จะทําให้การรบกวนกันของคลื่น
ระหว่างสถานีลดน้อยลง แต่ในสภาวะของการเกิดขึ้นของสถานีวิทยุขนาดเล็กมากมายหลายพันสถานี (กสทช. 
มักระบุว่าเป็นกลุ่มวิทยุชุมชน) เป็นผลพวงมาจากนโยบายของรัฐในอดีต  สถานีวิทยุขนาดเล็กเหล่าน้ี ส่วนใหญ่
ก็รู้ตัวว่าตนเองไม่ได้ประกอบกิจการตามหลักการดําเนินการวิทยุชุมชน แต่จําเป็นต้องอ้างว่าตนเองเป็นวิทยุ
ชุมชน เพราะเป็นช่องทางเดียวที่จะออกอากาศได้โดยได้รับการคุ้มครองสิทธ์ิ 

 
 เมื่อ กสทช. ให้สถานีวิทยุขนาดเล็กเหล่าน้ี ย่ืนขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ โดยให้ระบุ
ประเภทบริการที่ต้องการให้บริการด้วย ปรากฏว่าสถานีวิทยุขนาดเล็กส่วนใหญ่ระบุว่าต้องการประกอบกิจการ
บริการทางธุรกิจ มากกว่า 4,000 สถานี รองลงมาคือการประกอบกิจการบริการสาธารณะ มากกว่า 1,000 
สถานี และมีเพียงจํานวนน้อยที่ระบุว่าต้องการประกอบกิจการบริการชุมชน ประมาณ 600 สถานี  
 
 ดังน้ัน กสทช. นอกจากจะต้องเร่งกระบวนการขอคืนคลื่นความถ่ีจากหน่วยงาน/องค์กรที่ถือครองคลื่น
ความถี่ตามกฎหมายเดิมให้แล้วเสร็จโดยเสร็จ ยังต้องเร่งออกหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะ และประเภทบริการทางธุรกิจ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติ รวมถึงมาตรฐานทางเทคนิคของการประกอบกิจการในแต่ละประเภท และในแต่ละระดับด้วย อัน
เป็นการเตรียมความพร้อมของหลักเกณฑ์ต่างๆ และการเตรียมตัวของวิทยุรายเดิมและวิทยุรายใหม่ (วิทยุ
ทดลองฯ บริการสาธารณะและบริการทางธุรกิจ) ในการเข้ามาประมูล/คัดเลือกคุณสมบัติเพ่ือรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ภายใต้กติกาเดียวกัน ก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาของการขอคืนคลื่นความถ่ีในกิจการกระจาย
เสียง แต่โจทย์ใหญ่ของ กสทช. คือ ทําอย่างไรที่จะทําให้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกมาน้ัน ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึง
คลื่นความถ่ีได้อย่างเป็นธรรม  
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การสรุปกระบวนการออกใบอนุญาตทดลองฯ 
การย่ืนแบบคําขอและเอกสารที่เก่ียวข้อง และขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องทําให้

แล้วเสร็จตามกฎหมายใน 3 ปีที่ผ่านมา มีความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ย่ืนคําขอฯ กับเจ้าหน้าที่ กสทช.  ดังน้ัน 
ควรมีการสรุปกระบวนการออกใบอนุญาตฯ เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดเวทีระดมความ
คิดเห็นระหว่างผู้ขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการบริการชุมชนและเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่เก่ียวข้อง หลังจาก
น้ันก็จัดทําเป็น คู่มือขอใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน แล้วเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์ 
และทางเว็บไซต์ของ กสทช. 

 
ในอนาคต กสทช. ควรออกหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตแก่วิทยุชุมชนและโทรทัศน์ชุมชนใน 2 

ลักษณะ คือ ใบอนุญาตชั่วคราว (1 ปี สําหรับผู้ริเริ่มก่อต้ังสถานี) และใบอนุญาตระยะยาว (5 ปี สําหรับผู้มี
คุณสมบัติในการประกอบกิจการบริการชุมชน) และการประกาศเวลายื่นและพิจารณาคําขอ ควรจะประกาศ
เป็นพ้ืนที่ย่อย (ตามพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน กสทช. เขต) ไม่ควรประกาศย่ืนรับแบบคําขอทีเดียวทั้ง
ประเทศ 
 

การจัดต้ัง “สํานักกิจการกระจายเสียงชุมชนและกิจการโทรทัศน์ชุมชน”  
เช่นเดียวกับในประเทศออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร โดยจัดต้ังสํานักกิจการกระจายเสียงชุมชน

และกิจการโทรทัศน์ชุมชน ทั้งในส่วนกลางและสํานักงาน กสทช. เขต เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ย่ืนขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ที่กระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย โดยให้มีหน้าที่ในการรับแบบ
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน (วิทยุและโทรทัศน์)  รวมถึงการรับแบบย่ืน
คําขอรับใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม และการเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ด้วย นอกจากน้ี ถ้าต้องการให้การ
กํากับดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมอบหมายงานให้เหมือนอย่างประเทศออสเตรเลีย คือให้รับผิดชอบงาน
รับและสืบสวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชน  ไต่สวนเรื่องร้องเรียนที่มีมูลและ
บังคับใช้กฎหมายตามความผิดที่ผู้ประกอบกิจการฝ่าฝืน  ติดตามผลการประกอบกิจการเพ่ือนํามาพิจารณา
การต่อใบอนุญาตหรือบังคับใช้กฎหมาย เมื่อมีการฝ่าฝืนโดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งรายงานความก้าวหน้า หรือ
จัดส่งเจ้าหน้าที่เย่ียมเยือนหรือจัดประชุมร่วมกัน  ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ (Codes of practice) และ
พัฒนาคําแนะแนว โดยทํางานร่วมกับองค์กรตัวแทนของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชน และติดต่อ
ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงชุมชน 
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การก่อต้ัง “กองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสื่อชุมชน” 
เพ่ือสนับสนุนวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ชุมชน (การประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชนและโทรทัศน์

บริการชุมชน) โดยตรง เหมือนการจัดต้ัง “กองทุนวิทยุชุมชน” ของสหราชอาณาจักร ที่สํานักงานการสื่อสาร 
(Office of Communications, Ofcom) จะแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกองทุนจํานวน 3 คนให้มี
หน้าที่พิจารณาข้อเสนอขอรับทุน และตัดสินใจว่าจะให้ทุนสนับสนุนแก่ข้อเสนอใด โดยคณะกรรมการชุดน้ีเป็น
อิสระต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ใบอนุญาต  ทั้ง น้ี คณะกรรมการท้ังสองชุด ดําเนินงานภายใต้
คณะกรรมการ Ofcom (Office of Communications, 2011)  

 
กรณีที่ยังไม่สามารถก่อต้ังกองทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสื่อชุมชนได้ กสทช. ควรกําหนดให้กองทุน 

กทปส. เป็นกลไกที่จะสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนที่มีความประสงค์จะมีสื่อชุมชน รวมทั้งชุมชนที่มีสื่อ
ชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน30 โดยชุมชนและองค์กรเหล่าน้ี สามารถเขียนโครงการเพ่ือขอรับ
ทุนสนับสนุนจาก กทปส. ในการทํากิจกรรมต่างๆ ที่จะนําไปสู่การพัฒนาสื่อชุมชนให้เป็นสื่อสาธารณะที่เป็น
ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน  

 
 ในเบ้ืองต้น กสทช. ควรกําหนดนโยบายว่าผู้ที่ย่ืนขอใบทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทบริการชุมชน คือ ชุมชนที่มีความพร้อม ที่ กสทช. จะให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ 
ตามที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงบริการ
ชุมชน ส่วนชุมชนที่ต้องการก่อต้ังโทรทัศน์ชุมชน กสทช. ควรให้ชุมชนเหล่าน้ี แจ้งความจํานงว่าต้องการก่อต้ัง
โทรทัศน์ชุมชน จากน้ัน กสทช. ควรแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ และภาคประชา
สังคม เพ่ือสร้างกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชนให้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น 
รวมทั้งสร้างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของชุมชนที่มีความพร้อมว่ามีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนหรือไม่ 
 

                                                            
30 ทั้งนี้ ต้องแก้ไขประกาศ กทปส. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ข้อ 7 ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
เงินกองทุน ในหัวข้อย่อย 7.2 ที่ระบุว่าผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนด้านการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ
บริการชุมชน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนเท่านั้น  ให้เพ่ิมคําว่า สถาบันการศึกษา
และองค์กรเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาส่ือชุมชน ให้เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนฯ เพ่ือทําโครงการสนับสนุนส่ือชุมชนด้วย 
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 นอกจากน้ี กสทช. ควรกําหนดให้มี “โครงการนําร่องทดลองประกอบกิจการโทรทัศน์บริการชุมชน” 
โดยกําหนดให้โครงการนําร่องฯ น้ีใช้ช่องความถี่โทรทัศน์ดิจิทัลบริการสาธารณะที่ยังว่างอยู่ไปพลางก่อน และ
โครงการนําร่องฯ น้ี เป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการส่งสัญญาณระดับท้องถิ่น  
การบริการจัดการสถานี การผลิตรายการและสัดส่วนรายการ การระดมทุน ฯลฯ ซึ่ง กสทช. สามารถนําผล
การศึกษามาวางนโยบายกํากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการประกอบกิจการโทรทัศน์บริการชุมชนต่อไปใน
อนาคต 
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