
 1 

กระบวนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน ของ กสทช.  

 

 

 

 วิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน หรือ “วิทยุชุมชน” เปนรูปธรรมของการปฏิรูปสื่อท่ีชัดเจนท่ีสดุ และเปนท่ีรูจักใน

สังคมไทยมากวาทศวรรษ  ทวา สวนใหญจะรูจักวาเปนวิทยุการเมอืงเรื่องสี หรือวิทยุโฆษณาสินคาผดิกฎหมาย  มเีพียงสวน

นอยรูจักและเขาใจวา วิทยุชุมชนเปนของชุมชน ดําเนินการโดยชุมชน เพ่ือประโยชนตอความตองการท่ีหลากหลายของคนใน

ชุมชน ไมแสวงหารายไดในเชิงธุรกิจ และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง  งานศึกษาครั้งน้ี นําเสนอใหเห็นภาพจริงของ

วิทยุชุมชนไทยในชวงเวลาท่ีผานมา ความพยายามท่ีจะกํากับดูแลวิทยุรายใหมขององคกรกํากับดูแล การกํากับดูแลวิทยุชุมชน

ในตางประเทศ และขอเสนอตอการกํากับดูแลวิทยุชุมชนไทยในอนาคต 

ประวัติศาสตร 

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมท้ังกลุมประเทศแถบละตินอเมริกา ริเริม่วิทยุชุมชนมากวา 60 ปแลว  กอนท่ีวิทยุชุมชน

จะคอยๆ ขยายตัวไปประเทศตางๆ ท่ัวโลก พรอมๆ กับแนวคดิประชาธิปไตย น่ันคือ มีการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน มี

มาตรการผอนคลายการควบคุมสือ่ รวมท้ังอนุญาตใหเอกชนและคนกลุมตางๆ เปนเจาของวิทยุกระจายเสยีงได   สําหรับ

ประเทศไทย วิทยุกระจายเสยีงเริม่ตนวิวัฒนาการจากการเปน “สื่อของรัฐ / สื่อสาธารณะ / สื่อระดบัชาติ” ในทศวรรษ 2470   

มาเปน “สื่อธุรกิจ / สื่อเชิงพาณิชย”  ในทศวรรษ 2490   และเพ่ิงจะกาวเขาสูการเปน “สื่อชุมชน / สื่อทองถ่ิน” ในทศวรรษ 

2540 น้ีเอง 1 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงแรกของไทยในทศวรรษ 2470 น้ัน  ดําเนินการในสวนกลางและพยายามกระจายเสียง

ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใหกวางท่ีสดุ แตดวยขอจํากัดทางเทคโนโลยี จึงแกปญหาการรับฟงและรัศมีการกระจายเสียงดวยการตั้ง

สถานีวิทยุในทองถ่ิน ใหทําหนาท่ีรับสัญญาณและกระจายเสียงตอไปยังพ้ืนท่ีระดับภูมภิาค  อยางไรก็ด ี ทุกสถานีเปนของ

หนวยงานราชการ และดําเนินการโดยเจาหนาท่ีรัฐ 2  ตอมาในทศวรรษ 2490  มีการอนุญาตใหเอกชนเขาใชประโยชนทาง

ธุรกิจกระจายเสียง  ในลักษณะซื้อเวลาจากสถานีของรัฐมาดําเนินการเอง หรือซื้อเวลาแลวมาขายตอใหผูอ่ืนดําเนินการตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด หรือลงทุนทําธุรกิจกระจายเสียงดวยตัวเอง ตั้งแตปลูกสรางอาคาร ขายเวลา หาโฆษณา และจดัทํา

                                                 

1  กาญจนา แกวเทพ. 2546. คูมือวิทยุชมุชน. คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เอกสารอัดสําเนา). หนา 8, และคอริน เฟรเชอร และ

โซเนีย เรสเตรโพ. 2001. คูมือวิทยุชมุชน. แปลจาก Community Radio Handbook  โดย รศ.ดร.จุมพล รอดคําดี. กรุงเทพฯ : ยูเนสโก. หนา 1-

14.  
2  สาโรจน แววมณี. 2551. วิทยชุุมชน: รายงานการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานวิทยชุมุชนภาคประชาชน. เชียงใหม : วนิดาเพรส. หนา 90-91. 

ศริณทิพย หมั้นทรัพย                                                                                                                                  
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รายการ2

3  โดยคลื่นความถ่ียังคงเปนของรัฐ  ท้ังน้ี กอนจะกาวเขาสูยุคสื่อทองถ่ิน / สื่อชุมชนในทศวรรษ 2540 น้ัน ประเทศ

ไทยมีสถานีวิทยุ 524 สถานี และมีหนวยงานราชการรวม 20 หนวยงานเปนเจาของ 4 

 

การเกิดขึ้นของวิทยุชมุชนในสังคมไทย 

จุดเริม่ตนของวิทยุชุมชนไทย เกิดจากการตีความเจตนารมณการปฏิรูปสื่อตามมาตรา 40  ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีบัญญัติใหคลื่นความถ่ีเปนทรัพยากรสาธารณะ และสาระตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติ

องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 5   ท่ีให

หลักประกนัสิทธกิารเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถี่วิทยุเพ่ือประโยชนสาธารณะในลกัษณะไมแสวงหากําไรทางธุรกิจ 

ไมนอยกวารอยละ 20 แกภาคประชาชน ในกรณีท่ีประชาชนไมมีความพรอม องคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลตองให

การสนับสนุน  สงผลใหภาคประชาสังคมและนักวิชาการดานนิเทศศาสตรหัวกาวหนาจาํนวนหน่ึง รวมกันสรางกระบวนการ

เรียนรู และสงเสริมการเขาถึงสิทธิการสื่อสารใหกับประชาชนอยางเปนรูปธรรม  

กระบวนการเตรยีมความพรอมเพ่ือริเริ่มสื่อชุมชนถูกจัดข้ึนหลายสิบครั้งท่ัวประเทศ  ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 

2543 - 2545  ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม และการสัมมนาเก่ียวกับวิทยุชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เตรียมสมาชิกชุมชน และกลุมประชาสังคมในพ้ืนท่ี  ใหเรียนรูเก่ียวกับพ้ืนฐานของการกระจายเสยีงวิทยุ ทักษะการบริหาร

สถานี และการสรางการมสีวนรวมของชุมชน  จนกระท่ังพรอมท่ีจะมี “สื่อวิทยุของตัวเอง” ดวยการสนับสนุนขององคกรท้ังใน

และตางประเทศ เชน กองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF) มูลนิธิการเรยีนรูและพัฒนาประชาสังคม (Civic-Net 

Foundation)  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)  และมูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน (FNS) 6 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 กลุมปฏิรูปสื่อภาคประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี กอตั้งสถานีวิทยุชุมชนและออกอากาศ

วิทยุกระจายเสียงโดยภาคประชาชนอยางเต็มรูปแบบแหงแรกของประเทศไทย กอนจะเพ่ิมเปน 145 สถานีท่ัวประเทศ และ

รวมตัวกันเปนเครือขาย “สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ (สวชช.)” ในป พ.ศ. 2545  การเคลื่อนไหวภายใตองคกรตัวแทนอยาง 

สวชช. ซึ่งยึดถืออุดมการณวิทยุชุมชนตามหลักสากล ทําใหวิทยุชุมชนตองดําเนินการภายใตหลักการ “ของ-โดย-เพ่ือชุมชน” 

คือ คนในชุมชนรวมเปนเจาของสถานี  รวมเปนผูบริหารจัดการและผลิตรายการเพ่ือประโยชนท่ีหลากหลายของคนในชุมชน 

และสรางการสื่อสารสองทางระหวางคนในชุมชนดวยกันเอง  โดยดําเนินการแบบไมแสวงหากําไรเชิงพาณิชย ไมตกอยูภายใต

                                                 

3  กาญจนา แกวเทพ. 2546. (อางแลว). หนา 4-5. 
4  สาโรจน แววมณี. 2551. (อางแลว). หนา 91. และพิรงรอง รามสูต. 2556. วทิยุชุมชนในประเทศไทย จากการปฏิรปูสื่อสูการกํากับดูแลที่

ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ. หนา 6. 
5  หรือ มาตรา 47 แหงรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.2550 และมาตรา 49 แหงพระราบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553   
6  Uajit Wirotetrairat. 2005. “Community Radio: Prove of the Public Mind and the People’s Spirit of Freedom and Dignity” in 

Media Reform going Backward.  Bangkok: Thai Broadcast Journalist Association, p. 74. 
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อํานาจรัฐ ทุน การเมือง หรืออิทธิพลใดๆ   สําหรับหลักการเชิงเทคนิคน้ัน ตองใชเครื่องสงกําลังต่ําไมเกิน 30 วัตต  เสาอากาศ

สูงไมเกิน 30 เมตร และมีรศัมีกระจายเสยีงไมเกิน 15 กิโลเมตร  

 

 นโยบายท่ีขัดหลักการและการกํากับดูแลท่ีผิดพลาด 

แมวาวิทยุชุมชนจะเกิดข้ึน และดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายดังกลาวขางตน  แต รัฐบาลไทยในขณะนัน้  

นอกจากจะไมสามารถจัดต้ังองคกรกํากับดูแลขึน้ตามรัฐธรรมนูญกําหนดแลว ยังไมมีนโยบายอ่ืนใดเพ่ือคุมครองการ

ดําเนินการวิทยุชุมชนดวย  สงผลใหวิทยุชุมชนจํานวนหน่ึง ตองเผชิญกับคําสั่งระงับการออกอากาศ และถูกจับดําเนินคดีใน

ขอหา “มีและใชเครื่องสงวิทยุคมนาคม  และออกอากาศวิทยโุดยไมไดรับอนุญาต” ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.

2498  โดยกองงาน คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กองงาน กกช.)  สะทอนใหเห็นวา 

รัฐบาลไทย รวมท้ังคนในวงการสือ่สารมวลชน  มีความเขาใจวา สื่อท่ีใชคลื่นความถ่ีอันเปนทรัพยากรท่ีมีจํากัด และมีนัยยะ

ดานความมั่นคง ตองใหรัฐหรือเอกชนดําเนินการเทาน้ัน และวิตกกังวลวา ชาวบานจะไมสามารถมีสือ่และทําสื่อดวยตัวเอง จึง

เกิดการกีดกันและแทรกแซงการดาํเนินการของวิทยุชุมชนเหลาน้ีตลอดมา 

การเคลื่อนไหวรณรงคอยางแข็งขันและตอเน่ืองของเครือขายสหพันธวิทยุชุมชน เพ่ือยืนยันสิทธิและเสรีภาพทางการ

สื่อสารของประชาชน ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและในพระราชบัญญัติองคกรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2543  เปนเหตุ

ใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมตเิมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.  2545 วา “หากจะหามมิใหประชาชนดําเนินการวิทยุชุมชน ก็อาจ

เปนการขัดตอบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญ” จึงมอบหมายใหสํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ดําเนินการจัดทํามาตรการ

และหลักเกณฑช่ัวคราว เพ่ือควบคุมการใชคลื่นความถ่ีของวิทยุชุมชน  ในปตอมา ครม. มีมติรบัสมัครวิทยุชุมชนเขารวม

โครงการ “เตรียมความพรอมวิทยชุุมชน” และมอบหมายใหกรมประชาสัมพันธเปนหนวยงานพิจารณาดําเนินการ   

ระหวางป พ.ศ. 2547-2548  กรมประชาสัมพันธรับนโยบาย และเปดรับสมัครวิทยุชุมชนเขารวมโครงการเตรยีม

ความพรอมวิทยุชุมชน ภายใตเง่ือนไขวา สามารถโฆษณาไดไมเกินช่ัวโมงละ 6 นาที  โดยตองชําระคาธรรมเนียมรวมโครงการ

ปละ 1,000 บาท และคาประกัน 5,000 บาท  แมจะถูกคัดคานจากภาคประชาสังคมอยางกวางขวาง เพราะขัดกับหลักการ

พ้ืนฐานของวิทยุชุมชนท่ีภาคประชาชนยืนยัน น่ันคือดําเนินการโดยไมมโีฆษณา และไมแสวงหากําไรเชิงธุรกิจ   จนท่ีสุดรัฐบาล

ตัดสินใจยตุิการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับวิทยุชุมชน โดยใหรอการสรรหาองคกรกํากับดูแล  แตกรมประชาสมัพันธยังคง

ดําเนินการประชาสัมพันธรูปแบบของวิทยุชุมชนท่ีมีโฆษณาช่ัวโมงละ 6 นาที และขยายเวลาการรับจดทะเบียนวิทยุชุมชน

ตอไป สงผลใหมีการกอตั้ง “วิทยขุนาดเล็กเพ่ือแสวงหากําไรเชิงพาณิชย” จํานวนกวา 3,000 สถานีภายในเวลา 1 ปหลังจาก

น้ัน    

การดําเนินนโยบายดังกลาว สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา นอกจากรัฐบาลไมอาจขัดขวางการมีอยูของวิทยุชุมชน

แลว ยังไมเขาใจถึงปรัชญาพ้ืนฐานของสื่อชุมชนอีกดวย  จึงออกนโยบายท่ีขัดตอหลักการดําเนนิการท่ีวาวิทยุชุมชนตอง

ไมแสวงหากําไร   ย่ิงไปกวานั้น ยังวางกรอบการกํากับดูแลท่ีผิดพลาด โดยใหกรมประชาสัมพันธรับจดทะเบียนวิทยุราย

ใหมท้ังหมด ภายใตนิยาม “วิทยุชุมชน”  ซึ่งสงผลกระทบดานลบตอทิศทางการพัฒนาและความยั่งยืนของวิทยุชุมชนภาค

ประชาชนโดยไมไดตั้งใจ เพราะวิทยุชุมชนภาคประชาชนท่ีดําเนินการโดยเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนน้ัน ตองการการ
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สงเสริมจากภาครัฐ (และองคกรกํากับดูแล) เพ่ือพัฒนาเน้ือหารายการ และการบรหิารจดัการสถานีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แตถูกทําใหมองไมเห็นและเขาใจผดิ เมื่อรวมเขากับวิทยรุายใหมท่ีเนนการทําธุรกิจระดับทองถ่ิน ดวยนโยบายการจดทะเบียน

วิทยุชุมชนดังกลาว 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงชั่วคราว : การกํากับดูแลชั่วคราวของ กทช. 

ในชวงป พ.ศ. 2548-2549 วิทยุชุมชนและวิทยุขนาดเล็กเพ่ือแสวงหากําไร หรือท่ีเรยีกรวมกันวา “วิทยุรายใหม” 7  

ดําเนินการอยางไรแนวทางและสบัสนวุนวาย กลาวคือ วิทยุรายใหมเหลาน้ี กําหนดการใชเลขคลื่นความถ่ีดวยตัวเอง รวมท้ังไม

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคเก่ียวกับเครื่องสง เสาอากาศ และรศัมีการกระจายเสียง  สงผลใหเกิดปญหาคลื่นแทรก การ

รบกวนวิทยุการบิน การรองเรียนเรื่องการแขงขันท่ีไมเปนธรรม และคุณภาพรายการ เปนตน  

สถานการณตึงเครียดมากข้ึน เมือ่เกิดรัฐประหารเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุข (คปค.) ใชอํานาจสั่งปดสถานีวิทยุรายใหมดวยเหตุผลวา มเีครื่องสง

วิทยุกระจายเสียงโดยไมไดรับอนุญาต ประกอบกิจการโดยไมไดรบัอนุญาต และออกอากาศกระจายเสียงรบกวนวิทยุการบิน 

วิทยุรายเดมิ และวิทยุโทรทัศน  กลุมวิทยุรายใหม ไดรวมตัวกันเรยีกรองสิทธิในการออกอากาศกับ คปค. และไดรับสิทธิการ

ออกอากาศตามเง่ือนไขท่ี คปค. กําหนดภายใน 2-3 สัปดาหตอมา 

ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550  เมื่อพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.

2551 มีผลบังคับใช  ทําใหวิทยุชุมชนในประเทศไทยไดรับสถานภาพทางกฎหมาย  เปนประเภทหนึ่งของการประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทัศนท่ีใชคลื่นความถี ่ ประเภทบริการชุมชน ควบคูไปกับประเภทบริการสาธารณะ 

และประเภทบริการธุรกิจ และสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการได โดยตองดําเนินการแบบไมแสวงหากําไร และ

ตอบสนองตอความตองการของชุมชนหรือทองถ่ินท่ีไดรับประโยชน  ความชัดเจนของกฎหมาย และความหวังท่ีจะมีองคกร

กํากับดูแลตามกฎหมาย สงผลใหมีการกอตั้งสถานีวิทยรุายใหมเพ่ิมข้ึนถึง 6,000 สถานี คลื่นความถ่ีชวงคลื่นเอฟเอ็มถูกใช

อยางเขมขน เกิดการรบกวนการสื่อสารของวิทยุการบินและวิทยสุือ่สารระบบอ่ืนๆ รวมท้ังผูฟงไมสามารถรับสารจากวิทยุได

อยางชัดเจน   แมสถานการณของผูประกอบการวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการโดยภาคประชาชนดูเหมือนจะดีข้ึน เพราะมีกฎหมาย

รองรับ แตยังไมสามารถมั่นใจไดอยางเต็มท่ี เน่ืองจากการกํากับดูแลจากภาครัฐยังไมชัดเจน   

 ในระหวางท่ียังไมมีองคกรกํากับดแูลดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) อาศัยอํานาจตามบทเฉพาะกาลมาตรา 78 แหงพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 แตงตั้ง คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  เพ่ือกํากับดูแลกิจการ

วิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  และใชอํานาจออกใบอนุญาตช่ัวคราวใหแกกิจการกระจายเสยีง 2 ประเภท คือ กิจการ

วิทยุกระจายเสียงชุมชน และกิจการโทรทัศนท่ีไมใชคลื่นความถ่ี 

                                                 

7   การเรียกวิทยุชุมชนและวิทยุธุรกจิขนาดเล็กที่เกิดขึ้นใหมวา “วิทยุรายใหม” เพื่อแยกกลุมออกจาก “วิทยุรายเดิม” จาํนวน 524 สถานี ที่ไดรับ

อนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ตามระบบสัมปทานเดิม 
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 คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไดแตงตั้ง คณะทํางานวิทยุชุมชน ใหทําหนาท่ีราง

หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสยีงชุมชน) โดยเปดรับฟงความคดิเห็นจาก

ภาคสวนท่ีเก่ียวของหลายครั้ง กอนจะประกาศใชในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และเปดให

วิทยุชุมชน รวมท้ังวิทยุรายใหมทุกประเภท แจงความประสงคการประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชน หรือลงทะเบียนในนาม 

“วิทยุชุมชน” 

 วิธีการกํากับดูแลตามหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) 

ของคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ภายใต กทช. ประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือการลงทะเบียน และการ

ออกใบอนุญาตช่ัวคราว มีรายละเอียด7

8
  ดังน้ี 

1.  การลงทะเบียนชั่วคราวสําหรับผูดําเนินกิจการกระจายเสียงในชื่อ “วิทยุชุมชน” โดยใหวิทยุกระจายเสียงรายใหม

ท่ีออกอากาศอยูในขณะน้ันท้ังหมด  แสดงตัว และลงทะเบียนดวยการแจงคลื่นท่ีใช ตําแหนงท่ีอยูของสถานี รายช่ือ

ผูรับผิดชอบสถานี ตลอดจนยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของ กทช. 3 ขอ คือ  

• ไมออกอากาศเน้ือหารายการท่ีเปนการลมลางระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เปนภัยตอ

ความมั่นคงของชาติ ลามกอนาจาร ขัดตอศีลธรรมอันดี และความสงบเรียบรอยของสังคม 

• ตองบันทึกเทปเน้ือหาท่ีออกอากาศยอนหลัง 30 วัน  

• ตองออกอากาศตามผังรายการท่ีไดสงเขามาใหคณะกรรมการพิจารณา 

2. การใหใบอนุญาตชั่วคราวสําหรับสถานีวิทยุชุมชน โดยสถานีจะตองแสดงใหเห็นวา มีสิทธิท่ีแทจริง และมีคณุสมบัติ

ของการเปนสถานีวิทยุชุมชนตามบทบัญญัติของพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 

2551 และตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียง

ชุมชน)  

 เน่ืองจากสถานะของ กทช. และคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  เปนเพียง “องคกร

กํากับดูแลช่ัวคราว” และอาศัยอํานาจตามบทเฉพาะกาลใหใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพียงอยางเดียว  แตวิทยุราย

ใหมขณะนัน้ มีความแตกตางหลากหลาย ไมวาจะเปนวิทยุธุรกิจทองถ่ิน วิทยุการเมืองของนักการเมืองทองถ่ิน วิทยุ

พระพุทธศาสนา รวมท้ังวิทยุเพ่ือความมั่นคง เปนตน  การใชวิธีการเดียว คือ “หลักเกณฑและวิธกีารของวิทยุชุมชน” ไป

กํากับดูแลวิทยุแบบอ่ืนๆ ของ กทช. นอกจากจะไมสามารถบังคับใชกฎหมาย เพ่ือแกปญหาคลื่นแทรก หรือการโฆษณาเกิน

จริง หรือการใชประโยชนทางการเมืองไดแลว  ยังทําใหสังคมเขาใจผิดไปวา วิทยุชุมชนสามารถโฆษณา และดําเนินการโดย

เอกชนเพ่ือประโยชนทางธุรกิจไดอีกดวย  

 จากการดําเนินการของ กทช. ภายในระยะเวลา 1 ป  กทช. ใชงบประมาณกวา 100 ลานบาท ไปกับการจัดเวที

ช้ีแจง ทําความเขาใจ และรับแจงความประสงคการประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชนท่ัวประเทศ  ผลปรากฏวา มีวิทยุ

                                                 

8   พิรงรอง รามสูต. 2556. (อางแลว) หนา 64. 
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ชุมชนและวิทยุรายใหมท้ังสิ้นจํานวน 6,621 สถานี มาลงทะเบียนแจงความประสงคกบั กทช. ในขั้นตอนแรก โดยใน

จํานวนน้ี ยังไมรวมสถานีวิทยุท่ีออกอากาศอยู แตไมมาลงทะเบียนอีกจํานวนมาก  อาจกลาวไดวา ดวยข้ันตอนการลงทะเบียน

ช่ัวคราว สามารถนําวิทยุรายใหมสวนใหญ ท่ีดําเนินการในลักษณะ “ใตดิน” มาเขาสูระบบการกํากับดูแลภายใตสิทธิการ

ทดลองออกอากาศ 300 วัน  สวนขัน้ตอนการพิจารณาใบอนุญาตชั่วคราว สําหรับสถานีวิทยุชุมชนตามนิยามนัน้ มีสถานี

วิทยุชุมชนเพียง 2 สถานีเทานั้น ท่ีไดรับการพิจารณาใหไดใบอนุญาตประกอบกิจการช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)  

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแจงความประสงคการประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชน (การลงทะเบียนในนามวิทยุชุมชน) 

ของวิทยุรายใหม ในวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553   กทช. ตอง “ขยายสิทธิการทดลองออกอากาศออกไปอีก 300 วัน” (นับ

จากวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สิ้นสุดวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2554) และ “ขยายสิทธิการทดลองออกอากาศออกไปอีก 

300 วัน” เปนครั้งท่ี 2 (นับจากวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุดวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2555) โดยให “ผูทดลอง

ออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว” ติดตอไปยัง กทช. เพ่ือแสดงตนขยายสิทธิการทดลองออกอากาศดังกลาว เพราะไมสามารถ

พิจารณาใบอนุญาตใหแลวเสร็จ   

 กลาวโดยสรุปไดวา แมวิทยุชุมชนจะเปนกิจการกระจายเสียงท่ีเกิดข้ึนโดยความชอบธรรมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

และไดรับสถานะทางกฎหมายดวยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551  แต

รัฐบาลไมไววางใจวา “ชุมชน” จะสามารถดําเนินกิจการกระจายเสียงและใชคลื่นความถ่ีท่ีเปนทรัพยากรจํากัดและมีนัยยะดาน

ความมั่นคงได   ยิ่งไปกวาน้ัน ผูมีหนาท่ีกํากับดูแลวิทยุชุมชนและวิทยุรายใหมท่ีผานมา ไมวาจะเปนกรมประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  ตางก็เปนผูทํา

หนาท่ีเฉพาะกิจ หรือเปนผูกํากับดูแลชั่วคราวท้ังสิ้น  จึงกําหนดกรอบการกํากับดูแลอยางไมเขาใจเพียงพอ และขัดกับ

หลักพ้ืนฐานของวิทยุชุมชน สงผลใหผูประกอบกิจการวิทยุชุมชนตามหลักการของ-โดย-เพ่ือชุมชนถกูมองขาม และไมได

รับการสนับสนนุ   ในขณะท่ีผูประกอบการวิทยุรายใหมประเภทอ่ืนๆ เชน วิทยุธุรกิจทองถิ่น ตองประสบกับสภาวะไร

สถานภาพ เพราะไมมีชองทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 ท่ีสําคัญท่ีสดุ ทามกลางผูประกอบกิจการกระจายเสียงรายใหมจํานวนมาก ผูประกอบการวิทยุชุมชนท่ีมีอยูจํานวน

นอยมาก ไมสามารถพิสูจนตัวตน เพ่ือใหสังคมเห็นความแตกตางอยางชัดเจนจากวิทยุรายใหมอ่ืนๆ และเพ่ือบรรลเุง่ือนไขตาม

คุณสมบัติท่ีจะไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชนช่ัวคราว  ดังน้ัน การตัดสินใจใหใบอนุญาตประกอบกิจการ

วิทยุชุมชนช่ัวคราวขององคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล จึงเปนไปอยางยากลําบาก 

ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง : การกํากับดูแลดวยอํานาจเต็มของ กสทช. 

หลังจากท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เขารับ

ตําแหนงเมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน (กสท.) ภายใต กสทช. มมีต ิ

(วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) ใหขยายเวลาการทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวของสถานีวิทยุรายใหมจํานวน 

6,601 สถานี ตอไปอีก 300 วัน (เปนครั้งท่ี 3) นับตั้งแตวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2555 หรือจนกวา กสทช. จะมีคําสั่งเปนอยาง

อ่ืน เพ่ือรอการออกหลักเกณฑใบอนุญาตประกอบกิจการตอไป 
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การกํากับดูแลช่ัวคราวของคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ภายใตคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) โดยอาศัยอํานาจตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ในระหวาง พ.ศ. 2552-2554  ทําให กสทช. ไดรับขอมูลวา มีวิทยุกระจายเสียงรายใหมจํานวน 

6,601 สถานี จําแนกเปน สถานีวิทยุกระจายเสียงรายใหมท่ีไดรับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (300 วัน) 

จํานวนท้ังสิ้น 6,599 สถานี   สถานีวิทยุเหลาน้ี ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการกระจายเสียง แตไมไดรับอนุญาตใหใชคลื่น

ความถ่ี  ซึ่งสามารถประกอบกิจการกระจายเสียง โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขของ กทช. คือออกอากาศตามผังรายการท่ีแจงแก

คณะกรรมการ ท่ีมีเน้ือหารายการไมเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ ลามกอนาจาร ขัดตอศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบรอย

ของสังคม ท้ังน้ี ตองบันทึกรายการท่ีออกอากาศยอนหลัง 30 วันดวย   นอกจากน้ี ดวยกระบวนการพิจารณาเง่ือนไข

ใบอนุญาตจากเอกสารท่ีผูประกอบกิจการยื่นเพ่ือแจงความประสงคเปนไปอยางลาชา ทําใหมี สถานีวิทยุชมุชนท่ีไดรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนชั่วคราวอายุไมเกิน 1 ป เพียง 2 สถานี  ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคน

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  และสถานีวิทยุชุมชน ครสิเตียนยะลา จังหวัดยะลา  วิทยุรายใหมท้ังหมดน้ี จะตองเขาสู

กระบวนการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสยีงของ กสทช. ดังจะกลาวถึงในหัวขอตอไป 

 

รอจัดสรรคลื่นความถี ่

การอนุญาตใหทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว และการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงบริการชุมชน

ช่ัวคราวของคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ภายใต กทช. ดังกลาว  เปนการคุมครองใหผูประกอบ

กิจการสามารถทดลองออกอากาศ และประกอบกิจการกระจายเสียงไดตามกฎหมายเทานั้น  มิไดหมายรวมถึง “การ

อนุญาตใหใชคลื่นความถี่” แตอยางใด 

ในเบ้ืองตน กสทช. ดําเนินการจดัทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 2555)  แผนแมบทกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2559)  แม

จะยังคงสาระสําคัญในการเปดโอกาสใหภาคประชาชนสามารถเขาถึง และใชประโยชนคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง  

รวมถึงสงเสริมใหชุมชนมีความพรอมในการขอรับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 20 ของคลื่น

ความถ่ีในแตละพ้ืนท่ีของการอนุญาต  แตตอง “รอ” ใหผูประกอบการรายเดิมท่ีไดรับอนุญาต สัมปทาน และสัญญาอยูกอน

แลว “คืนคลืน่ความถี”่ ท่ีใชอยูเดิมเสียกอน   กสทช. จึงจะจัดสรรคลื่นความถี่ในกจิการกระจายเสียงเสียใหมได ภายใน

ระยะเวลา 5 ปตามระบุในแผนแมบท   

ในทางปฏิบัติ  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ ของรัฐ ท่ีไดรับอนุญาตอยูกอนแลว ตองแจง

รายละเอียดขอมูลการใชประโยชนคลื่นความถ่ี และเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ี ไปยังสํานักงาน กสทช. 

เพ่ือพิจารณา ขณะน้ี มสีถานีวิทยรุายเดิมจํานวน 509 สถานี จาก 525 สถานี  แจงรายละเอียดขอมูลแลว  และกําลังเขาสู
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กระบวนการของ กสท. ในการพิจารณามูลเหตุของความจําเปน และระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีท่ีเหลือ คาดวา 

กระบวนการพิจารณาจะแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2558 น้ี 8

9
 ตอจากน้ัน กสทช. จึงจะนําคลื่นความถ่ีท่ีไดรับคืนมาจัดสรรใหมได  

อยางไรก็ตาม การจดัสรรคลื่นความถ่ีเอฟเอ็มใหภาคสวนอ่ืน หรือใหวิทยุรายใหมใชน้ัน สามารถทําไดทันทีในบาง

พ้ืนท่ี  โดยไมตองรอการคืนคลื่นเกาและจดัสรรคลื่นใหม  ท้ังน้ี ในทางเทคนิคแลว ในทองถ่ินหรือจังหวัดท่ีมีสถานีวิทยรุายเดิม

ไมมากนัก  พ้ืนท่ีน้ันจะมีชวงคลื่นความถ่ีท่ีวางอยู และสามารถนํามาจัดสรรใหกับวิทยรุายใหมไดเลย โดยเฉพาะสําหรับสถานี

วิทยุรายใหม ท่ีเปนวิทยุชุมชนหรอืวิทยุสาธารณะท่ีไดรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการแลว เพ่ือนําไปสูการอนุญาตใชคลื่น

ความถ่ี และการอนุญาตประกอบกิจการจริงในอนาคตหลังจากการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม 

 เมื่อพิจารณาเจตนาการจัดสรรคลืน่ความถ่ีระบบเอฟเอ็มของ กสทช. ซึ่งใหความสําคัญกับผูใชคลื่นรายเดิม และรอ

การคืนคลื่นเกาเพ่ือมาจดัสรรใหรายใหมท้ังหมดอยางพรอมเพรียงกันน้ัน  อาจกลาวไดวา กสทช. มิไดมีความต้ังใจจริงท่ีจะให

ประชาชนทุกภาคสวนใชประโยชนจากคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงอยางเทาเทียมตามสิทธิแหงกฎหมาย  เพราะ 

กสทช. สามารถออกแบบการจัดสรรคลื่นเอฟเอ็มใหมในบางพ้ืนท่ีไดกอนดังกลาวแลว เพ่ือใชเปน “ตัวอยางการจัดสรรคลื่น” 

หลังจากไดรับคืนคลื่นท้ังหมด ในขณะเดียวกัน ก็สามารถเรงกระบวนการออกใบอนุญาต ใหผูประกอบกิจการรายใหมท่ีมี

ประวัติการดําเนินการดี สามารถไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีมีอายุมากกวา 1 ป เพ่ือดําเนินกิจการกระจายเสียงอยาง

มั่นคงตอไป 

 

การอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 

 การกํากับดูแลวิทยุกระจายเสียงรายใหมของ กสทช. ดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555  และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค

ของเครื่องสงวิทยุกระจายเสยีงสําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ซึ่งมีสาระสําคญัคือ แยกประเภทกิจการ

กระจายเสียงตามท่ีกําหนดใน พรบ. การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551  รวมท้ังเตรียมความพรอมเพ่ือเปลี่ยนผานไปสูระบบ

การออกใบอนุญาตในอนาคต  และรักษาคณุภาพการรบัฟงวิทยุกระจายเสียงของประชาชนท้ังในแงของคุณภาพรายการและ

คุณภาพทางเทคนิค  โดยระบุเกณฑทางเทคนิคใหผูประกอบการวิทยุกระจายเสียงปฏิบัติอยางเครงครัด คือเครื่องสงสัญญาณ

กําลังสง 500 วัตต เสาสงสัญญาณสูง 60 เมตร และครอบคลุมรศัมีกระจายเสียง 20 กิโลเมตร 

 ประกาศดังกลาว สงผลใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราวจํานวน 2 ราย  ผูไดรับสิทธิทดลอง

ออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวจาํนวน 6,599 ราย  และผูท่ีไดยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว 

(กอนวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2555) อีกจํานวนหน่ึง  ตองดําเนินการยื่นคําขออนุญาตทดลองประกอบกิจการ

                                                 

9   การนําเสนอของผูอํานวยการสํานัก สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (หรือ ปส 1) ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือนโยบายดาน

การคุมครองผูบริโภค และสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารของภาคประชาชน คร้ังที่  6 เร่ือง “สิทธิเสรีภาพในการส่ือสารของประชาชนในการประกอบ

กิจการกระจายเสียงตามกฎหมาย” วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2557  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 
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วิทยุกระจายเสียงอีกครั้ง  ใหตรงตามประเภทท่ีตองการประกอบกิจการ  กลาวคือ ประเภทบริการสาธารณะ ประเภทบริการ

ชุมชน และประเภทบริการธุรกิจ  และปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีกําหนด  ท้ังน้ี ใบอนุญาตทดลองฯ มีอายุ 1 ป 

ในการพิจารณาแบบคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสยีงน้ัน  กสทช. จะพิจารณาตามเง่ือนไข

สําหรับการประกอบการตามประเภทท่ีใหบริการ ซึ่งกําหนดในประกาศหลักเกณฑน่ันเอง  โดยพิจารณาคุณสมบัติท่ีปรับใหเปน 

“นิติบุคคล” แทน “บุคคลธรรมดา”   สัดสวนรายการ  และการกํากับดูแลรายได  สําหรับผูทดลองประกอบกิจการประเภท

บริการชุมชน  มีเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

• คุณสมบัติของผูมสีิทธิขอรับใบอนุญาตทดลองฯ ประเภทบริการชุมชน  

o ตองเปนสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคล ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐ โดยตองแสดง

หลักฐานเชิงประจักษของการสรางความเขมแข็งใหชุมชนในดานตางๆ อยางตอเน่ืองไมนอยกวา 2 ป   

หรือ 

o เปนกลุมคนในทองถ่ินจํานวนไมนอยกวา 5 คน  ซึ่งสมาชิกแตละคนตองแสดงหลักฐานเชิงประจักษของ

การสรางความเขมแข็งใหชุมชนในดานตางๆ อยางตอเน่ือง ไมนอยกวา 2 ป 

o บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันตองมีสัญชาตไิทย 

o ไมมีกรรมการ หรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการท่ีเคยถูกเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการอันเปนผลมา

จากการบริหารกิจการของผูน้ัน 

• สัดสวนรายการ 

o รายการท่ีเปนขาวสาร สารประโยชนไมนอยกวารอยละ 70  

o เน้ือหารายการเก่ียวของกับชุมชนเปาหมาย 

o รายการตางๆ ตองผลิตโดยคนในชุมชนไมนอยกวารอยละ 50 

• ท่ีมาของรายได 

o ไมสามารถโฆษณาได 

o สามารถรับการอุดหนุน และรับบรจิาค  ท้ังน้ี สถานีสามารถกลาวขอบคุณได  

o ขอรับการสงเสรมิและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายสยีง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ (กทปส.) 

การพยายามพิสูจนตัวตนของผูประกอบการวิทยุชุมชนใหชัดเจน ดวยการแสดงหลักฐานเชิงประจักษวา สถานีได

สรางการมีสวนรวมของชุมชนในดานตางๆ มาอยางตอเน่ือง เชน การใหสมาชิกในชุมชนเขารวมจัดตัง้และกําหนดนโยบายของ

สถานี การบริจาคใหการอุดหนุนทางการเงินแกสถานีในลักษณะท่ีไมใชการโฆษณา รวมถึงสรางการมีสวนรวมในดานรายการ

โดยจดัใหมีอาสาสมัครในชุมชนเขามารวมจดัรายการหรือรวมรายการ เปนตน เปนจุดเดนท่ีสําคญัของหลักเกณฑน้ี และเปน

ประโยชนตอวิทยุชุมชนดวย  อยางไรก็ตาม ในกระบวนการพิจารณาเพ่ือใหใบอนุญาตทดลองฯ ก็ยังขาดกระบวนการ “การสุม
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ตรวจ” การดําเนินงานจริงของสถานี จึงเปนท่ีสังเกตวา ผูรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทบริการชุมชนจํานวน 

554 สถานีในขณะน้ี 10  มีคุณสมบัติดังกลาวจริงๆ หรือเปนเพียงคุณสมบัติท่ีปนแตงในเอกสารแนบเทาน้ัน 

อยางไรก็ตาม หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ และหลักเกณฑการทดสอบมาตรฐานทาง เทคนิคฯ 

ดังกลาว ทําให ผูประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียงท้ัง 3 ประเภท จําเปนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงมาตรฐานทางเทคนิค “เดียวกัน” ในการประกอบกิจการกระจายเสียง ท้ังๆ ท่ีมีความจําเปน และความตองการ 

“ไมเหมอืนกัน” ซึ่งไมเพียงขัดแยงกับประเภทกิจการท่ีจําแนกไวแลวเทาน้ัน  แตยังไมเหมาะสมกับคณุสมบัติของแตละ

ประเภทกิจการอีกดวย ยกตัวอยางเชนมาตรฐานทางเทคนิคท่ีกําหนดวา ผูทดลองประกอบกิจการวิทยุตองใชเครื่องกําลังสงไม

เกิน 500 วัตต สงผลใหผูประกอบการบริการชุมชน ซึ่งไมตองการใชเครื่องสงกําลังสูงขนาดน้ัน เพราะพ้ืนท่ีใหบริการเปนชุมชน

ขนาดเล็ก เกิดความไมสบายใจวาตองปรับเปลีย่นเครื่องสงหรือไม  ในขณะท่ีผูประกอบการบริการธุรกิจและสาธารณะ ตาง

แยงวากําลังสง 500 วัตต ไมเพียงพอตอการใหบริการในพ้ืนท่ีกระจายเสยีงท่ีใหบริการอยูเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิทยุธุรกิจ

และวิทยุสาธารณะท่ีมเีลขคลื่นใกลเคียงกับสถานีวิทยุรายเดิมเรียกรองวา การกําหนดกําลังสงเฉพาะวิทยุรายใหมน้ัน ทําใหเกิด

การแขงขันท่ีไมเปนธรรม เพราะไมสามารถสูกับกําลังสงของสถานีวิทยุรายเดิมท่ีใชเครื่องสงกําลังสงสงูมากถึงระดับ “หลายพัน

วัตต” ได  ดังน้ัน กฎหมาย ระเบียบ รวมถึงกระบวนการอนุญาตฯ ของ กสท. จึงไมสอดคลองกับความเปนจริงท่ีเกิดขึน้  

สงผลให กสทช. ไมสามารถกํากับดูแล และแกไขปญหาตางๆ ไมวาจะเปนคลื่นทับ คลื่นแทรก และ “วิทยุชุมชนโฆษณา” ท่ี

ยังคงเกิดข้ึน  

กระบวนการขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน  

 การขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงน้ัน นอกจาก พรบ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551 แลว ผู

ขอรับใบอนุญาตทดลองฯ ตองปฏบัิติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เชน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498  พรบ.ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 รวมถึงกฎกระทรวง และประกาศ กสทช. อีกดวย  ดังน้ัน เมื่อผูขอรับใบอนุญาตทดลองฯ ดําเนินการตามข้ันตอน

ตางๆ เพ่ือขอรับใบอนุญาตทดลองฯ แลว จําเปนตองดําเนินการข้ึนทะเบียนเครื่องสงวิทยุ และปฏิบัติตามข้ันตอนการขอ

อนุญาตทํา นําเขา ใชเครื่องสง และขออนุญาตตั้งสถานีดวย 

 

ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน 

หลังจากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555  และ

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องสงวิทยุกระจายเสยีงสาํหรับการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง มีผลบังคับใช   กสทช.เปดรับคําขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสยีงท่ัวประเทศ และ

                                                 

10   การนําเสนอของผูอํานวยการสํานัก สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (หรือ ปส 1) ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือนโยบายดาน

การคุมครองผูบริโภค และสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารของภาคประชาชน คร้ังที่  6 เร่ือง “สิทธิเสรีภาพในการส่ือสารของประชาชนในการประกอบ

กิจการกระจายเสียงตามกฎหมาย” วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2557  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 
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เพ่ือใหการบริการท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ สํานักงาน กสทช. โดยสาํนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง10

11 (ปส.1) ได

จัดพ้ืนท่ีรับคําขอใบอนุญาตทดลองใน 4 ภูมิภาค คือขอนแกน เชียงใหม นครศรีธรรมราช และกรุงเทพฯ เพ่ือรับเอกสารคําขอ

ใบอนุญาตทดลองฯ  ท้ังน้ี หากผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตทดลองฯ ไมไปรับบริการตามสถานท่ีท่ีกําหนดให ก็สามารถยื่นคําขอได

ดวยตัวเอง หรือสงเอกสารทางไปรษณียไปท่ีสํานักงาน กสทช. สวนกลาง  โดยผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตทดลองฯ มเีวลา120 วัน

สําหรับเตรยีมความพรอมดานคุณสมบัติ (ใหเปนนิติบุคคล) และเอกสารหลักฐาน เพ่ือยื่นคําขอใบอนุญาตทดลองฯ และมเีวลา

อีกอยางนอย 30 วัน เพ่ือแกไขเอกสาร และจัดหาเอกสารเพ่ิมเติมใหกับสํานักงาน กสทช. ตามรองขอ 

เปนท่ีสังเกตวา ความพยายามอํานวยความสะดวกใหกับผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตทดลองฯ ดวยการจดัพ้ืนท่ีรับคําขอ

ในระดับภมูิภาคน้ัน เปนเรื่องดีมาก  แตการประชาสัมพันธทางเว็ปไซทของ กสทช. เพียงชองทางเดียว ทําใหผูมีสิทธิขอรับ

ใบอนุญาตทดลองฯ ประเภทบริการชุมชนจํานวนมาก ไมสามารถเขาถึงขาวประชาสัมพันธดังกลาว  สาํหรับผูท่ีทราบขาว และ

ไดเขารวมในการเตรยีมเอกสาร และรับคําขอในระดับภูมภิาค ไดใหขอมูลวา มีผูเขารวม “จํานวนมากเกินไป” (ผูเขารวมแตละ

เวทีรวมหน่ึงพันคน) และ “รวมทุกประเภทกิจการไวดวยกัน” ทําใหเวลาหมดไปกับการฟงขอมูลเก่ียวกับวิทยุประเภทบริการ

สาธารณะและประเภทบริการธุรกิจ ซึ่งมีจํานวนคนมากกวาและเรยีนรูเร็วกวา แทนท่ีจะกรอกแบบคําขอรับ และทําความ

เขาใจในประเภทบริการชุมชนอยางเดียว ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก และไมเช่ียวชาญการจดัทําเอกสาร สงผลใหผูขอรบัใบอนุญาต

ทดลองฯ ประเภทบริการชุมชนหลายคน ไมสามารถยื่นคําขอไดในวันและสถานท่ีดังกลาว เพราะเอกสารไมเรียบรอย  

นอกจากน้ี ผูขอรับใบอนุญาตทดลองฯ ประเภทบริการชุมชนอีกจาํนวนหนึ่ง ท่ีไมสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ท เพ่ือ

ศึกษา และใช “คูมือกรอกแบบคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง พ.ศ.2555” จนตองกรอกเอกสารตามความเขาใจของตัวเอง ซึ่งเมื่อยื่นแบบ

คําขอไปยังสํานักงาน กสทช. ก็ถูกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือตองแกไขเอกสารอยูหลายครั้ง ทําใหเสียเวลาและคาใชจายเพ่ิมข้ึน

มาก 

อยางไรก็ตาม สําหรบัผูมสีิทธิขอรบัใบอนุญาตทดลองฯ ท่ีสามารถเขาถึง คูมือกรอกแบบคําขออนุญาตทดลองฯ ทาง

เว็ปไซทดังกลาว สะทอนวา คูมือดังกลาว “ใชยาก” เพราะกวาจะคนหาตัวอยางการกรอกแบบคําขอสําหรับประเภทบริการ

ชุมชนเจอ ก็ตองเปดไปถึงหนา 32 ทีเดียว จากท้ังหมดท่ีมีอยูถึง 96 หนา และรวมตัวอยางการกรอกแบบคําขออนุญาตทดลอง

ฯ สําหรับวิทยุทุกประเภท  ไมวาจะเปนประเภทบริการสาธารณะ ประเภทบริการชุมชน และประเภทบริการธุรกิจ  ตองเขาถึง 

ดาวนโหลดไฟล อาน-ศึกษา และกรอกตามตัวอยางอยางระมดัระวัง  กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ กสทช. ยังไมไดทําคูมือการย่ืนขอ

ใบอนุญาตทดลองฯ สําหรับการทดลองประกอบกิจการแตละประเภทอยางเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการอยางแทจริง  

การใหความสําคัญกับ “เอกสาร” ดังกลาว แมจะมองไดวาเปนเรื่องดีในการเตรียมความพรอมผูประกอบการเพ่ือเขา

สูระบบการออกใบอนุญาตในอนาคต แตก็สรางความยุงยากใหกับผูขอรับใบอนุญาตทดลองฯ ประเภทบริการชุมชนเปนอยาง

มากดวย  และยังทําใหสํานักงาน กสทช.  คณะอนุกรรมการ และ กสท. เอง ตองใชเวลาไปกับการพิจารณาเอกสารจํานวนมาก

                                                 

11  หรือ กลุมงานใบอนุญาตกิจการกระจายเสียง (ปส.1) ในขณะนั้น 
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เชนกัน สงผลให กสทช. ตองใชเวลา 2 ป เพ่ือพิจารณาแบบคําขอรับใบอนุญาตทดลองฯ และเอกสารแนบของวิทยุทุก

ประเภทจํานวน 6,091 สถาน ี

หลังจากการบริหารสํานักงานและจัดการองคกรใหม  สํานักงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ไมจะเปน 

สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส1) รับผดิชอบงานใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง  สํานัก

อนุญาตประกอบกิจการโครงขาย สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องสงวิทยุคมนาคม (ปส3) รับผิดชอบใบอนุญาตวาดวย

กฎหมายวิทยุคมนาคม (ทํา-นําเขา-มี-ใช-ตั้ง ดังจะกลาวถึงตอไป)  สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน (มส) รับผดิชอบ

การระงับคดีดวยการเปรยีบเทียบปรับ  และ สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสยีงและโทรทัศน (วส) ทําหนาท่ีรับ

รายงานการตรวจเครื่องสง และหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องสง ตางยายไปอยูท่ีอาคารเอ็กซิม11

12 ถนนพหลโยธิน  ในขณะท่ี 

สํานักการคลัง ซึ่งรับผิดชอบเก่ียวกับการรับชําระเงินและออกใบเสรจ็รับเงินทุกประเภท ยังคงอยูท่ีสํานักงานใหญ กสทช. ถนน

พหลโยธิน 8 ซอยสายลม  ทําใหผูประกอบกิจการทุกประเภท เมื่อตองติดตอกับสาํนักงาน กสทช. เพ่ือยื่นคําขอรับใบอนุญาต

ทดลองฯ หรือยื่นคําขอใบอนุญาตวาดวยกฎหมายวิทยุคมนาคม หรือติดตอขอตรวจเครื่องสง หรือยืน่คําขอตออายุใบอนุญาต

ทดลองฯ ดวยตัวเอง  ตองประสบความยากลําบากในการเดินทางไปมาระหวางตึกสํานักงาน 2 แหง เพ่ือดําเนินการดาน

เอกสาร และชําระเงินคาธรรมเนียม-คาปรับ  

ผูทดลองฯ บริการชุมชนแลกเปลีย่นประสบการณในประเด็นน้ีวา ไมเพียงยุงยากและใชเวลาไปกับการเดินทางไปมา  

แตยังตองเสียคาเดินทางโดยมอเตอรไซครับจาง และถูกเอาเปรียบจากผูขับข่ีมอเตอรไซคดวยความไมรูอีกดวย กลาวคือ ผู

ทดลองฯ บริการชุมชนทานหน่ึงท่ีเปนคนกรุงเทพฯ กลาววา เขาเสยีคามอเตอรไซคจากอาคารเอ็กซิม ไปอาคาร 2 สํานักงาน

ใหญเพียง 20 บาท และขอใหมอเตอรไซคจอดรอท่ีหนาตึก เพ่ือรับกลับไปยังอาคารเอ็กซมิอีกครั้งเมื่อเสร็จธุระ และ

มอเตอรไซคก็ยินดีรอ โดยเสียคารถอีก 20 บาทในขากลับ  สวนผูทดลองฯ บริการชุมชนอีกทานหน่ึง แลกเปลีย่นวา ผูขับข่ี

มอเตอรไซค เรียกราคาแบบเหมาไปและรอรับกลับรวม 80 บาท เพราะความไมรู และไมมีคนแนะนําจึงตองเสียคารถมากกวา

คนอ่ืน  ในขณะท่ี ผูทดลองฯ บริการชุมชนอีกทานเลาวา ตนเจอเจาหนาท่ี กสทช. ท่ีรูจักกันทานหน่ึงบริเวณหนาตึกเอ็กซิม 

และเจาหนาท่ีทานน้ัน แนะนําใหข้ึนรถตูบริการของสํานักงาน ท่ีใหบริการระหวางตึกสํานักงานท้ังสองแหงทุกๆ ครึ่งช่ัวโมง  

อาจจะเสียเวลารอไปบาง แตก็ประหยัดเงินและไมถูกเอาเปรียบจากใคร   ผูทดลองฯ บริการชุมชน จึงตั้งขอสังเกตรวมกันวา 

เหตุใด เจาหนาท่ี กสทช. จึงไมถือเปน “หนาท่ี” ท่ีตองแจงผูมาติดตอวา สามารถใชรถตูบริการระหวางสํานักงาน กสทช. ได 

เพ่ือผูมาตดิตอ และรับบริการจาก กสทช. จะไดรับความสะดวก และประหยัดคาใชจายอยางท่ัวหนากัน12

13
 

เมื่อไดรับใบอนุญาตทดลองฯ แลว  ผูทดลองประกอบกิจการ ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุ

คมนาคม และตองดําเนินการใหเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงมีลักษณะทางเทคนิคตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีกําหนดภายใน 1 ป  

สําหรับกลุมวิทยุชุมชนแลว มีความกังวลใจเก่ียวกับเครื่องสงหลายเรื่อง เชน เครื่องสงเกาแกใชมารวม 10 ป (หรือบางสถานี

มากกวา)  เครื่องสงประกอบกันเอง  กําลังสงต่ํา-ไมถึง 500 วัตตตามกฎหมาย  เครื่องสงรับตอมาเปนมรดกตกทอดจากสถานี

อ่ืน  ไมมีเงินหากตองซอมเครื่องใหเปนไปตามมาตรฐาน  และความไมเขาใจและเกรงกลัวกฎหมาย  ทําใหพวกเขาประวิงเวลา

                                                 

12  หรือ อาคารธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) อยูติดถนนพหลโยธิน ระหวางซอย 5 และซอย 7 
13   การประชุมสมาชกิวิทยุชุมชน สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ เพือ่ติดตามใบอนญุาตประกอบกิจการ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558  
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ท่ีจะตรวจเครื่องสง และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม  ประกอบกับสํานักงาน กสทช. เอง นอกจากจะไม

สามารถพิจารณาใหใบอนุญาตแลวเสร็จสําหรับผูยื่นคําขอทุกสถานี  และตองดําเนินการตออายุใบอนุญาตทดลองฯ ใหสถานีท่ี

หมดอายุ อีกท้ังยังไมสามารถจัดใหมี “จุดตรวจเครื่องสง” ท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและมากพอดวย  กสทช. จึงไมเพียงไมบังคับใช

กฎหมายอยางจริงจัง กลาวคือ ไมใชเง่ือนไขการตรวจเครื่องสง และการขอใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม เพ่ือ

การระงับสิทธิในการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ  หากยังใช “การขยายเวลา” เพ่ือใหผูประกอบการมีเวลาเพ่ิมข้ึนอีก 1 ป 

ตนป พ.ศ. 2557 มีวิทยุกระจายเสยีงรายใหมไดรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสยีงท้ังสิ้นจํานวน 

5,646 สถานี จําแนกเปนประเภทบริการสาธารณะ 1,077 สถานี ประเภทบริการชุมชน 554 สถานี และประเภทบริการธุรกิจ 

4,015 สถานี 

หลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  สื่อมวลชนทุกแขนงถูกคําสั่งตามประกาศ คสช.ท่ี 

15/2557 (วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) ใหยุติการออกอากาศ กอนท่ีจะมีคําสั่ง คสช.ท่ี 23/2557 (วันท่ี 23 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2557) ใหสื่อมวลชนดําเนินการไดตามปกติ โดยมีขอแมเพียงอยางเดียววา ตองถายทอดรายการท่ี คสช. รองขอ  แต

สําหรับวิทยุทดลองฯ และวิทยุท่ีไมไดรับอนุญาตใหจัดตั้งสถานี  คสช. มีคําสั่งฉบับท่ี 32/2557 (วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 

2557) ย้ําใหระงับการออกอากาศอยางเครงครัด กอนจะมีคําสั่งฉบับท่ี 79/2557 (วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) ใหสถานี

วิทยุทดลองฯ สามารถออกอากาศได หากดาํเนินการตามเง่ือนไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ กลาวคือ ใหนําเครื่องสงวิทยุไป

ตรวจสอบจนผานมาตรฐานทางเทคนิค และใหดําเนินการขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมใหแลวเสร็จเสียกอน     

 

ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม  

 การดําเนินการและปฏิบัติตามข้ันตอนของ พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498  พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

กฎกระทรวง และประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวของ เริ่มจากการนําเครื่องสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงไปตรวจยังหองปฏิบัติการฯ ท่ี

ไดรับอนุญาตจาก กสทช. 14  โดยตองเสียคาใชจายในการตรวจเครื่องสงจํานวน 5,000 บาท หากเครื่องสงไมผานมาตรฐานใน

ครั้งแรก ผูประกอบการตองนําไปปรับปรุง-แกไข แลวสงกลับไปตรวจท่ีหองปฏิบัติการฯ เดมิไดเปนครั้งท่ีสองโดยไมเสีย

คาใชจาย แตหากยังไมผานมาตรฐานอีก ก็จําเปนตองเสียเงินเพ่ิมตามแตจะตกลงกับหองปฏิบัติการฯ   

 ดังท่ีไดกลาวไปแลววา ผูทดลองประกอบการวิทยุชุมชนสวนใหญกังวลเรื่องการตรวจเครื่องสง เพราะเครื่องสงของ

ตนเกา และสวนใหญประกอบกันเอง ซึ่งพบวา เคร่ืองสงของวิทยุชุมชนสวนใหญ ไมสามารถตรวจเคร่ืองสง “ผาน

มาตรฐาน” ในคร้ังแรก  และตองนําเคร่ืองสงไปซอมแซม-ปรับปรุง-แกไขใหเปนไปตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีกําหนด ซ่ึง

ตองใชคาใชจายประมาณ 30,000-50,000 บาท   ในภาวะปกติท่ีวิทยุชุมชนสามารถออกอากาศไดน้ัน คณะกรรมการสถานี 

จะระดมทุนเพ่ือใชจายในการบริหารและซอมบํารุงสถานี  แตสถานการณท่ีวิทยุชุมชนยุติการออกอากาศมานานหลายเดือน

แลว คณะกรรมการไมมีชองทางในการสื่อสารกับผูฟงและคนในชุมชน การระดมทุนเพ่ือใชซอมเครื่องสงใหพรอมสําหรับการ

                                                 

14  ปจจุบัน มีหองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาตจาก กสทช. จาํนวน 36 แหงทั่วประเทศ 
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ตรวจเครื่องน้ัน เปนเรื่องยากมาก  สถานีวิทยุชุมชนไมนอยกวา 3 แหง คณะกรรมการสถานีตองกูยมืเงินมาซอมเครื่องสงและ

ดําเนินการเพ่ือใหสามารถออกอากาศไดอีกครั้งตามเง่ือนไขของ คสช. และ กสทช.15   

เมื่อเครื่องสงผานการตรวจ และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดแลว  ผูประกอบการตองดําเนินการขออนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดังตอไปน้ี  

1. การขอระงับคดีดวยการเปรียบเทียบปรับ  ตามมาตรา 4 และมาตรา 6 แหง พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ระบุ

วา เครื่องสงท่ีใชในการออกอากาศวิทยุกระจายเสยีง เปน ”เครื่องสงวิทยุคมนาคม” หามมิใหทํา – มี – ใช – นําเขา 

– นําออก หรือคาซึ่งเครื่องสงวิทยุคมนาคม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต  นอกจากน้ี 

มาตรา 11 วรรคหน่ึง ยังกําหนดวา หามมิใหผูใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผู

ออกใบอนุญาต   

สําหรับ ผูไดรับใบอนุญาตทดลองฯ สวนใหญประกอบกิจการกระจายเสียงโดยไมไดขอรับใบอนุญาตท่ีเก่ียวของตาม

กฎหมายวิทยุคมนาคม จึงถือเปนการกระทําความผดิอาญาตาม พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 16   ซึ่งหากผูกระทําผิด

ประสงคจะระงับคดีดวยการเปรียบเทียบปรับ สามารถแจงความประสงคกับเจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช. สํานักวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส) เพ่ือตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเครื่องสงท่ีสําแดงไว  และตองใหถอยคํา

เก่ียวกับการกระทําความผิดกับพนักงานเจาหนาท่ี กสทช. สํานักกฎหมายกระจายเสยีงและโทรทัศน (มส) โดย ตองยอมรับ

สารภาพตอพนักงานเจาหนาท่ีวาไดกระทําความผิดจริง และยินยอมเสียคาปรับตามท่ีเจาพนักงานเปรียบเทียบปรับ คดี

เปนอันถกูระงับไป 

สถานีวิทยุชุมชน สมาชิกสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ (สวชช.) ซึ่งตั้งสถานีตามกระบวนการเตรียมความพรอมของ

ภาคประชาชน และไดรับเครื่องสงวิทยุจากการสนับสนุนของ SIF และ พอช. เมื่อ 10-13 ปท่ีแลว สวนใหญเปนเครื่อง “สั่ง

ประกอบ” จากรานในประเทศโดย SIF และ พอช.  จึงไมรูประวัติความเปนมาของเครื่องสงตนเอง และไมสามารถอธิบาย

รายละเอียดเก่ียวกับแบบแปลนวงจรเครื่องสงได  การกรอกแบบคําขอรับอนุญาต และจัดทําเอกสารแนบ จึงเปนไปอยาง

ยากลําบาก  หากพนักงานเจาหนาท่ีไมเขาใจ และเขมงวด  ผูทดลองประกอบการก็จะเสียเวลา และคาใชจายเพ่ิมมากข้ึนใน

กระบวนการน้ี 

ผูประกอบการวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการข้ันตอนน้ี สะทอนวา พนักงานเจาหนาท่ี “สอบสวน” ราวกับวาเปนอาชญากร 

โดยเฉพาะในรายละเอียดเก่ียวกับเครื่องสงวา มีท่ีมาอยางไร?  ใครเปนคนประกอบ?  มีแบบแปลนวงจรเครื่องไหม? ฯลฯ 

ผูประกอบการไมสามารถตอบคําถามไดมากนัก เพราะคณะกรรมการสถานีปจจุบัน เปนรุนท่ี 2 ซึ่งรบัชวงการดําเนินกิจการ

วิทยุชุมชนตอจากคณะกรรมการรุนแรกท่ีวางมือเพราะอายมุาก  หรือหัวหนาสถานีผูบุกเบิกเสียชีวิตไปแลว จึงไมสามารถ

                                                 

15  ขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลสถานีวิทยุชุมชน สมาชิกสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ (สวชช.) จํานวน 21 สถานี เมือ่เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 
16  ความผิดอาญานี ้กําหนดโทษปรับสงูสดุไว้ไมเ่กิน 100,000 บาท  หรือจําคกุไมเ่กิน 5 ปี หรือทัง้จําทัง้ปรับ   อยา่งไรก็ตาม มาตรา 21 ให้

อํานาจเจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาตมีอํานาจทําการเปรียบเทียบปรับได้ โดยกําหนดอตัราคา่ปรับตามมติ กสทช. จํานวน 500 บาท ซึง่เม่ือ

ผู้กระทําผิดยินยอมชําระเงินคา่ปรับตามจํานวนที่กําหนดภายใน 15 วนั คดีนัน้มีผลเป็นอนัเลิกกนัเสร็จเด็ดขาด 
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อธิบายรายละเอียดเครื่องสงดังกลาวได  ดังน้ัน พนักงานเจาหนาท่ีควรจะมีทัศนะในงานบริการมากกวางานบังคับใช

กฎหมาย เพ่ือใหงานบริการเร่ืองใบอนุญาตนี้ เปนไปไดอยางราบร่ืนมากขึน้ 

2. การขอรับใบอนุญาตทํา – นําเขา – มี – ใชเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียง  เปนข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือขอรับ

ใบอนุญาตเก่ียวกับเครื่องสง  โดยกรณีท่ีผูทดลองประกอบการ ประกอบ หรือ ทํา เครื่องสงดวยตัวเอง ตองขอ

ใบอนุญาต “ทํา” เคร่ืองสง แตในกรณีท่ี สั่งซื้อเครื่องสงจากตางประเทศ ก็ ตองขออนุญาต “นําเขา” เคร่ืองสง 

จากน้ันผูประกอบก็ ตองดําเนินการขออนุญาต “ใช” เคร่ืองสง เพ่ือแสดงความประสงควา ตองการใชเครื่องสง

ดังกลาวในกิจการของสถานีวิทย ุ

การดําเนินการขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยคุมนาคมน้ี  เปนข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับเครื่องสงวิทยุกระจายเสยีง

เปนหลัก  หากผูทดลองประกอบการนําเครื่องสงไปตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคกับหองปฏิบัติการฯ  และเครื่องสง “ผาน

มาตรฐาน” แลว  การดําเนินการขออนุญาตทํา / ใชเครื่องสงวิทยฯุ ก็จะสะดวกยิ่งข้ึน  แมจะยุงยากในการเตรยีมเอกสารอยู

บาง 

3. การขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม (สถานีวิทยุ) การขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุน้ี เก่ียวของกับกฎหมายหลายฉบับ 

ไดแก พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และกฎกระทรวงกําหนดสิ่งท่ีสรางข้ึนเปนอยางอ่ืนเปนอาคารตามกฎหมาย

วาดวยการควบคมุอาคาร พ.ศ. 2544  ซึ่งกําหนดใหท้ังเสาท่ีตั้งอยูบนพ้ืนดิน และท่ีตดิตั้งอยูบนอาคาร หากมีความ

สูงจากพ้ืนดินถึงยอดเสาเกินกวา 10 เมตร ตองขออนุญาตกอสรางจากเจาพนักงานทองถ่ิน และตองมีสามญัวิศวกร 

หรือภาคีวิศวกรโยธารับรองการออกแบบแลวแตกรณี  และมีวิศวกรควบคุมงานท่ีลงนามรับรองการขออนุญาตดวย 

และ พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ในกรณีท่ีสถานีตั้งอยูในเขตปลอดภัยการบิน ตองดําเนินการขออนุญาต

กอสรางเสาอากาศในเขตปลอดภยัการเดินอากาศ   กอนท่ีจะดําเนินการ ขออนุญาต “ต้ังสถานี” เปนข้ันตอน

สุดทาย  ซึ่งจะทําใหผูทดลองประกอบกิจการวิทยุชุมชนดําเนินการไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

การขออนุญาตกอสรางเสาอากาศ และกอตั้งสถานีมีความซับซอนตามสภาพพ้ืนท่ีท่ีสถานีตั้งอยู  และตองเก่ียวของ

กับหนวยงานอ่ืนอีกหลายแหง ไมวาจะเปนกรมการบินพลเรือน เทศบาล และองคกรบริหารสวนทองถ่ิน  หนวยงานในหลาย

พ้ืนท่ี ไมเขาใจ “สภาพจริง” ของวิทยุทดลองฯ บริการชุมชน  ทําใหการดําเนินการยุงยาก และเสียคาใชจาย  ยกตัวอยางวิทยุ

ชุมชนชาวนนทบุร ี  ท่ีตองเสียคาใชจายใหกับเทศบาล และวิศวกรท่ีลงนามรับรองการขออนุญาตถึง 35,000 บาท และคา

กอสรางเสาอากาศใหมตามวิศวกรกําหนดอีกจํานวน 30,000 บาท16

17  ซึ่งคณะกรรมการสถานี จําเปนตองใชเงินตัวเองสํารอง

จายไปกอน เพราะไมสามารถออกอากาศระดมทุนจากผูฟงในชุมชนได และตองการใหสถานีสามารถออกอากาศไดอีกครั้งหน่ึง

โดยเร็ว   

เปนท่ีนาสังเกตวา นโยบาย กสทช. ในการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุรายใหมน้ี ยังไมเปนท่ีรับรูใน

หนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ  เชนกรณีการขออนุญาตตั้ง-กอสรางเสาอากาศกับองคกรทองถ่ินน้ัน  หากมีการประสานงาน และ

                                                 

17  สัมภาษณ ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนชาวนนทบุรี 
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ขอความรวมมือระหวางหนวยงานกอนแลว เมื่อผูทดลองประกอบการติดตอขอรับบริการ จะสามารถดําเนินการไดอยาง

รวดเร็ว และอาจไดรับการยกเวนคาใชจายไดบาง 

เน่ืองดวยนโยบายการควบคมุสื่อเพ่ือใหเกิดความสงบ-ปรองดองของรัฐบาลปจจุบัน  หลังดาํเนินการขออนุญาต

ทดลองประกอบกิจการตาม พรบ. การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551  ตรวจเครื่องสงใหเปนไปตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ี 

กสทช. กําหนด   และขออนุญาตทํา – ใช – ตั้งตาม พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 เปนท่ีเรยีบรอยแลว วิทยุทดลอง

ประกอบกิจการท้ังหมด ตองแจงความประสงคจะออกอากาศ และทําบันทึกขอตกลง (MOU) ในการออกอากาศทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กับเจาพนักงานท่ีเก่ียวของ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ี 79/2557 จึง

จะสามารถดาํเนินการออกอากาศไดตามปกติอีกครั้งหน่ึง 

ขั้นตอนตางๆ ท่ีเพ่ิมมากขึ้น ไมเพียงแตลิดรอนสิทธิทางการสื่อสารของคนในชุมชนเทานัน้ หากยังเปนการสราง

เง่ือนไขใหคณะกรรมการสถาน ี “ตองเสียคาใชจาย” เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก ไปกับการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ 

ดังกลาว   ท้ังน้ี นอกเหนือจากคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาสําเนาเอกสาร คาตรวจเครื่องสง คาซอม-ปรับแกเครื่องสง รวมถึง

คาปรับเพ่ือระงับคดี  ซึ่งตองจายอยางหลีกเลีย่งไมไดแลว  คณะกรรมการสถานีตองเสียคาใชจายไปกับ “คาเดินทาง” ไปยัง

สํานักงาน กสทช. สวนกลาง และสํานักงานเขตใกลบานแลวแตกรณี  นอกจากน้ี หากการดําเนินการไมเสร็จภายในวันเดียว ก็

ตองจาย “คาท่ีพัก” เพ่ิมอีกดวย  คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนอยางคาดไมถึง ประกอบกับการไมไดรบัการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ (กทปส.) ทําให “สถานีวิทยุ

ชุมชน” หลายแหง “ถอดใจ” ระงับการดําเนินการวิทยุชุมชนไปอยางถาวร  

ปจจุบัน  ผูไดรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการจํานวน 5,646 สถานี ไดรับอนุญาตใหออกอากาศไดแลวจํานวน

ท้ังสิ้น 3,110 สถานี (ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) จําแนกเปนประเภทบริการสาธารณะจํานวน 342 สถานี ประเภท

บริการชุมชนจํานวน 126 สถานี  และประเภทบริการธุรกิจจํานวน 2,642 สถานี  ท้ังน้ี ถูกเพิกถอนไป 19 สถานี และมีคําสั่ง

ใหระงับการออกอากาศไปจนกวาจะมีคําสั่งเปนอ่ืนจํานวน 127 สถานี 

ประสบการณกํากับดูแลวิทยุชุมชนในตางประเทศ 

การเกิดข้ึนและดาํเนินการของวิทยุชุมชนในแตละประเทศ  มีความแตกตางกัน ตามบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง รวมถึงประวัติศาสตรของกิจการกระจายเสียง และความเขมแข็งของชุมชนในประเทศน้ันๆ   การกํากับดูแล รวมไป

ถึงการสงเสริมสนับสนุนวิทยุชุมชน ใหสอดคลองกับลักษณะการดําเนินการจริงของวิทยุชุมชน จึงเปนสิ่งท่ีสําคญั   

ประสบการณจากการดําเนินการวิทยุชุมชนในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย (ซึ่งใช

เปนตัวอยางเปรยีบเทียบกับประเทศไทยในบทความช้ินน้ี)  พบวา วิทยุชุมชนจะสามารถทําหนาท่ีสื่อชุมชน ซ่ึงตอบสนอง

ผูฟงท่ีหลากหลาย และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของกลุมทุนและกลุมการเมืองใดๆ ไดอยางแทจริง  จําเปนตองมีกฎหมาย

รองรับ มีองคกรกํากับดูแลจัดสรรคลื่นและอนุญาตใหประกอบกิจการ  รวมท้ังตองมีการสงเสริมสนับสนนุอยางจริงจัง อีก

ดวย 
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 สถานภาพทางกฎหมาย 

วิทยุชุมชนใน สหราชอาณาจักร (The United Kingdom - UK) เริ่มตนจากการเปนวิทยโุจรสลดั (Access Radio) 

ท่ีดําเนินการโดยไมไดรับอนุญาต  และถูกผูอพยพชนกลุมนอยนําไปใชเผยแพรดนตรีท่ีแสดงอัตลักษณของตนเอง  กอนท่ีรัฐจะ

ตระหนักถึงการมีอยู และกําหนดนโยบายใหวิทยุเหลาน้ี ไดรับการกํากับดูแลอยางเปนทางการภายใตระบบการกระจายเสียง

ของประเทศ โดยดําเนินการในรูปแบบวิทยุชุมชน ท่ีไมแสวงหาผลกําไร17

18
   

ท้ังน้ี  ใหเริ่ม “ทดลองกระจายเสยีง” ในป พ.ศ.2544 และประเมินผลการทดลองกระจายเสียงในอีก 2 ปตอมา โดย

สรุปวา วิทยุชุมชนเปนการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมท่ีสําคญัอันหน่ึงของสหราชอาณาจักร สงผลใหเกิดการรับรองวิทยุชุมชนตาม

กฎหมายใน “พระราชบัญญัติการสื่อสาร พ.ศ.2546 (The Communications Act 2003)” พรอมท้ังออก “ระเบียบ

วิทยุชุมชน พ.ศ.2547 (The Community Radio Order 2004)”  ท่ีกําหนดกรอบการกํากับดแูล และการใหใบอนุญาต

วิทยุชุมชนโดยเฉพาะ   และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญตัิการสื่อสาร พ.ศ. 2546  กรมวัฒนธรรม สื่อ และการกีฬา 

(Department for Culture, Media and Sport : DCMS) จึงตั้งฝายงานใหม ช่ือ “สํานักงานการสื่อสาร (Office of 

Communications : Ofcom)” ข้ึนในป พ.ศ. 2548 มีคณะกรรมการบริหาร Ofcom ทําหนาท่ีกํากับดูแลกิจการกระจาย

เสียง โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยุชุมชน   ท้ังน้ี ใหทําหนาท่ีท้ังการอนุญาตใชคลื่นความถ่ี การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

และการสงเสริมสนับสนุน18

19
   

สําหรับ ประเทศออสเตรเลีย น้ัน  การประกอบกิจการกระจายเสยีงในอดีต ถาไมเปนของรัฐ ก็เปนของภาคธุรกิจ  

จนกระท่ังในทศวรรษท่ี 2500 การเปลีย่นแปลงทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม สงผลใหกลุมชาติพันธุ กลุมชนพ้ืนเมือง

ดั้งเดิม นักกิจกรรมทางการเมือง นักศึกษา นักวิชาการ และกลุมผูฟงเพลงคลาสสิกในประเทศออสเตรเลีย ไดเริม่เคลื่อนไหวให

รัฐออกใบอนุญาตกระจายเสียงใหกับกลุมของตนเอง (www.australia.gov.au) ตอมาใน พ.ศ. 2521 รัฐบาลไดปรับแก

กฎหมายใหมีกิจการกระจายเสยีงสาธารณะ คูขนานไปกับกิจการกระจายเสียงของรัฐและธุรกิจ โดยกิจการกระจายเสียง

สาธารณะน้ี แบงออกเปน 3 ประเภทยอย คือ กิจการกระจายเสยีงชุมชน กิจการกระจายเสยีงเพ่ือการศึกษา และกิจการ

กระจายเสียงประเด็นเฉพาะ  

“พระราชบัญญัติการประกอบกจิการกระจายเสียง พ.ศ. 2535 (Broadcasting Services Act 1992)”  

กําหนดใหกิจการกระจายเสยีงสาธารณะ เปลี่ยนเปนกิจการกระจายเสียงชุมชน19

20
 เพ่ือรองรับสถานภาพทางกฎหมายของวิทยุ

ชุมชน  และยังใหตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงออสเตรเลีย (The Australian Broadcasting Authority: ABA) 

กอนจะหลอมรวมกับองคกรกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมออสเตรเลีย (The Australian Communications Authority: 

                                                 

18   Office of Communications. 2005. Community Radio Fund: A public consultation on the management and administration 

of a community Radio fund, See http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/crf/org_consult/ 

19    Office of Communications. 2005. อางแลว. 
20    Saba El-Ghul. 2004. A Future for Community Radio in Australia: Funding, licensing and legislative issues, Master of 

Art Thesis, Creative Industries Research and Applications Centre, Queenland University of Technology. หนา 14-18. 

http://www.australia.gov.au/
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ACA) ใน พ.ศ. 2548  กลายเปน องคกรกํากับดูแลกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมออสเตรเลีย (The 

Australian Communications and Media authority: ACMA) เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง และ

กิจการโทรคมนาคม  รวมท้ังพิจารณาใหใบอนุญาตแกวิทยุชุมชนดวย 

 

 การกํากับดูแล : การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และประกอบกิจการ 

การกํากับดูแลกิจการกระจายเสยีงของ สหราชอาณาจักร น้ัน  องคกรกํากับดูแล หรือ Ofcom ไดจาํแนก

ใบอนุญาตประกอบกิจการตามความแตกตางของการดาํเนินการ ออกเปน 4 ประเภท คือ 1) ใบอนุญาตวิทยุชุมชน  2) 

ใบอนุญาตวิทยุท่ีจํากัดขอบเขตการใหบริการ (radio restricted service license) 3) ใบอนุญาตวิทยุธุรกิจระบบอนาล็อค  

และ 4) ใบอนุญาตวิทยุดิจิตอล   ท้ังนี้  Ofcom ไดแยกการออกใบอนุญาตแตละประเภทออกจากกันตามลักษณะเฉพาะ  

และมีหลกัเกณฑการพิจารณาใหใบอนุญาตแตกตางกันดวย  น่ันคือ ออกแบบกระบวนการยื่นขอใบอนุญาต รวมถึงแนวทาง

การพิจาณาแบบคําขอ การกําหนดระยะเวลายื่นแบบคําขอ และระยะเวลาการพิจารณาคําขอ  แตกตางตามประเภท

ใบอนุญาต (www.licensing.ofcom.org.uk) โดยคณะกรรมการการสื่อสาร (Ofcom Board) ไดแตงตั้ง คณะกรรมการ

พิจารณาใบอนุญาต ข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาใบอนุญาตโดยตรง   รวมท้ัง ใหทําหนาท่ีประกาศเชิญชวนใหกลุมตางๆ ขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชน20

21
 ดวย 

ท้ังน้ี เง่ือนไขการพิจารณาขอรับใบอนุญาตวิทยุชุมชนน้ัน  ผูขอรับใบอนุญาต ตองแสดงใหเห็นวาตองการดําเนินการ

เพ่ือประโยชนทางสังคมมากกวาเหตุผลเชิงธุรกิจ ซึ่งผลประโยชนทางสังคม หมายถึง การเผยแพรการบริการตางๆ ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน การสงเสริมโอกาสการจางงาน การสงเสริมการรวมตัวกันทางสังคม และการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

ทองถ่ิน  

 สําหรับมาตรฐานทางเทคนิคน้ัน ระบุวา วิทยุชุมชนตองมีรัศมีกระจายเสยีง 5 กิโลเมตร โดยตองใชเครื่องสงวิทยุ

กําลังสงต่ํา 25 วัตต หากสถานีตัง้อยูในเขตเมือง และกําลังสง 50 วัตต หากสถานีตั้งอยูในเขตชนบท  นอกจากน้ี ผูขอรับ

ใบอนุญาต ตองระบุชุมชนกลุมเปาหมายท่ีจะใหบริการอยางชัดเจน ซึ่งอาจจะเปนชุมชนเชิงกายภาพ หรือชุมชนท่ีสนใจใน

ประเด็นเดียวกัน (ชุมชนเชิงประเด็น) อันเปนชุมชนขนาดเล็ก ไดแก เยาวชน เกย/เลสเบียน ชนกลุมนอย และกลุมทางศาสนา 

เปนตน (www.en.wikipedia.org) 

ในการขอใบอนุญาตครั้งแรก ผูขอรับใบอนุญาตสวนใหญ จะเคยขอใบอนุญาตวิทยุท่ีจํากัดขอบเขตการใหบริการ 

ซึ่งเปนใบอนุญาตท่ีมีอายุ 28 วันมากอน แลวจึงดําเนินการขอใบอนญุาตวิทยุชุมชน ซึ่งเปนใบอนุญาตแบบ “เต็มเวลา” มีอาย ุ

5 ป ซึ่งไดสิทธิในการใชคลื่นความถ่ีดวย  ท้ังน้ี คณะกรรมการพิจารณาใบอนุญาต จะใชเวลาในการพิจารณาคําขอรับ

ใบอนุญาตแบบเตม็เวลา 2 ป  ไปกับการตรวจสอบวา วิทยุชุมชนน้ัน เปนการประกอบกิจการท่ีไมแสวงหากําไร และตอบสนอง

                                                 

21   Steve Buckley. Third pillar of media pluralism: community broadcasting in the UK and Europe, See 

www2.lse.ac.uk 
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ความตองการของชุมชนผูรับบริการอยางแทจริง โดยดผูานการอบรมคนในชุมชนใหมีทักษะการจดัรายการ และการทําขาว

ชุมชน เปนตน  โดยคณะกรรมการพิจารณาใบอนุญาตไมไดพิจารณาจากเอกสารท่ียื่นขอแตเพียงอยางเดียว แตจะขอพบผู

ขอรับใบอนุญาต สัมภาษณ เยี่ยมชุมชน  รวมท้ังใหคําแนะนําและสนับสนุน   ดังน้ัน ในกรณีการขอตออายุใบอนุญาตผูขอรับ

ใบอนุญาตตองยื่นคําขอตอใบอนุญาต 18 เดือนกอนใบอนุญาตหมดอายุ เพ่ือใหเวลากับการประเมินผลการดําเนินการวิทยุ

ชุมชนท่ีผานมา และพิจารณาศักยภาพในการดําเนินการตอไป  ปจจุบัน สหราชอาณาจักรมีวิทยชุุมชนท่ีออกอากาศ “เต็ม

เวลา” ประมาณ 200 สถานี (www.commedia.org.uk/go/community-radio/licensing/ และ 

www.licensing.ofcom.org.uk)   

ถึงแมวา การพิจารณาใบอนุญาตวิทยุชุมชนจะใชเวลานาน และมข้ัีนตอนมาก  แตผูขอรับใบอนุญาตและผูสนใจ

ท่ัวไป  สามารถศึกษาทําความเขาใจกระบวนการออกใบอนุญาตไดจากเว็ปไซทของ ofcom ไดกอน  ซึ่งมีขอมูลท่ีเขาใจงาย 

ประกอบดวย แนวทางสําหรับผูยืน่คําขอใบอนุญาต แนวปฏิบัติในการยื่นคําขอ ขอแนะนําแกผูยื่นคาํขอใบอนุญาตวิทยุชุมชน 

แนวทางในการใหใบอนุญาตวาดวยระยะเวลาในการยื่นคําขอ แบบคําขอใบอนุญาตวิทยุชุมชน คลื่นความถ่ีท่ีสามารถใชได 

และประสบการณ 10 ปในการออกใบอนุญาตวิทยุชุมชน เปนตน  นอกจากน้ี  Ofcom ยังใชวิธีการประกาศเชิญชวนใหผูสนใจ

ขอใบอนุญาตวิทยุชุมชนเปนรายภมูิภาคตามชวงเวลาท่ีกําหนดไวอีกดวย (www.licensing.ofcom.org.uk) ซึ่งผูสนใจจะมี

เวลาและสามารถเตรยีมตัว ศึกษาขอมูล และขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการ กอนจะยื่นขอรับใบอนุญาต 

สําหรับ ประเทศออสเตรเลีย  องคกรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมออสเตรเลีย (The 

Australian Communications and Media authority: ACMA) ได จัดต้ัง “สํานกักจิการกระจายเสียงชมุชน 

(Community Broadcasting Section)” ใหรับผดิชอบงานตางๆ เก่ียวกับวิทยุชุมชนโดยเฉพาะ  กลาวคือ  

- จัดสรรใบอนุญาตวิทยุชุมชนช่ัวคราวและใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการโทรทัศนชุมชน   

- จัดสรรและตอใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงชุมชนระยะยาว   

- รับและสืบสวนการรองเรยีนเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชน   

- ไตสวนเรื่องรองเรียนท่ีมมีูลและบังคับใชกฎหมายตามความผิดท่ีผูประกอบกิจการฝาฝน   

- ติดตามผลการประกอบกิจการเพ่ือนํามาพิจารณาการตอใบอนุญาตหรือบังคับใชกฎหมายเมื่อมีการฝาฝน โดยใหผู

ไดรับใบอนุญาตสงรายงานความกาวหนา หรือจัดสงเจาหนาท่ีเยี่ยมเยือนหรือจัดประชุมรวมกัน    

- ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ (Codes of practice) และพัฒนาคําแนะแนว โดยทํางานรวมกับองคกรตัวแทนของผู

ประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชน   และ 

- ติดตอประสานงานกับองคกรตางๆ ท่ีดําเนินการเก่ียวของกับการกระจายเสียงชุมชน  

ออสเตรเลียออกแบบใหมีใบอนุญาตวิทยุชุมชน 2 แบบ คือ 1) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงชุมชน

ช่ัวคราว  และ 2) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชนระยะยาว  สําหรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

http://www.commedia.org.uk/go/community-radio/licensing/%20และ
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ชุมชนชั่วคราว เปนใบอนุญาตท่ีไมสามารถตออายไุด และมีอายุเพียง 12 เดือนหรือ 1 ป   มีข้ึนเพ่ือสงเสรมิการพัฒนาวิทยุ

ชุมชน  โดยอนุญาตใหชุมชนท่ีตองการมีกิจการกระจายเสยีงชุมชนสามารถพัฒนาทักษะในการบริหาร และการจัดรายการวิทย ุ

รวมท้ังการเสริมสรางการสนับสนุนของชุมชนในการใหบริการกิจการกระจายเสียงชุมชนระยะยาวตอไป   ท้ังน้ี  ACMA ยังไม

จัดสรรคลื่นความถ่ีใหกับผูมีใบอนุญาตช่ัวคราว  แตสามารถออกอากาศโดยใชคลื่นความถ่ีรวมกับผูอ่ืน ตามแต ACMA จะ

จัดสรรเวลาให 

สวน ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงชมุชนระยะยาว น้ัน  มีอายุ  5  ป โดยหลักเกณฑในการพิจารณา

ใบอนุญาต จะพิจารณาจากวัตถุประสงคในการใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนท่ีรับบริการท้ังในปจจุบันและ

อนาคต   ธรรมชาติและความหลากหลายของความสนใจของชุมชนท่ีรับบริการ   ธรรมชาติและความหลากหลายของกิจการ

กระจายเสียงอ่ืนๆ  รวมถึงกิจการกระจายเสียงในระดับชาติท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีบริการ   ความสามารถของผูยื่นคําขอในการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงคของการใหบริการ   การไมมีบุคคลหน่ึงๆ ท่ีอยูในตําแหนงท่ีสามารถควบคุมการประกอบกิจการ

กิจการกระจายเสียงชุมชนมากกวาหน่ึงสถานีในพ้ืนท่ีใหบริการ   และการไมมีพรรคการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐท่ีอยูในตําแหนง

ท่ีสามารถควบคุมการประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชน 

 ผูขอรับใบอนุญาตตองสามารถบงช้ีกลุม/ชุมชนท่ีตนใหบริการไดอยางชัดเจน ซึ่งโดยมากแลวจะเปนชุมชนขนาดเล็ก

ท่ีมีความสนใจรวมกัน  เชน กลุมชาติพันธุ กลุมชนพ้ืนเมืองดั้งเดมิ เยาวชน ผูสูงอายุ เกย/เลสเบียน ศิลปะ/ดนตร ี เปนตน  

หลังจากผูขอรับใบอนุญาตไดรบัการแจงใหอนุญาตจาก ACMA แลว มีเง่ือนไขวาผูไดใบอนุญาตตองเริ่มใหบริการภายใน  1 ป   

นอกจากน้ี ผูไดรับใบอนุญาตอาจเปลี่ยนกลุม/ชุมชนท่ีตนเองใหบริการได แตจะทําไดก็ตอเมื่อดําเนินกิจการไปได 26 สัปดาห

แลว21

22
  

 การสงเสริมสนับสนนุ 

สําหรับการสงเสรมิและสนับสนุนใหวิทยุชุมชนในสหราชอาณาจักรสามารถดําเนินการ โดยไมตองแสวงหากําไรตาม

กฎหมายกําหนด และใหวิทยุชุมชนสามารถรักษาอัตลักษณการเปนเครื่องมือพัฒนาเชิงวัฒนธรรมไดอยางยั่งยืน  รัฐบาล

อังกฤษไดกอตั้ง “กองทุนวิทยุชมุชน” และจดัสรรงบประมาณใหในปแรก (พ.ศ.2548/2549) จํานวน 500,000 ปอนด  โดยมี

เปาหมายเพ่ือสงเสริมความยั่งยืนระยะยาวใหกับสถานีวิทยุชุมชนท่ีไดรับใบอนุญาต  และชวยเหลือคาใชจายหลักในการ

ดําเนินงานของสถานี  เชน การระดมทุนเพ่ือสนับสนุนสถานี การบรหิารสถานี การจัดการและการรายงานการเงิน  การขยาย

กลุมผูฟง และการจดัการและการสนับสนุนอาสาสมัคร เปนตน   นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการฝกอบรมบุคลากรดานตางๆ ท่ีจะ

สรางความเขมแข็งตอการดําเนินงานของสถานี เชน การฝกอบรมดานการระดมทุน การจดัทํารายงานการเงิน การระดม

อาสาสมัครเขาชวยงานในสถานี ฯลฯ  ท้ังน้ี เพราะประเด็นการฝกอบรม เปนกิจกรรมท่ีสําคัญในการสรางความยั่งยืนใหกับ

สถานี และหาแหลงทุนสนับสนุนกิจการลักษณะน้ียากน่ันเอง 

                                                 

22   CONNECTUS Consulting Inc., (2009) International Approaches to Funding Community & Campus Radio, final report 

summated to the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission. หนา 3-4. 



 21 

ในการน้ี  Ofcom ไดแตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกองทุน” จํานวน 3 คน ท่ีเปนอิสระจากคณะ

กรรมการบริหาร Ofcom และคณะกรรมการพิจารณาใบอนุญาต เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาขอเสนอขอรับทุน และตดัสินใจวาจะ

ใหทุนสนับสนุนแกขอเสนอใด ตามเง่ือนไขดังกลาวขางตน 

  การสนับสนุนวิทยุชุมชนใน ประเทศออสเตรเลีย มีความแตกตางกันออกไป  องคกรกํากับดูแลหรือรัฐบาลไมไดทํา

หนาท่ีโดยตรงในการสงเสรมิสนับสนุน  แตมีองคกร เชน “มูลนิธกิารกระจายเสียงชุมชน (Community Broadcasting 

Foundation : CBF)” ทําหนาท่ีแทน  CBF ซึ่งตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2527 เปนองคกรทุนอิสระท่ีไมแสวงหากําไร และถือเปน

องคกรหลักในออสเตรเลีย ท่ีใหทุนสนับสนุนและพัฒนากิจการกระจายเสยีงชุมชนมาอยางตอเน่ือง  ท้ังน้ี  CBF จะไดรับการ

สนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย ผานกรมการสื่อสาร (The Department of Communications) ในป พ.ศ. 2551 ไดรับ

งบประมาณจากรัฐบาลจํานวน 8.7 ลานดอลลารออสเตรเลยี เพ่ือจัดสรรใหกับกิจการกระจายเสียงชุมชน  โดยรอยละ 50 

จัดสรรใหกับกิจการรมหลักของการดําเนินกิจการกระจายเสียงชุมชน  สวนท่ีเหลือจัดสรรใหกับโครงการท่ีเกิดจากการรเิริ่ม

ทางนโยบายของรัฐ เชนการกระจายเสยีงชุมชนแบบออนไลน  กองทุนอบรมกิจการกระจายเสียงชุมชนแหงชาติ โครงการ

ออกอากาศทางวิทยุของนักดนตรีชาวออสเตรเลีย โครงการสงเสรมิวิทยุชุมชนของกลุมชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมใหสามารถปรับปรุง

คุณภาพทางเทคนิคและระดับบริการสูงข้ึน  และโครงการวิทยดุิจิตลั เปนตน (www.cbf.com.au) 

สําหรับ การสงเสริมและสนับสนุน โครงการวิทยุชุมชนดิจตัิลในประเทศออสเตรเลียน้ัน รัฐบาลประเทศ

ออสเตรเลียกําหนดนโยบาย และใหสัญญาวาจะใหทุนสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการกระจายเสยีงวิทยุระบบดิจติอลแก

วิทยุชุมชนปละ 3.6 ลานเหรียญออสเตรเลยี ติดตอกันเปนเวลา 4 ป (ค.ศ. 2009-2012) เพ่ือเปลี่ยนผานการกระจายเสยีงไปสู

ระบบดิจติอล  แมในทางปฏิบัต ิ รัฐบาลอนุมตัิงบใหเพียงปละ 2.2 ลานเหรียญเทาน้ัน โดยในระยะเริ่มแรกองคกรกํากับดูแล

ของออสเตรเลียอนุญาตใหวิทยุชุมชนกระจายเสียงระบบดิจติอลในเขตเมืองหลวงของแตละรัฐกอน ซึ่งมีจํานวน 37 สถานี

เทาน้ัน  (www.acma.gov.au)   

สวน การสนับสนนุวิทยุชุมชนระบบดิจิตัลในสหราชอาณาจักร น้ัน ไมมีการดําเนินการ  เพราะถึงแมวาสหราช

อาณาจักรจะประกาศใหยตุิการกระจายเสียงระบบอนาล็อกสําหรับการกระจายเสียงวิทยุระดับชาติ  แต วิทยุชุมชนและวิทยุ

ทองถิ่นขนาดเล็กก็ยังกระจายเสยีงวิทยุระบบอนาล็อก (เอฟเอ็ม) ตอไป (www.rogerdarlington.me.uk) เชนเดียวกันกับ

ประเทศนอรเวยและเดนมารก ท่ีไดกําหนดใหการกระจายเสียงวิทยุบริการสาธารณะและธุรกิจเปนระบบดิจติอล สวนสถานี

วิทยุขนาดเล็กใหคงการกระจายเสยีงระบบอนาล็อก (เอฟเอ็ม) เชนเดิม (www.access.cmfe.eu)   

กลาวโดยสรุป การดําเนินการเก่ียวกับวิทยุชุมชนของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย สะทอนใหเห็นวา รัฐบาล

ของท้ังสองแหง ยอมรับการมีอยูของ “วิทยุชุมชน” เพราะมคีวามสําคญัตอการพัฒนาประเทศ และตระหนึกถึงความ

จําเปนตองมีวิทยุชุมชนในภูมิทัศนสื่อ (Media Landscape) ของประเทศ เพราะมีคณุคาทางสังคมท่ีปรากฏใหเห็นอยาง

ชัดเจน ซึ่งวิทยุบริการสาธารณะและวิทยุบริการธุรกิจ ไมสามารถตอบสนองได  เมื่อตระหนักถึงบทบาท และยอมรับการมีอยู

ของวิทยุชุมชน การบัญญัติกฎหมาย การจัดสรรคลื่นความถี ่และการออกแบบการกํากับดูแล  จึงเปนไปเพ่ือใหวิทยุชุมชน

ดํารงอยูไดในสังคมอยางมั่นคงและย่ังยืน    

http://www.acma.gov.au/
http://www.rogerdarlington.me.uk)/
http://www.access.cmfe.eu/
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นอกเหนือจากการใหใบอนุญาตวิทยุชุมชนแลว  รัฐบาลและองคกรกํากับดูแลในท้ัง 2 ประเทศ ยังตระหนักถึง

ความจําเปนของการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของวิทยุชุมชนดวย  จึงกําหนดใหมกีองทุนสําหรับวิทยุชุมชน

โดยเฉพาะ และมีการบริหารจดัการกองทุนอยางโปรงใสและตรวจสอบได  โดยในสหราชอาณาจักรน้ัน “กองทุนวิทยุชุมชน” มี

คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรกองทุน ทําหนาท่ีบริหาร จดัสรรเงินกองทุน และพิจารณาขอเสนอขอรับทุน   ในขณะท่ี

ประเทศออสเตรเลยี รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณไปยัง “มลูนิธิการกระจายเสียงชุมชน (Community Broadcasting 

Foundation)” ซึ่งเปนองคกรทุนอิสระท่ีไมแสวงหากําไร ใหทําหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินวิทยุชุมชนอยางตอเน่ืองตอไป   

ขอเสนอเชิงนโยบาย 

จากการดําเนินงานเก่ียวกับวิทยุชุมชนท่ีผานมา และประสบการณวิทยุชุมชนในตางประเทศ เพ่ือใหการกํากับดูแล

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจจริงท่ี

จะสนับสนุนวิทยุชุมชนใหมั่นคงตอไป ผูเขียนมีขอเสนอตอ กสทช. ดังน้ี 

1. การจัดสรรคลื่นความถี่ในกจิการกระจายเสียงใหภาคประชาชนไมนอยกวารอยละ 20 เรงใหวิทยุรายเดิมคืนคลื่น

โดยเร็ว และนํามาจัดสรรใหมใหภาคประชาชนสามารถใชคลื่นความถ่ีไดอยางมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึงและเทา

เทียม โดยในระหวางการจัดสรรคลื่นใหม ให กสทช. ทดลองออกแบบการจัดสรรคลื่นเอฟเอ็มในบางพ้ืนท่ี เพ่ือใช

เปนตัวอยางในการจัดสรรคลื่นตอไป 

 

2. การจัดโครงสรางสายงานการบริหารและปฏิบัติการในสํานักงาน กสทช. ตามประเภทกจิการ  มิใชแยกตามภาระ

งานเชนในปจจุบัน  โดยใหมี “สํานักวิทยุชมุชน” เพ่ือทําหนาท่ีเก่ียวกับวิทยุชุมชนโดยเฉพาะ ตามแบบ สหราช

อาณาจักร  ใหทําหนาท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ี กําหนดหลักเกณฑการประกอบกิจการ พิจารณาใบอนุญาต ตออายุ

ใบอนุญาต จัดทําคูมือแนะนําผูประกอบการ ประชาสมัพันธขอมูล  รวมถึงสนับสนุนวิทยุชุมชนในดานตางๆ   

อยางไรก็ตาม ในระหวางท่ียังไมสามารถปรับโครงสรางองคกรในลกัษณะดังกลาวได ใหสาํนักการอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียง (ปส1) ท่ีรับผิดชอบการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ตั้ง “จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One 

Stop Service)” ภายในสํานักงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกและใหบริการกับผูประกอบการวิทยุชุมชนไปกอน 

 

3. การบริหารสํานักงานใหมีธรรมาภิบาล 

ก. การทํางานแบบมีสวนรวม   รวมกับ (participate) ผูประกอบกิจการวิทยุชุมชน และองคกรตัวแทน 

ประเมินผลและสรปุการดาํเนินงานท่ีผานมา เพ่ือออกแบบกระบวนการ และข้ันตอนการออกใบอนุญาตใหม

สําหรับวิทยุชุมชน (และวิทยุประเภทอ่ืน)  ใหสอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริง และตอบสนองความตองการของท้ัง

องคกรกํากับดูแลและผูประกอบกิจการ  ท้ังน้ี เพ่ือใหการกํากับดูแลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ข. การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ  การเปดเผยขอมูลผูประกอบการวิทยุชุมชนตอสาธารณะผานเว็ปไซทแบบสห

ราชอาณาจักร ไมอาจถือวาเปนการเปดเผยความลับของผูประกอบกิจการ  ท้ังน้ี หากผูประกอบการวิทยุชุมชน

น้ัน สามารถพิสูจนตนเองวาทําเพ่ือชุมชนจนเปนท่ีประจักษ และไดรับใบอนุญาตใหมสีถานีวิทยุเพ่ือชุมชนแลว  
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องคกรกํากับดูแล ควรเปดเผย “การมีอยู” ของกลุมคน และสถานีเหลาน้ีตอสาธารณะ เพ่ือสงเสริมและ

ประชาสมัพันธใหสังคมวงกวางรับรูและใชเปนแบบอยางตอไป 

นอกจากน้ี กสทช. ควรมุงเนนสูการสรางนโยบายบนฐานของขอมูล การรวบรวมขอมลูโดยตรงจาก

แบบคําขอรับใบอนุญาต และประมวลผลอยางมรีะบบ ในประเดน็กลุมผูฟงท่ีครอบคลุมหรือเปนเปาหมายของ

สถานี  ความโดดเดนของเน้ือหารายการท่ีใหบริการ  การมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอชุมชน  วิธีการ

ระดมทุน เปนตน เพ่ือใชประโยชนในเชิงนโยบายและการกํากับดูแลวิทยุชุมชนตอไป   

ค. การทํางานท่ีโปรงใส-ตรวจสอบได  การเปดเผยขอมลู และเปดรับฟงความคิดเห็น ไมควรเปนไปเพียงเพ่ือการ

ปฏิบัติตามกฎหมายเทาน้ัน  แตยังเปนไปเพ่ือชวยใหการกํากับดแูลมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย  เชน การ

เปดเผยรายละเอียดของวิทยุชุมชนท่ีไดรับใบอนุญาต จะทําใหวิทยุชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง “รวมตรวจสอบ” 

เพ่ือใหกลไกกํากับดูแลกันเอง / รวมกันเปนจริง 

 

4. การสงเสริมและสนับสนุนดานงบประมาณ  รัฐ หรือองคกรกํากับดูแล (กสทช.) จําเปนตองจัดสรรงบประมาณ

เฉพาะ “สําหรับสนับสนุนวิทยุชุมชน” โดยอาจตั้งเปนกองทุนวิทยุชุมชน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน บริหาร

จัดการแบบในสหราชอาณาจักร  หรือสนับสนุนงบประมาณไปยังองคกรไมแสวงหาผลกําไรท่ีมวัีตถุประสงคเพ่ือ

สนับสนุนวิทยุชุมชนแบบในออสเตรเลีย  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และเสรมิศักยภาพในดานตางๆ   อยางไรก็ตาม 

ควรกําหนดความชวยเหลือใหไมนํามาซึ่งภาวะพ่ึงพิงเกินสมควร เพราะสถานีวิทยุชุมชนควรอยูไดดวยการอุดหนุน

ของชุมชน  
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