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วิทยุกระจายเสียงถือเปนสื่อสารมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่ง ในการประชาสัมพันธขาวสาร 
ใหแกประชาชน ธรรมชาติของสื่อวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงไดทุกคนไดอยางรวดเร็ว 
โดยไมจํากัดพรมแดนทางความรู ระยะทาง และลักษณะทุพพลภาพของประชาชน เปนสื่อท่ีใชไดงาย 
เพียงแคเปดวิทยุ หมุนคลื่นก็สามารถรับไดแลว สื่อวิทยุกระจายเสียงยังมีความยืดหยุนในเรื่อง
กระบวนการผลิตรายการ สามารถเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับเปลี่ยนไดไมยาก เม่ือมีเหตุการณสําคัญ
เรงดวน หรือการรายงานสถานการณสดตางๆ นอกจากนี้ สื่อวิทยุกระจายเสียงยังเปนสื่อท่ีมีราคาถูก 
เม่ือเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอ่ืนๆ ท้ังในเรื่องของอุปกรณในการสงกระจายเสียง คาใชจายในการผลิต
รายการ ท่ีสําคัญคือเครื่องรับวิทยุมีราคาถูก หาซ้ือไดงาย แมไมมีกระแสไฟฟา ก็สามารถรับฟงวิทยุ 
ไดจากเครื่องรับทรานซิสเตอร ความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตเครื่องรับวิทยุ ทําใหเครื่องรับ
วิทยุมีขนาดเล็กแตมีประสิทธิภาพสูง จึงทําใหสื่อวิทยุกระจายเสียงสามารถพกพาและนําติดตัวไปไดใน
ทุกท่ี ประชาชนจึงสามารถรับขาวสารไดตลอดเวลาและทุกสถานท่ี สื่อวิทยุกระจายเสียงจึงนับวาเปน
สื่อท่ีมีความใกลชิดกับผูรับสารมากท่ีสุด สามารถตอบสนองการประชาสัมพันธขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพไดอยางท่ัวถึง ไมวาจะอยูในพ้ืนท่ีท่ีหางไกล ทุรกันดาร หรือในชนบท ดังนั้น จึงมีบทบาท
สําคัญในการเผยแพรขาวสาร วิชาการ เทคโนโลยีใหมๆ สรางคานิยม เจตคติ การรับรูของประชาชน 
ตลอดจนเปนกลไกในการสรางภาพลักษณขององคกรตอสาธารณชน ความสามารถในการสื่อขอมูล
และขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนี้ ยอมสงผลตอการดําเนินนโยบายของประเทศตางๆ 
ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ การตางประเทศ และสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได  

วิทยุสราญรมยนับเปนกลไกหนึ่งท่ีสําคัญในการประชาสัมพันธกระทรวงการตางประเทศ   
โดยมีภารกิจในการเผยแพรขาวสารดานการตางประเทศของไทยและบริการที่กระทรวงการ
ตางประเทศใหแกสาธารณชน รวมถึงการคุมครองดูแลทุกขสุขของประชาชนไทยท้ังในประเทศ และใน
ตางประเทศ สงเสริมภาพลักษณของประเทศไทย ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศที่ดี 
โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบาน เปรียบเสมือนสะพานเชื ่อมความเขาใจระหวางกระทรวงการ
ตางประเทศกับประชาชนไทย และระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนของประเทศเพ่ือนบาน จึง
อาจกลาวไดวา วิทยุสราญรมยมีสวนสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประชาชน (People- 
to-people contact) อันจะนําไปสูการวิสาสะอยางสรางสรรค (Constructive dialogue) ระหวาง
กันตอไป  

รายงานการศึกษาฉบับนี้ ไดนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสถานีวิทยุสราญรมย ดวยการขยายฐานผูฟง 
เพ่ือท่ีสถานีวิทยุสราญรมยจะสามารถ 

๑. ดําเนิน “กิจการสาธารณะ” (Public Affairs) เพ่ือประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ
สาธารณชนเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินงานดานการตางประเทศ เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอ
กระทรวงการตางประเทศ ตลอดจนภาพลักษณท่ีดีของกระทรวงการตางประเทศ อันจะนําไปสู



จ 

ความสัมพันธท่ีดีระหวางกระทรวงการตางประเทศกับประชาชน และในท่ีสุดกอใหเกิดการสนับสนุนและ
ความรวมมือกับกระทรวงฯ ในการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศ  

๒.  ดําเนิน “การทูตสาธารณะ” (Public Diplomacy) เพ่ือชี้แจง สรางความเขาใจกับ
ประชาชนของประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานท่ีมีพรมแดนติดตอกัน เพ่ือกอใหเกิดความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับประเทศไทยและนโยบายตางๆ ของประเทศไทย เพ่ือเสริมสรางเกียรติภูมิและ
ภาพลักษณของประเทศ ท้ังในเรื่องบทบาทดานการตางประเทศ ความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ
ดานตางๆ ความกาวหนาทางดานสาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ ตลอดจนเพ่ือสรางบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอความสําเร็จของนโยบายของประเทศ ซ่ึงจะทําใหสาธารณชนในประเทศ
เปาหมายมีทัศนคติและตัดสินใจในเชิงบวกเก่ียวกับประเทศไทย เชน เลือกท่ีจะเดินทางมาทองเท่ียว 
มาศึกษา มารับบริการทางการแพทย หรือเลือกท่ีจะทําการคากับประเทศไทย  

การประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ จะตองมีการวางแผนลวงหนา มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการวาบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร ตลอดจนตอง
สงเสริมความเขาใจอันดี ในขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ผูศึกษาจึงเสนอใหมีการการจัดโครงสรางของ
องคกรสถานีวิทยุสราญรมย อันประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายขาว ฝายรายการ และฝายเทคนิค เพ่ือ
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีชัดเจน โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานีเปนผู กําหนดนโยบาย 
ผูอํานวยการสถานีรับผิดชอบในการการจัดทําแผนดําเนินงาน ผังรายการ ควบคุมใหมีการจัดรายการ
ตามนโยบายท่ีกําหนดไว ตลอดจนประเมินผลและทําการวิจัยเพ่ือพัฒนา กระทรวงการตางประเทศควร
ใหความสําคัญตอการสรางและพัฒนา “แบรนด” ของสถานีวิทยุสราญรมย เพ่ือสรางอัตลักษณของ
สถานีฯ การสรางตําแหนงนักจัดรายการวิทยุ เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรูดานสื่อสารมวลชน การ
ผลิตและการจัดรายการวิทยุ เพ่ือจะสามารถจัดรายการวิทยุไดอยางมีคุณภาพ ทําใหผูฟงติดตามรับฟง
และเกิดความรูสึกจงรักภักดีตอผูจัดรายการและสถานีวิทยุสราญรมย รวมท้ังการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตรเพ่ือรองรับมติของ กสทช. ท่ีใหปรับเปลี่ยนการสงวิทยุเปนระบบดิจิตอลในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ดวยการขยายงานวิทยุกระจายเสียงเปน Content Provider เพ่ือปอน “สื่อใหม” ดวย  

สวนขอเสนอแนะในการดําเนินการเพ่ือหาทางออกในเรื่องของระบบสัญญาณท่ีรับฟงไม
ชัดเจน และเง่ือนไขเรื่องเวลาการกระจายเสียง ผูศึกษาเสนอใหใชกลยุทธ “เหาฉลาม” ดวยการสราง
เครือขายความรวมมือกับสถานีวิทยุตางๆ โดยเริ่มจากเครือขายชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดนไทย-
ลาว ชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดนไทย-กัมพูชา และวิทยุชุมชน เพ่ือนํารายการของสถานีวิทยุ
สราญรมยออกอากาศผานวิทยุดังกลาว และ/หรือการจัดรายการรวมกันทางวิทยุดังกลาวผาน
โทรศัพท ในขณะเดียวกัน กระทรวงฯ จะตองพัฒนารายการใหมีคุณภาพเชิงสาระ โดยคํานึงถึง
หลักการของวิทยุท่ีวา ตองใหขาวสาร ใหความรู และใหความบันเทิง ในขณะเดียวกัน ก็ตองโนมนาว
ผูฟงดวย ท้ังนี้ ตองไมลืมวา ผูผลิตรายการท่ีดีเปรียบเสมือนพอครัวท่ีมีฝมือ ยอมไมผลิตรายการดวย
ฝมือตนฝายเดียว แตตองคํานึงถึงรสนิยมและความตองการของผูฟงท้ังหลายดวย และโดยท่ีการจัดทํา
ตําแหนงนักจัดรายการวิทยุอาจใชเวลา ในชั้นนี้ กระทรวงฯ จึงอาจ outsource มืออาชีพเขามา
ทํางานดานวิทยุกระจายเสียง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุนท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๖ ในการจัดทํารายงานฉบับนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณอยางยิ่งตอทานเอกอัคร- 
ราชทูตพิษณุ จันทรวิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน อดีตนายสถานีวิทยุสราญรมยทานแรก และ
คณาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงประกอบดวย ทานศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน คํ้าชู ทานเอกอัครราชทูต 
จันทรทิพา ภูตระกูล และทานรองศาสตราจารย ดร. ดํารงค ท่ีไดกรุณาสละเวลาใหขอเสนอแนะและ
คําแนะนําอันมีสวนสําคัญในการทําใหรายงานการศึกษาฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบคุณทานผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ธีรวัฒน ภูมิจิตร ท่ี
สนับสนุนและอนุมัติใหผูศึกษาเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต ตลอดจนกรุณาให
คําแนะนําการเสนอกรอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล และขอขอบคุณคุณบัญชา ธิโกศรี และ
เจาหนาท่ีทุกทานของกองวิทยุกระจายเสียงท่ีใหความชวยเหลือในดานขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอ
การจัดทํารายงานการศึกษา 

ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการท่ีชวยกันจัดทํา
หลักสูตรนักบริหารการทูต อํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ตลอดชวงเวลาการอบรม และการ
เดินทางไปศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนใหความชวยเหลือจัดพิมพรายงานการศึกษา
ฉบับนี้ 

และทายท่ีสุด ขอขอบคุณผูเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี ๕ ทุกทาน 
จากกระทรวงการตางประเทศ สวนราชการตางๆ และภาคเอกชน สําหรับไมตรีจิต กําลังใจ ความ
สนับสนุน และความรวมมือตลอดเวลาการอบรม 

 
 

 
สุวรรณา ฟองสมุทร 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 



ช 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญแผนภูมิ ฌ 
บทท่ี ๑  บทนํา ๑ 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงคของการศึกษา ๔ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา ๔ 
๑.๔  ประโยชนของการศึกษา ๔ 
๑.๕ นิยามศัพท  ๕ 

บทท่ี ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ๖ 
๒.๑  แนวคิดทฤษฎ ี ๖ 
๒.๒  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  ๑๖ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๑๘ 

บทท่ี ๓ ผลการศึกษา  ๑๙ 
๓.๑  สถานีวิทยุสราญรมย ๑๙ 
๓.๒  การวิเคราะห ๒๙ 

บทท่ี ๔ บทสรุปและขอเสนอแนะ ๓๔ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๓๔ 
๔.๒  ขอเสนอแนะ ๓๕ 
๔.๓  สรุป ๓๙ 

บรรณานุกรม ๔๐ 
ประวัติผูเขียน ๔๒ 



ซ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางท่ี ๑  รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๔๑ ๒๔ 
ตารางท่ี ๒  รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนกันยายน ๒๕๔๒ ๒๗ 
ตารางท่ี ๓  รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๔๗ ๒๗ 
ตารางท่ี ๔  รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๐ ๒๘ 
ตารางท่ี ๕  รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ๒๘ 
ตารางท่ี ๖  รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ๒๙ 
 



ฌ 

สารบัญแผนภูมิ 
 
 

แผนภูมิท่ี ๑  โครงสรางการบังคับบัญชาภายในองคกรวิทยุกระจายเสียง ๓๖ 
แผนภูมิท่ี ๒  โครงสรางการบังคับบัญชาของสถานีวิทยุสราญรมย ๓๗ 
 
   



 

 
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
วิทยุกระจายเสียงเปนกลไกหนึ่งท่ีมีความสําคัญในกระบวนการสื่อสาร เพราะสามารถ      

นําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ภายในเวลาเดียวกัน  
หรือใกลเคียงกัน ครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี จึงมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขาวสาร วิชาการ เทคโนโลยี 
ใหมๆ สรางคานิยม เจตคติ การรับรูของประชาชน ตลอดจนเปนกลไกในการสรางภาพลักษณของ 
องคกรตอสาธารณชน ความสามารถในการสื่อขอมูลและขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนี้ 
ยอมสงผลตอการดําเนินนโยบายของประเทศตางๆ ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ การตางประเทศ และ
สังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได  

ในป ๒๕๐๘ เม่ือสงครามเวียดนามเริ่มขยายความรุนแรงมากข้ึน รัฐบาลไทยโดยกระทรวง 
การตางประเทศ ไดทําความตกลงวาดวยความรวมมือดานการกระจายเสียงกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  
เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๘ จัดต้ังสถานีวิทยุเอเชียเสรี (Voice of Free Asia – V.F.A.) ซ่ึง 
ออกอากาศครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๑ โดยใชคลื่นความถ่ีขนาดกลาง ระบบ เอ.เอ็ม. 
๑๕๗๕ KHz รวมกับสถานีวิทยุเสียงแหงอเมริกา (Voice of America – วีโอเอ) โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต เผยแพรความดีงามของระบอบประชาธิปไตย และ 
สงเสริมเสรีภาพของประเทศไทยกับประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย V.F.A. ออกอากาศใน ๒ ภาษา ไดแก 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันจันทร-วันศุกร วันละ ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที และเม่ือสถานการณ
ในภูมิภาคมีความตึงเครียดยิ่งข้ึน V.F.A. จึงไดลดเวลาการกระจายเสียงในภาคภาษาไทย และเพ่ิมการ
กระจายเสียงในภาคภาษาอินโดจีน ๓ ภาษา และภาคภาษามลายู  

โดยท่ีวัตถุประสงคของ V.F.A. ในเวลานั้น คือ การเสริมสรางเสรีภาพของประเทศไทย และ
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย และเพ่ือตอตาน/ตอบโตการโฆษณาชวนเชื่อของประเทศคอมมิวนิสต 
ตลอดจนปฏิบัติการจิตวิทยาเพ่ือจูงใจประเทศเพ่ือนบานใหคลอยตามทาทีและนโยบายของประเทศไทย
และโลกเสรี ภายใตคําขวัญ “เชื่อม่ันในทาที เสรีในโลกทรรศน” รูปแบบรายการของ V.F.A. จึงเปน
เพียงรายงานขาวและบทความท่ีตอบสนองวัตถุประสงคของ V.F.A.  

เม่ือสถานการณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปลี่ยนไปภายหลังการปรับความสัมพันธ 
ระหวางสหภาพโซเวียตกับจีนในป ๒๕๓๒ สงผลใหสหภาพโซเวียตยุติความชวยเหลือเวียดนามและ
เริ่มกระบวนการแกไขปญหากัมพูชา V.F.A. จึงไดปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณ ดังนี้ 

๑) เพ่ือเผยแพรกิจกรรมดานการตางประเทศของไทย รวมท้ังขอเท็จจริงของเหตุการณ 
ตางๆ ในไทย  



๒ 

๒) เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางประชาชนชาวไทยกับ       
ชาวตางประเทศ 

๓) เพ่ือเผยแพรกิจกรรมของราชสํานักและของรัฐบาลไทย ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมไทย 

๔) เพ่ือเสนอขาวตางประเทศโดยเนนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจน
เหตุการณสําคัญของโลก อันอาจสงผลกระทบตอผลประโยชนและความม่ันคงของประเทศไทย 

ท้ังนี้ ยังเปนการออกอากาศใน ๖ ภาษาเชนเดิม โดยการออกอากาศในภาษาอินโดจีน จะเนน
การเผยแพรขาวและบทความท่ีมีเนื้อหาในเชิง “สรางสรรค” และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง
ประชาชนไทยกับประชาชนในลาว กัมพูชา และเวียดนาม ใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณของโลกและในภูมิภาคท่ีคลี่คลายไปในทางท่ีดีข้ึน ท่ีสําคัญคือเพ่ือตอบสนองนโยบาย “แปร
สนามรบใหเปนสนามการคา” ของรัฐบาลในขณะนั้น 

เม่ือกระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญกับนโยบายการทูตเพ่ือประชาชน เพ่ือ
ใหบริการตางๆ ของกระทรวงฯ อาทิ ในสวนที่เกี่ยวกับการออกหนังสือเดินทางและการคุมครอง
ดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เขาถึงประชาชนไดรวดเร็วและกวางขวางมาก
ยิ่งข้ึน  V.F.A. จึงไดปรับเปลี่ยนการดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงใหทันสมัยและรองรับนโยบายการทูต
เพ่ือประชาชน โดยมุงเปาหมายผูฟงท่ีเปนประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะในเขตชนบทที่หางไกลและ  
มีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ซี่งมักตกเปนเหยื่อการลอลวงใหไปทํางาน/คาประเวณี ใน
ตางประเทศ รวมไปถึงกลุมผูฟงชาวไทยในตางแดน เพ่ือใหรับทราบบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ 
ในการรักษาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน รวมถึงการเตือนภัยในตางแดน นอกจากนี้ 
ยังเพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศและความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือใหประชาชนสนับสนุนการ
ทํางานของกระทรวงการตางประเทศ โดยเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยุสราญรมย” เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๔๑ 

วิทยุสราญรมย 
วิทยุสราญรมยนับเปนกลไกหนึ่งท่ีสําคัญในการประชาสัมพันธกระทรวงการตางประเทศ 

โดยมีภารกิจในการเผยแพรขาวสารดานการตางประเทศของไทยและบริการตางๆ ท่ีกระทรวงการ
ตางประเทศใหแกสาธารณชน รวมถึงการคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยท้ังใน
ประเทศและในตางประเทศ สงเสริมภาพลักษณของประเทศไทย ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางประเทศท่ีดี โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบาน เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความเขาใจระหวาง
กระทรวงการตางประเทศกับประชาชนไทย และระหวางประชาชนไทยกับประชาชนของประเทศ
เพ่ือนบาน อันจะมีสวนสําคัญในการสงเสริมการวิสาสะอยางสรางสรรค (Constructive dialogue) 
ระหวางกัน 

ในการปรับเปลี่ยนเปนวิทยุสราญรมย นายสถานีวิทยุสราญรมยในเวลานั้น 0

๑ ไดเตรียมความ
พรอมของบุคลากรของกองวิทยุกระจายเสียงเพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                                                 
๑ นายพิษณุ จันทรวิทัน ปจจุบัน ดาํรงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน 



๓ 

โดยสงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรการผลิตรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ ตลอดจน       
ขอความรวมมือจากบรรษัทวิทยุกระจายเสียงแหงอังกฤษ (British Broadcasting Corporation –    
บีบีซี) สงเจาหนาท่ีมาจัดอบรมหลักสูตรการผลิตรายการวิทยุใหบุคลากรดังกลาว 

เม่ือบุคลากรมีความพรอม เขาใจหลักการของการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแลว นายสถานี
วิทยุสราญรมยจึงใหบุคลากรแตละคนเสนอรายการ พรอมท้ังกําหนดวัตถุประสงคของรายการ และ
เปาหมายผูฟงท่ีชัดเจน เพ่ือเปนกรอบในการจัดรายการใหมีเอกภาพ โดยท่ีเปาหมายผูฟงของวิทยุ
สราญรมยไดแกชาวชนบท รายการสวนใหญจึงถูกกําหนดข้ึนเพ่ือตอบสนองประโยชนและความสนใจ
ของผูฟงในชนบท โดยเชื่อมโยงบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการรักษาและสงเสริม
ผลประโยชนของประชาชน เชน การเจรจาตอรองกับสหภาพยุโรปเก่ียวกับสินคาการเกษตร การจัด
งานเทศกาลไทยของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศเพื่อเผยแพรและ
สงเสริมผลิตผลทางดานการเกษตร งานศิลปหัตถกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ วิทยุสราญรมยยังได
ปรับปรุงรูปแบบรายการใหมโดยเนนใหเปนการพูดคุยกับผูฟง การสนทนา การสัมภาษณ สารคดีท่ัวไป 
นิตยสารทางอากาศ โดยในยุคแรก วิทยุสราญรมยไดออกกระจายเสียงเฉพาะภาษาไทย(รวมภาษาถ่ิน
อีสาน) และภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันจันทร-วันศุกร โดยออกอากาศเปน ๔ ชวงคือ ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น., 
๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น., ๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. และ ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.  

การกระจายเสียงของวิทยุสราญรมยในยุคนี้ ไดรับการตอบรับอยางดีจากประชาชนใน
ตางจังหวัด โดยเฉพาะจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

อยางไรก็ตาม วิทยุสราญรมยจําเปนตองปรับเปลี่ยนตัวผูจัดรายการมาโดยตลอด เนื่องจาก   
ผูจัดรายการสวนใหญซ่ึงไดแกเจาหนาท่ีกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะกองวิทยุกระจายเสียง มี
วาระโยกยายไปปฏิบัติงานท่ีกรมกองอ่ืน หรือไปประจําการในตางประเทศ สถานีวิทยุสราญรมยตองอยู
ในสภาพของการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาบุคลากรระดับพ้ืนฐานอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ ในปจจุบัน 
ประมาณครึ่งหนึ่งของผูจัดรายการมาจากกรมกองอื่นและบุคคลภายนอก ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ 
บุคลากรจากกรมกองอ่ืนเม่ือมีภารกิจเรงดวนหรือตองเดินทางไปราชการในตางประเทศไมสามารถจัด
รายการได วิทยุสราญรมยจึงจําเปนตองนํารายการเกามาออกอากาศใหม หรือใหผูอ่ืนจัดรายการแทน 
ทําใหรายการขาดเอกภาพ ปญหาเก่ียวกับผูจัดรายการสงผลตอการสรางการติดตามและความรูสึก
จงรักภักดีตอสถานีวิทยุสราญรมย ทําใหการดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงไมตอเนื่อง ไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

นอกจากปญหาบุคลากรแลว ปญหาอ่ืนท่ีวิทยุสราญรมยประสบคือ การกระจายเสียงใน
ระบบ เอ.เอ็ม. ซ่ึงถึงแมจะสงสัญญาณไดไกล ครอบคลุมพื้นที่ไดอยางกวางขวาง แตก็มีปญหาเรื่อง
คุณภาพของเสียงท่ีไมชัดเจน ถูกรบกวนไดงายจากสภาพดินฟาอากาศท่ีแปรปรวน หรือคลื่นจากสถานี
วิทยุใกลเคียง ที่สําคัญคือประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีความตื่นตัวกับสถานการณ
การเมืองระหวางประเทศ และมีความออนไหวอยางยิ่งเก่ียวกับการดําเนินนโยบายดานการ
ตางประเทศ ไมอาจรับฟงได ตลอดจนเวลาในการออกอากาศมีเพียงวันละ ๓ ๑/๒ ชั่วโมงเทานั้น และ
ไมตอเนื่องกัน  

ปญหาดังกลาวขางตนทําใหวิทยุสราญรมยไมอาจเปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนิน
Public Affairs เพื่อเสริมสรางความเขาใจของประชาชนตอนโยบายและการดําเนินงานดานการ



๔ 

ตางประเทศ ตลอดจนเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของกระทรวงการตางประเทศ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด คือ
กรณีปราสาทพระวิหาร ซ่ึงกระทรวงการตางประเทศไดรับเสียงวิพากษวิจารณอยางรุนแรงจากกลุม
ผลประโยชนตางๆ รวมท้ังไมอาจเปน Soft power ท่ีดีในการดําเนิน Public Diplomacy คือการ
เสริมสรางความเขาใจท่ีดีระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค ความรวมมือระหวางกัน 
ตลอดจนการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของไทยในประเทศเพ่ือนบาน 

  
๑.๒  วัตถุประสงคของการศึกษา  

รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ  
๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและปญหา/อุปสรรค ของสถานีวิทยุ

สราญรมย 
๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของวิทยุสราญรมย โดยใชกรอบ

แนวคิดแรงกดดันทางดานการแขงขัน ๕ ประการ (Porter’s Five Forces Model) เปนแนวทาง 
๑.๒.๓  เพ่ือกําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพของสถานีวิทยุสราญรมย ดวยการขยายฐานผูฟง เพ่ือใหเปนกลไกประชาสัมพันธของ
กระทรวงการตางประเทศในการดําเนิน Public Affairs และ Public Diplomacy ไดอยางมี
ประสิทธิผล  

 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา 

๑.๓.๑  ศึกษาบทบาทและอิทธิพลของวิทยุกระจายเสียง 
๑.๓.๒  วิทยุสราญรมยในฐานะกลไกประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณของกระทรวง

การตางประเทศ (การดําเนิน Public Affairs) และ Soft Power ในการดําเนินนโยบายการทูต
สาธารณะ (Public Diplomacy) กับประเทศเพ่ือนบาน  

ศึกษาโดยใช ประสบการณโดยตรงของผู เข ียนขณะปฏิบ ัต ิราชการ ณ กอง
วิทยุกระจายเสียง ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ – กันยายน ๒๕๔๖ และตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งรับผิดชอบในฐานะผูจัดรายการวิทยุ และโครงการสัมมนานักจัด
รายการวิทยุชายแดนไทย-ลาว และชายแดนไทย-กัมพูชา 

๑.๓.๓  ในสวนของการประเมินและวิเคราะห จะอาศัยกรอบการวิเคราะหสภาพแวดลอม
และศักยภาพ (SWOT Analysis) และการวิเคราะหแรงกดดันทางการแขงขัน ๕ ประการ 
(Porter’s Five Forces Model)  

 
๑.๔  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

ผูเขียนมีความคาดหวังวา รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการบริหารจัดการ
ในการเพ่ิมศักยภาพของวิทยุสราญรมยเพ่ือเปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานกิจการ
สาธารณะ (Public Affairs) เพ่ือตอบสนองนโยบายการทูตเพ่ือประชาชนของกระทรวงการตางประเทศ 
เสริมสรางความเขาใจของประชาชนตอนโยบายตางประเทศและการดําเนินงานของกระทรวงการ
ตางประเทศ อันจะสงผลตอการสนับสนุนและความรวมมือกับกระทรวงฯ ใน การดําเนินนโยบายตอไป 



๕ 

ตลอดจนเปน Soft Power ในการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) เพ่ือสงเสริม
ภาพลักษณของประเทศไทย เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับประเทศไทยในหมูประชาชนของ
ประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงจะชวยสงเสริมการวิสาสะอยางสรางสรรค (Constructive Dialogue) ระหวาง
ประชาชนไทยกับประชาชนในประเทศเพ่ือนบาน ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ 
ไทยกับตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน  

 
๑.๕  นิยามศัพท  

วิทยุกระจายเสียง (Radio Broadcasting) หมายถึงการแพรสัญญาณเสียงออกอากาศโดย
ใชคลื่นวิทยุหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา เพ่ือสงสารกระจายออกอากาศไปถึงมวลชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีตางๆ ไดรับ
โดยตรง วิทยุกระจายเสียงจัดเปนสื่อมวลชนท่ีถือกําเนิดข้ึนมาดวยการคนควาทดลอง โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือนําผลการคนควาทดลองนี้ ไปใชงานใหเกิดประโยชนตอสังคม  

ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๗ ตอนท่ี ๑๖ ก วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๔๓ ไดให
ความหมายของ “วิทยุกระจายเสียง” ไวในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ วา “การสงหรือแพรเสียงดวย
คลื่นความถ่ีเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปรับไดโดยตรง”  

 การกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. (AM) 
AM ยอมาจาก Amplitude Modulation เปนการสื่อสารโดยการสงสัญญาณท่ีเกิดจาก 

การผสมคลื่นเสียงกับคลื่นวิทยุ (คลื่นพาห) โดยสัญญาณเสียงจะบังคับใหแอมปลิจูดของคลื่นวิทยุ
เปลี่ยนแปลงไป โดยคลื่นวิทยุยังมีความถ่ีเทาเดิม โดยสากล วิทยุกระจายเสียง เอ.เอ็ม. ถือเปนระบบการ
กระจายเสียงมาตรฐาน (Standard broadcasting) การผสมคลื่นดังกลาวเริ่มจากเสียงถูกสงไปยัง
ไมโครโฟน ไมโครโฟนแปลงสัญญาณเสียงเปนสัญญาณไฟฟา ใหอยูในรูปของความถ่ีเสียง จากนั้นจึงนํา
ความถ่ีเสียงไปผสมกับคลื่นวิทยุ 

ชองสัญญาณของสถานีวิทยุ เอ.เอ็ม. กําหนดตามมาตรฐานของแตละเขตภูมิภาค โดยท่ัวไป 
ความกวางของสัญญาณสงชองละ ๑๐ KHz แตจะบอกความถ่ีของคลื่นวิทยุเพียงคลื่นดียว เชน สถานี
วิทยุสราญรมยสงกระจายเสียงความถ่ี ๑๕๗๕ KHz ความกวางของชองสัญญาณของสถานีวิทยุแหงนี้จะ
อยูระหวาง ๑๕๗๐ – ๑๕๘๐ KHz ท้ังนี้ ในประเทศไทย การสงวิทยุกระจายเสียง เอ.เอ็ม. กําหนดชวง
ความถ่ีของสัญญาณท่ี ๕๓๕ ถึง ๑๗๐๕ กิโลเฮิรตซ (KHz) และกระจายเสียงโดยอาศัยคลื่นดิน  

 



 

 
บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

๒.๑  แนวคิดทฤษฎ ี
ผูศึกษาใชแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ ตามท่ีจะกลาวตอไปนี้ ประกอบ

การศึกษาและวิเคราะหรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ เพ่ือเปนกรอบในการสังเคราะหขอมูล 
ตลอดจนเพ่ือสรุปขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการ 

๒.๑.๑ แนวคิดดานการประชาสัมพันธ  
คําวา การประชาสัมพันธ หรือ Public Relations เปนคําท่ีมีการกลาวถึงเปน

ประจํา นับเปนคําสามัญท่ีมีความหมายสมบูรณอยูในตัวเองแลว แตเพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมตรงกัน    
ผูศึกษาจึงเห็นวาควรใหคํานิยามของคําวาประชาสัมพันธ ดังตอไปนี้   

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหคํานิยาม “ประชาสัมพันธ” วา 
ติดตอสื่อสารเพ่ือสงเสริมความเขาใจอันถูกตองตอกัน1

๑  
เสรี วงษมณฑา กลาววา การประชาสัมพันธ คือการกระทําท้ังสิ้นท้ังหลายท้ังปวงท่ี

เกิดจากการวางแผนลวงหนาในการสรางความเขาใจกับสาธารณชนท่ีเก่ียวของเพ่ือกอใหเกิดทัศนคติ
และภาพพจนท่ีดี อันจะนําไปสูสัมพันธภาพท่ีดี ระหวางหนวยงานและสาธารณชนท่ีเก่ียวของ กอใหเกิด
การสนับสนุนและความรวมมือเปนอยางดี2๒ 

วิจิตร อาวะกุล ไดใหความหมายของการประชาสัมพันธ วา ความพยายามของ
สถาบันท่ีจะแสวงหาความสัมพันธ ความรวมมือและการสนับสนุนจากประชาชน ตลอดจนดํารงไวซ่ึง
ทัศนคติท่ีดีของประชาชนตอสถาบันใหคงอยูตอไป เพ่ือใหประชาชนยอมรับ สนับสนุนใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานตามกระบวนการ นโยบาย วัตถุประสงค และความเคลื่อนไหวของสถาบันนั้นๆ3

๓ 
สวน The American Heritage Dictionary ไดระบุความหมายของการ

ประชาสัมพันธ วา “ศาสตร หรือวิธีการและกิจกรรมท่ี (องคกร) ดําเนินเพ่ือเสริมสรางและสงเสริม
ความสัมพันธท่ีดีกับสาธารณชน” 

ในการประชุมของสมาคมประชาสัมพันธโลกครั้งแรก (The First World Assembly 
of Public Relations Association) ในป ๒๕๒๑ ท่ีประชุมไดกําหนดคําจํากัดความวา “การประชา 
สัมพันธเปนท้ังศาสตรและศิลปในการวิเคราะหแนวโนม การคาดหมายเหตุการณ การปรึกษาหารือกับ
ผูนําขององคกร เพื่อความสําเร็จในการวางแผนงานใหบรรลุความตองการทั้งตอองคกรและ
กลุมเปาหมาย” 

                                                 
๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (นานมบุีคสพับลิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หนา ๖๕๗. 
๒ เสรี วงษมณฑา, การประชาสมัพันธเชิงปฏิบัติ (บริษัท เอเอ็น การพิมพ, ๒๕๔๐), หนา ๑. 
๓ วิจิตร อาวะกุล, การประชาสัมพันธ (สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๑๗. 



๗ 

จากคํานิยามขางตน เราสามารถสรุปไดวา การประชาสัมพันธ หมายถึงการสราง
และรักษาความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับประชาชน โดยกระบวนการท่ีมีแบบแผนและมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหประชาชนเปาหมายเกิดความเขาใจและยอมรับองคกร ตลอดจนมี
ความศรัทธาเชื่อม่ันและมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร อันจะนํามาซ่ึงความรวมมือจากประชาชนท่ีจะชวย
สนับสนุนการดําเนินกิจการขององคกรใหบรรลุตามเปาหมาย 

โดยท่ีการประชาสัมพันธเปนวิธีการหรือกิจกรรมในการสื่อสารระหวางองคกรกับกลุม
ประชาชนเปาหมาย เพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดี ดังนั้น การดําเนินการประชาสัมพันธอยางมี
ประสิทธิภาพจึงตองคํานึงถึงหลัก ๓ ขอดังนี้ 

๑) การใหขอมูลหรือเผยแพรขาวสารอยางตอเนื่อง องคกรจะตองนําเสนอขอมูล
ขาวสารท่ีเปนขอเท็จจริงและถูกตองขององคกรเพ่ือใหกลุมประชาชนเปาหมายไดรู เชน นโยบาย
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน ผลงาน กิจกรรม เพ่ือใหกลุมประชาชนเปาหมายเกิดความเขาใจ
เลื่อมใส ศรัทธา หรือเกิดความรูสึกท่ีดีตอองคกร ไมควรจะปกปด อําพราง หรือบิดเบือนขอเท็จจริง ซึ่ง
อาจนําไปสูความเขาใจผิด และกอใหเกิดผลเสียหายภายหลัง การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยาง
ตอเนื่องนี้ถือเปนหัวใจของการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองตระหนักวา การใหขอมูล
ขาวสารนี้เปนไปเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง เสริมสรางภาพลักษณที่ดีงาม และเพื่อแกไขความ
เขาใจผิด  

๒) การติดตอสื่อสารสองทาง ควรมีการติดตามและการประเมินผลเพ่ือจะไดรูวากลุม
ประชาชนเปาหมายที่รับสารแลวมีทาที หรือความเขาใจอยางไร เกิดผลตามที่ตองการหรือไม ซึ่ง
สวนใหญแลว นิยมใชการสํารวจประชามติ ซ่ึงการสํารวจนี้สามารถทําไดท้ังทางตรงหรือทางออม 
ท้ังนี้ การสํารวจประชามติอาจทําลวงหนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและความรับรูของกลุมประชาชน
เปาหมาย และมาวางแผนและกลยุทธการประชาสัมพันธ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
กลุมเปาหมาย และนโยบาย/วัตถุประสงคขององคกร  

๓) การสงเสริมความเขาใจอันดี ซ่ึงเปนวัตถุประสงคสําคัญของการประชาสัมพันธ 
เพราะความเขาใจและความสัมพันธอันดีของกลุมประชาชนเปาหมายยอมสงผลตอความรวมมือ
และการสนับสนุนใหองคกรสามารถดําเนินการตามนโยบายไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๒  แนวคิด/ทฤษฎีดานการส่ือสาร 
การสื่อสาร (Communication) มีรากศัพทมาจากภาษาละติน Comoine ซ่ึง   

ตรงกับภาษาอังกฤษวา Common (รวมกัน)  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหคําจํากัดความของการสื่อสาร

ไววา วิธีการนําถอยคํา ขอความ หรือหนังสือ เปนตน จากบุคคลหนึ่งหรือสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกบุคคล
หนึ่ง หรืออีกสถานท่ีหนึ่ง4

๔ 
 มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของการสื่อสาร5

๕ อาทิ 
จอรจ เกิรบเนอร (George Gerbner) : การแสดงปฏิสัมพันธทางสังคม (Social 

interaction) ดวยการใชสัญญลักษณและระบบสาร 
                                                 
๔ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (นานมีบุคสพับลิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๖. 
๕ รศ. ดร. พ่ีระ จิรโสพล, เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาหลักการสื่อสารมวลชน, อัดสําเนา. 



๘ 

ชารล อี ออสกูด (Charles E. Osgood) : โดยความหมายอยางกวาง การสื่อสาร
เกิดข้ึนเม่ือระบบหนึ่งซ่ึงเปนแหลงสารท่ีมีอิทธิพลเหนืออีกระบบหนึ่ง ซ่ึงเปนจุดหมายปลายทาง โดย
อาศัยวิธีการควบคุมสัญญาณตางๆ ท่ีสามารถสงออกไปตามสื่อ 

วิลเบอร ชแรมม (Wilbur Schramm) : การแลกเปลี่ยนสัญญาณขาวสารระหวาง
บุคคล....ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของความสัมพันธของมนุษย 

สากล ไพเราะ 6

๖ ใหความหมายของการสื่อสาร วา กระบวนการตอเนื่องในการ
ถายทอดขอมูลขาวสาร ความคิดของกระบวนการสื่อสาร ในการสงผานขอมูลตางๆ และการเขาใจถึง
อิทธิพล บทบาท และวิธีการใชเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจําวันของมนุษย   

กลาวโดยสรุป การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการท่ีผูสงสารไมวาจะเปน ภาษาพูด
ภาษาเขียน รหัส สัญญลักษณ ตลอดจนกิริยาทาทางตางๆ ผานสื่อไปยังผูรับสาร โดยผูสงสารทําการ
สื่อสารโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม ท้ังนี้ การสื่อสารตองมีองคประกอบสําคัญ ๔ ประการ คือ 

๑) ผูสงสาร (Source) คือผูตั้งตนทําการสื่อสารกับบุคคล หรือกลุมบุคคลอ่ืน ผูสง
สารอาจเปนบุคคลเดียวหรืออาจมากกวาหนึ่ง หรืออาจเปนองคกรหรือหนวยงานได 

๒) สาร (Message) คือสาระ เรื่องราว ขาวสาร ท่ีผูสงสารตองการสงออกไปสู
บุคคล หรือกลุมบุคคลอ่ืน สารอาจเปนคําพูด ตัวหนังสือ รูปภาพ เครื่องหมาย สวนใหญแลวสารคือ
ภาษา  

๓) ชองทางท่ีจะสงสาร หรือสื่อ (Chanel/medium) คือเครื่องมือหรือชองทางท่ี 
ผูสงสารจะใช เพ่ือใหสารนั้นไปถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลผูรับสาร เชน วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท ฯลฯ 

๔) ผูรับสาร (Receiver) คือบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีสามารถรับทราบสารของผูสง
สารได ผูรับสารเปนจุดหมายปลายทางของขาวสาร จึงเปนบุคคลสําคัญในการชี้ขาดวา การสื่อสารนั้น 
มีผลหรือไม 

ท้ังนี้ การสื่อสารสามารถจําแนกได ๓ รูปแบบ ไดแก การสื่อสารระหวางบุคคล 
การสื่อสารในองคกร การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารระหวางประเทศ ในที่นี้ จะขอกลาวถึง
การสื่อสารมวลชนเทานั้นเพ่ือโยงถึงหัวขอศึกษา  

การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) สากล ไพเราะ7

๗ ใหความหมายวา 
กระบวนการเผยแพรขาวสาร ความคิด เจตนคติ (Attitude) ไปถึงกลุมมวลชนขนาดใหญ ซ่ึงมี
ลักษณะของพหุสังคม (Plural Society) โดยผานทางสื่อมวลชน อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานี
วิทยุโทรทัศน 

๒.๑.๓  แนวคิด/หลักการของวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุกระจายเสียงเปนวิวัฒนาการของการสื่อสารโดยการพูด โดยเปลี่ยนเสียงพูด

เปนสัญญาณไฟฟา ขยายใหเปนคลื่นเสียง แลวผสมกับคลื่นวิทยุหรือคลื่นพาห และสงไปยังเครื่องรับท่ีอยู
หางออกไป ความเจริญกาวหนาของการสื่อสารดานวิทยุชวยใหเราติดตอกันไดไกลมากยิ่งข้ึน 

กฤช ปุณณกันต อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ไดแสดงความเห็นเก่ียวกับ
วิทยุกระจายเสียง ไววา “เราทราบกันดีแลววา วิทยุกระจายเสียง คือสื่อมวลชนประเภทหนึ่งซ่ึงเปน
                                                 
๖ ผศ. สากล ไพเราะ, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ, อัดสํานา. 
๗ อางแลว. 



๙ 

พาหะท่ีทรงอานุภาพยิ่ง ท้ังในความรวดเร็วและรัศมีไกล ใครก็ตามท่ีดํารงอยูในรัศมีครอบคลุม คือ
ผูฟงของทานท้ังสิ้น ผูผลิตวิทยุกระจายเสียงท่ีดีเปรียบเสมือนพอครัวท่ีมีฝมือ ยอมไมผลิตรายการดวย
ฝมือตนแตฝายเดียว แตตองคํานึงถึงรสนิยม และความตองการของผูฟงท้ังหลายดวย” 

จํานง รังสิกุล อดีตผูอํานวยการฝายจัดรายการและโฆษณาของสถานีวิทยุโทรทัศน
ไทยทีวชีอง ๔ บางขุนพรหม ไดแสดงความคิดเห็นวา “หลักการของงานดานวิทยุกระจายเสียง” เกือบ
ท่ัวโลกมีอยู ๓ ประการ คือ เพ่ือใหขาวสาร เพ่ือใหความรู และเพ่ือใหความบันเทิง ซ่ึงสอดคลองกับ
พันธกิจของของบรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ (British Broadcasting Corporation–บีบีซี) ท่ีวา 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยรายการและบริการตางๆ ท่ีใหขาวสาร ใหความรู และใหความ
บันเทิง (To enrich people’s life with programmes and services that inform, educate 
and entertain)๘ 

๒.๑.๓.๑  ธรรมชาติของวิทยุกระจายเสียง 
 วิทยุกระจายเสียงเปนศาสตรท่ีอาศัยศิลปะของการจินตนาการเม่ือผูฟง

ฟงแลว สามารถตีความเปนภาพและความหมายได ธรรมชาติซ่ึงเปนคุณลักษณะพิเศษของวิทยุ 
กระจายเสียง ไดแก 

๑) เปนสื่อมวลชนท่ีสามารถเขาถึงผูรับไดอยางท่ัวถึง ไมวาจะอยูใน
ทองถ่ินใด ผูสงสารสามารถสงสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดอยางกวางไกลและรวดเร็วภายในเวลา
เดียวกันหรือใกลเคียงกัน วิทยุกระจายเสียงยังสามารถเขาถึงประชาชนสวนใหญในชนบทท่ีหางไกล 
ไดดีกวาสื่อชนิดอ่ืน  

๒) ใหความเปนจริง สามารถถายทอดเสียงจากเหตุการณจริงขณะ
เกิดข้ึน ทําใหผูฟงเกิดความรูสึกเหมือนรวมอยูในเหตุการณดวย 

๓) ทันสมัยทันเหตุการณ การนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนบาง
ประเภท เชน สื่อสิ่งพิมพ ภาพยนตร ฯลฯ อาจลาสมัยเพราะตองใชเวลาในการนําเสนอ วิทยุกระจายเสียง
ท่ีออกอากาศตลอดเวลาสามารถเสนอเรื่องท่ีเปนปจจุบันท่ีสุด  

๔) สามารถสรางความสัมพันธอันดีกับผูฟงจํานวนมากไดในเวลา
อันรวดเร็ว  

๕) สามารถเขาถึงผูฟงไดงาย สะดวกในการรับฟง นอกจากนี้ยัง
สามารถรับฟงในขณะท่ีกําลังทํางานอยางอ่ืนได  

๖) เครื่องรับวิทยุมีราคาไมแพง ถึงไมมีไฟฟา ก็สามารถรับฟงไดจาก 
วิทยุทรานซิสเตอร 

๒.๑.๓.๒  บทบาทของวิทยุกระจายเสียง 
ดวยธรรมชาติของวิทยุกระจายเสียงดังท่ีกลาวมาแลวขางตน วิทยุ 

กระจายเสียงจึงมีบทบาทสําคัญ ดังนี้ 
๑) การสรางคานิยม เจตคติ การรับรูของประชาชน ซ่ึงสงผลตอการ

สรางอัตลักษณของชาติ 

                                                 
๘ จากเว็บไซตบรรษัทกระจายเสยีงแหงอังกฤษ, แหลงขอมูล www.bbc.co.uk. 



๑๐ 

๒) ความสําคัญในฐานะสื่อเพ่ือพัฒนาประเทศ ดวยศักยภาพดาน
เทคโนโลยีท่ีกาวไกล ทําใหวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาการศึกษา การเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม  

๓)  บทบาทในการสรางสาธารณมติ ดวยการหยิบยกประเด็นปญหาท่ี
เกิดข้ึนมาพูดเพ่ือใหสาธารณชนไดแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหานั้นไดอยางเทาเทียมกัน 

๒.๑.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายเสียงขามพรมแดน (Transborder Broadcasting) 
วิทยุกระจายเสียง (รวมถึงวิทยุโทรทัศน ) เปนสื่อกระจายเสียงท่ีสามารถ           

เดินทางเขาออกเสนก้ันพรมแดนท่ีมนุษยสมมุติ ข้ึนไดอยางเสรี ดวยความสามารถนี้  ทําให
วิทยุกระจายเสียงเปนสื่อท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ เทคโนโลยีการกระจายเสียงกาวหนาข้ึน
เพียงไร สังคมมนุษยก็ยิ่งใกลชิดกันมากข้ึนเพียงนั้น  

การกระจายเสียงท่ีสัญญาณจากประเทศหนึ่ง สามารถรับฟง/รับชมไดในประเทศ
อ่ืน เรียกวา การกระจายเสียงขามพรมแดน ซ่ึงอาจจําแนกไดดังนี้ 9๙ 

๒.๑.๔.๑ Domestic Spillover 
Spillover หมายถึงสัญญาณวิทยุและโทรทัศนท่ีผูสงไมมีเจตนาจะสงไป

ใหกับผูรับในประเทศอ่ืน แตสัญญาณขามไปเองโดยธรรมชาติ สถานีกระจายเสียงท่ีตั้งอยูใกลชายแดน 
ถึงแมวาจะมีอุปกรณบังคับทิศทางของสัญญาณ ก็ยังมีสัญญาณสวนหนึ่งลนขามไปสูพรมแดนของ
ประเทศใกลเคียง (Spillover signal) สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International 
Telecommunication Union – ITU) ยอมรับวา Spillover เปนปญหาทางเทคนิคท่ีหลีกเลี่ยงไมได  

มีปจจัยหลายประการท่ีทําใหสัญญาณวิทยุขามพรมแดนกอเกิดอิทธิพล
แกกันและกันมากเปนพิเศษ ภาษาเปนปจจัยแรกท่ีกอใหเกิดผลชัดเจน ประเทศท่ีใชภาษาเดียวกัน
คลายคลึงกัน หรือสามารถใชภาษาของตนสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบาน สัญญาณ Spillover ยอม
ดึงดูดใจเปนพิเศษ นอกจากนี้ ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจดีกวา มีเทคนิคการผลิตท่ีกาวหนาและมีสีสัน
มากกวา ยอมทําใหรายการดึงดูดใจผูฟงในประเทศเพ่ือนบานไดมาก 

ประเทศไทยมีเพ่ือนบานโดยรอบท้ังสี่ดาน รายการวิทยุและโทรทัศน
ของไทยจึงขามไปสูประเทศเพ่ือนบานตลอดเวลา แตผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีระดับท่ีแตกตางกัน เม่ือ
เทียบกับลาว เมียนมาร และกัมพูชา ระบบกระจายเสียงของไทยเปนระบบคากําไร แตละสถานี
แขงขันกันทุมทุนในการผลิต และใชเทคนิคการผลิตท่ีกาวหนา จึงไดรับความนิยมจากประชาชนใน
ประเทศท้ังสาม แตในกลุมประเทศเพ่ือนบานดังกลาว ลาวไดรับผลกระทบจากสื่อไทยมากท่ีสุดเพราะ
ประชาชนลาวและประชาชนไทยสามารถเขาใจภาษาท่ีใชในสื่อตรงกัน  

๒.๑.๔.๒ Official External Services  
เปนบริการกระจายเสียงท่ีดําเนินงานโดยรัฐบาล เชน วิทยุบีบีซี ของ

อังกฤษ  (British Broadcasting Corporation) วิทยุเสียงแหงอเมริกา : วีโอเอ (Voice of America) 
ของสหรัฐอเมริกา หรือ China Radio International ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน 
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (Radio Thailand) ภาคภาษาตางประเทศ ก็จัดอยูในประเภทนี้

                                                 
๙ วิภา อุตมฉันท, โลกของการกระจายเสยีง:จากจุดเริ่มตนสูยุคโลกาภิวัตน (ภาพพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๒๑๓–๒๑๖. 
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เชนกัน Official External Services นี้ ออกอากาศอยางเปดเผยและประกาศเจตนารมณวาเปน
บริการเพ่ือผูฟงโพนทะเลโดยเฉพาะ ประเทศสวนมากสนใจทําการกระจายเสียงชนิดนี้ เพราะ
ออกอากาศในนามของประเทศอยางเปนทางการ และใหประโยชนหลายอยาง ในยามปกติ สถานีวิทยุ
ประเภทนี้ จะทําหนาท่ีโฆษณาประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดีใหแกประเทศ โดยนําเสนอเนื้อหา
รายการท่ีมีความหลากหลายท้ังขาว สารคดี การทองเท่ียว ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความ
เปนอยู และอ่ืนๆ ท่ีอยูในความสนใจของผูฟง ในยามวิกฤต เชนเกิดสงครามหรือความขัดแยงระหวาง
ประเทศ รายงานขาวตางๆ จะถูกปรับใหทําหนาท่ีทางการเมืองทันที แมจะไมกระทําอยางเปดเผย     
ก็ตาม เพราะการสื่อสารกับชาวโลกในยามท่ีประเทศมีปญหาวิกฤตความขัดแยง มีความสําคัญยิ่ง
เทียบเทาการดําเนินงานดานการทูตและการใชคําสั่งทหารเลยทีเดียว  

วิทยุเพ่ือผูฟงโพนทะเลท่ีจัดทําเปนมาตรฐาน จะเสนอรายการท่ีมีเนื้อหา
หลัก ๔ ดาน ไดแก ขาวสาร ความรู ความบันเทิง และการโนมนาวจูงใจ โดยมีนโยบายตางประเทศ
ของชาติเปนหลัก สัดสวนและการใหน้ําหนักกับรายการแตละประเภทจะแตกตางกันไปตามนโยบาย
ของประเทศเจาของสถานี และเปลี่ยนไปตามสถานการณการเมืองระหวางประเทศในแตละชวงระยะ 
โดยปกติจะเริ่มตนดวยขาวเดนรอบโลก หลังรายการขาว สถานีวิทยุของประเทศขนาดเล็กมักถือ
โอกาสเสนอรายงานความกาวหนาในประเทศของตนเองเปนหลัก เชน ขาวการศึกษา การพัฒนา
ประเทศ ฯลฯ ในขณะท่ีสถานีวิทยุของประเทศทุนนิยมขนาดใหญจะใหความสําคัญกับขาวเศรษฐกิจ
มากกวา เชน ขาวการเคลื่อนไหวของตลาดหุน ฯลฯ 

ในอดีต เม่ือเกิดเหตุการณผิดปกติ เชน สงครามหรือความขัดแยง
ระหวางประเทศ วิทยุเพ่ือผูฟงโพนทะเลของทางการจะถือโอกาสทําหนาท่ีประกาศจุดยืนและแสวงหา
ความชอบธรรมใหกับรัฐบาลของตน รวมท้ังการโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือโนมนาวผูฟงใหคลอยตาม แตโดย
ท่ีในปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร รูปแบบการโนมนาวจึงแยบยลแนบเนียน โดยใชหลักการ “ผูเฝา
ประตู” (Gatekeeper) นั่นคือ กองบรรณาธิการจะคัดเลือกแหลงขาวและกลั่นกรองขาว แทนการ
แสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณดวยบทวิเคราะหของสถานีเอง  

วิทยุเพ่ือผูฟงโพนทะเลยังมีวิธีผูกมิตรและสรางบรรยากาศเปนกันเองกับ
ผูฟงดวยการพูดคุย ตอบจดหมาย และรูปแบบการสื่อสารสองทางอ่ืนๆ โดยสวนใหญจะจัดเปนสวน
หนึ่งของรายการบันเทิงและรายการทางวัฒนธรรมท่ีไมมีเนื้อหาการเมือง ผูจัดโดยมากมักใชวิธีเชิญ
ชวนใหผูฟงแสดงปฏิกิริยาโตตอบกับรายการ เชน แสดงความคิดเห็น ติชม หรือทายปญหาชิงรางวัล
วิธีดังกลาวเปนการตรวจสอบความนิยมของผูฟงดวยเชนกัน  

๑) วิทยุบีบีซี  
บีบีซี (บรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ) เริ่มออกอากาศรายการ

วิทยุไปนอกประเทศอังกฤษ เม่ือป พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยใชชื่อวา บีบีซีภาคบริการจักรวรรดิ (BBC 
Empire Service) และมีจุดมุงหมายเพ่ือบริการผูรูภาษาอังกฤษในอาณานิคม โดยคาใชจายเพ่ือการ
ดําเนินการนี้มาจากงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให 

กอนสงครามโลกครั้งท่ี ๒ การแขงขันชิงอิทธิพลของประเทศ
มหาอํานาจหลังจากการขุดพบน้ํามันในตะวันออกกลาง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญสําหรับ
การกระจายเสียงภาคโพนทะเลของอังกฤษ เม่ืออิตาลีซ่ึงบุกรุกเขาไปในเอธิโอเปย ไดออกอากาศเปน



๑๒ 

ภาษาอาหรับในป พ.ศ. ๒๔๗๘ อังกฤษจึงตอบโตดวยการออกอากาศภาษาอาหรับเปนภาษาแรก ในป 
พ.ศ. ๒๔๘๑ และตอมา จึงเพ่ิมภาษาสเปน โปรุตเกส ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ฯลฯ การกระจายเสียง
ภาคภาษาตางประเทศอยูในความรับผิดชอบรวมกันของกระทรวงการตางประเทศและบีบีซี กลาวคือ 
กระทรวงการตางประเทศจะพิจารณาวาควรออกอากาศภาษาใด ควรใหเวลาเทาใด รวมท้ังรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนท่ีเก่ียวกับวิทยุโพนทะเลท้ังหมด สวนบีบีซีมีหนาท่ีจัดทําเนื้อหารายการ โดยประสาน
กับกระทรวงการตางประเทศ ท้ังนี้ รัฐบาลอังกฤษไดตัดสินใจไมใชบีบีซี เปนเครื่องมือในการโฆษณา
ชวนเชื่อ เพราะเห็นวา การโฆษณาชวนเชื่อของเยอรมนีในชวงสงครามโลก ครั้งท่ี ๒ เขาขางตัวเอง 
อยางมาก จนทําใหอังกฤษตองหันไปทําในสิ่งตรงกันขาม คือใหบีบีซีรายงานความเปนจริงมากท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได 

ในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี ๒ บีบีซีภาคบริการจักรวรรดิเปลี่ยน
ชื่อเปน บีบีซีภาคบริการนอกประเทศ (BBC External Service) และเปลี่ยนเปนบีบีซีภาคบริการโลก 
(BBC World Service) ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการดานขาวสาร แสดงทัศนะ
ของอังกฤษ ประชาสัมพันธวัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิตของอังกฤษตอผูฟงนอกประเทศ  

บีบีซีภาคภาษาไทย เริ่มออกอากาศเม่ือปลายป พ.ศ. ๒๔๘๔ เพ่ือ
รับมือสถานการณสงครามในเอเชียเม่ือญี่ปุนยกพลข้ึนบกในประเทศไทย โดยออกอากาศสัปดาห     
ละครั้ง ในตอนแรก บีบีซีมีนโยบายท่ีจะไมเสนอขาวเก่ียวกับการเมือง แตเม่ือสถานการณสงคราม    
ตึงเครียดมากข้ึน เนื้อหาในการออกอากาศก็เปลี่ยนไปเปนวิพากษวิจารณสถานการณการเมือง
ระหวางสงครามมากข้ึนตามลําดับ เวลาออกอากาศก็เพ่ิมข้ึนเปน ๒ ครั้งตอสัปดาห หลังสงครามสงบ
ลง บีบีซีภาคภาษาไทยก็ไดรับการปรับปรุงและขยายเวลาออกอากาศเรื่อยมา ท้ังนี้ บีบีซีภาค
ภาษาไทยไดยุติการออกอากาศชั่วคราวระหวางป พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๕ ดวยเหตุผลดานงบประมาณ 
และกระจายเสียงใหมในชวงเวลาสั้นๆ ระหวางการเสด็จพระราชดําเนินเยือนอังกฤษของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๐๓ และเม่ือเกิดวิกฤตการณในลาว ประเทศไทยกลายเปนประเทศดานหนา อังกฤษไดสงทหาร
เขามายังประเทศไทย เพ่ือปองกันไมใหเวียดนามสงทหารขามแมน้ําโขงเขาฝงไทย กระทรวงการ
ตางประเทศอังกฤษจึงอนุมัติใหบีบีซีออกอากาศภาคภาษาไทยอีกครั้งเม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๐๕  

บีบีซีภาคภาษาไทยไดปรับปรุงเนื้อหาและรายการอยางไมหยุดยั้ง 
นอกจากรายงานขาวท่ีชัดเจนและเปนกลางอยางสมํ่าเสมอ เต็มไปดวยคุณภาพและความลุมลึกแลว 
ยังมีรายการสารคดีมากมาย เชน สารคดีเปดโลกอุปรากร รายการมุมสุขภาพ สารคดีชุดอิสลามและ
การปฏิรูป สารคดีชุดยอดนักสืบ รายการพิเศษการเลือกตั้งอังกฤษ ฯลฯ  

บีบี ซีภาคภาษาไทยสามารถเข า ถึงผูฟ ง ได  ๓ วิ ธี  คือ ทาง
วิทยุกระจายเสียงระบบคลื่นสั้น ซ่ึงเปนวิธีท่ีบีบีซีใชมาตั้งแตตน ในชวง “พฤษภาทมิฬ พ.ศ. ๒๕๓๕” 
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ไดเริ่มดึงสัญญาณจากวิทยุบีบีซี แลวกระจาย
เสียงสูผูฟงภายนอก เนื่องจากประชาชนไทยถูกรัฐบาลปกปดไมใหความจริงเก่ียวกับเหตุการณทาง
การเมืองท่ีเกิดข้ึน หลังจากนั้น บีบีซีจึงไดติดตอสถานีวิทยุไทย สงรายการผานดาวเทียมตรงสูสถานี
เหลานั้น แลวถายทอดออกอากาศสูผูฟงอีกทอดหนึ่ง บีบีซียังมีความรวมมือพิเศษกับองคการ
สื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ถายทอดเสียงจากกรุงลอนดอนมายังสถานีเครือขายของ 



๑๓ 

อ.ส.ม.ท. ในชวงรายการ “สายตรงจากกรุงลอนดอน” ผานสายโทรศัพท วิธีนี้ทําใหบีบีซีสามารถ
เขาถึงกลุมผูฟงชาวไทยไดมากยิ่งข้ึน 

วิธีท่ี ๓ คือระบบอินเทอรเน็ต รายการภาคภาษาไทยท่ีออกอากาศ
จะปรากฏบนเว็บไซตของบีบีซีทางอินเทอรเน็ตหลังการออกอากาศสด ๒๔ ชั่วโมง ซ่ึงผูฟงสามารถเขา
ไปอานและฟงไดตลอดเวลา 

เปนท่ีนาเสียดายวา บีบีซีภาคภาษาไทยตองยุติการกระจายเสียงใน
เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ โดยบีบีซีอางวา ระบอบประชาธิปไตยของไทยพัฒนามากข้ึน และประชาชนไทย
มีทางเลือกในการบริโภคสื่อมากข้ึน เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ บีบีซีตองการมีบทบาทสําคัญดานการ
กระจายเสียงในภูมิภาคตะวันออกกลางซ่ึงมีการแขงขันสูง การมีวิทยุและขาวออนไลนภาษาอาหรับ  
ไมเพียงพอ จําเปนตองตั้งสถานีโทรทัศนดาวเทียม เชนเดียวกับสถานีโทรทัศนอัล จาซีรา  

๒) วิทยุวีโอเอ 
ในสหรัฐอเมริกา การกระจายเสียงภาคโพนทะเลเปนความคิดริเริ่ม

ของเอกชน เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เกิดข้ึน สํานักงานขาวสารสงคราม (Office of War 
Information) ไดใชสิทธิ์ตามกฎหมายเขาไปใชสถานีและอุปกรณเครื่องสงคลื่นสั้นของเอกชน (สถานี
วิทยุ CBS และ NBC) เพ่ือภารกิจของรัฐในยามสงคราม และตั้งชื่อสถานีท่ีออกอากาศวา วิทยุเสียง
อเมริกา (Voice of America – วีโอเอ)  

วีโอเอ เริ่มออกอากาศเม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๔๘๕ ในระหวาง
สงคราม วีโอเอไดทําหนาท่ีโฆษณาชวนเชื่อตามหลักจิตวิทยาสงครามอยางเต็มท่ี เม่ือสงครามยุติลง 
สํานักงานขาวสารสงครามถูกยุบ เนื่องจากหมดภาระหนาท่ี รัฐบาลในขณะนั้นไมมีนโยบายท่ีชัดเจนวา
จะยุบวีโอเอดวยหรือไม เนื่องจากความกลัวท่ีวา วีโอเอถูกใชโดยผูมีอํานาจทางการเมืองในระหวาง
สงครามอยางไมมีขอบเขต ถึงกับมีผูกลาวหาวาประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt ใชวีโอเอเปน
เครื่องมือในการโฆษณาหาเสียง จนไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีสมัยท่ี ๔ รัฐสภากลัววา หากไมยุบ 
วีโอเออาจตกเปนเครื่องมือทางการเมืองในภาวะปกติได ทําใหวีโอเอไดรับงบประมาณเปนรายป ซ่ึง
หมายความวา วีโอเอมีสถานภาพชั่วคราว อนาคตของวีโอเอตองไดรับการพิจารณาจากรัฐสภาปตอป 

ในระหวางนั้น วีโอเอถูกยกใหข้ึนตรงตอกระทรวงการตางประเทศ 
แตกระทรวงการตางประเทศก็ไมไดแสดงความสนใจท่ีจะใชวีโอเอเปนสื่อทางการทูตมากนัก วีโอเอ
ยังคงเปนเปาของการวิพากษวิจารณทางการเมือง ไมวาจะเปนวัตถุประสงคหรือนโยบาย เชน วีโอเอ
ควรจะเปนสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธและโฆษณาชวนเชื่อ หรือเปนสื่อท่ีใหขาวสารความความจริงท่ี
ถูกตองตอโลกภายนอก มีความเห็นแตกแยกเปนสองฝาย ฝายหนึ่งซ่ึงตองการเห็นวีโอเอเปนสื่อท่ีพูด
ความจริง ใหเหตุผลวาความนาเชื่อถือจะใหผลดีในระยะยาว ในขณะท่ีกลุมท่ีคาดหวังผลในระยะสั้น 
ตองการใหใชวีโอเอเพ่ือการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง 

ในป พ.ศ. ๒๔๙๖ วีโอเออยูภายใต “สํานักแถลงขาวอเมริกา” 
(United States Information Agency – USIA) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการดําเนิน 
Public Diplomacy   USIA วางแผนใหวีโอเอเปนเครือขายกระจายเสียงระดับโลกท่ีแทจริง โดยวาง
กลยุทธสรางสถานีถายทอดเสียงข้ึนในประเทศตางๆ เพ่ือใหประชาชนท่ัวโลกสามารถรับสัญญาณของ
วีโอเอไดอยางชัดเจน  



๑๔ 

ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ เม่ือมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ
กระจายเสียง (Broadcasting Board of Governors – BBG) วีโอเอจึงถูกยกใหอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของหนวยงานนี้ เพ่ือดําเนิน Public Diplomacy ดวยการนําเสนอขอมูลท่ีออกแบบมาเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงผูรับสื่อไปในทิศทางท่ีผูใชสื่อกําหนดข้ึน และดําเนินการภายใตขอสันนิษฐานวา ปฏิกิริยา
ในตางประเทศท่ีมีตอสหรัฐอเมริกา ตอประชาชนอเมริกัน ตอนโยบายของสหรัฐฯ สามารถทําใหมี
อิทธิพลในทางบวกตอสหรัฐฯ ได  

วีโอเอกระจายเสียงเปนภาษาตางๆ มากกวา ๔๐ ภาษา ท้ังนี้ ตาม
กฎบัตรวีโอเอ วีโอเอทุกภาคภาษาจะยึดหลักใหบริการขาวท่ีเชื่อถือได ถูกตอง ใหความรอบรู ท่ี
กวางขวาง เสนอบทวิเคราะหท่ีมีความรับผิดชอบ และเปนตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา 

วีโอเอภาคภาษาไทยออกอากาศครั้งแรกในชวงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการโฆษณาชวนเชื่อ เม่ือสงครามยุติลง วีโอเอไดยุติการกระจายเสียงภาค
ภาษาไทย และเม่ือเกิดสงครามเกาหลีข้ึน จึงไดกระจายเสียงภาคภาษาไทยใหมอีกครั้งประมาณป 
พ.ศ. ๒๔๙๓ ในระยะแรก วีโอเอภาคภาษาไทยจะแปลขาวภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและ
ออกอากาศดวยระบบคลื่นสั้นจากประเทศฟลิปปนส ซ่ึงทําใหการรับฟงเปนไปคอนขางลําบาก 
จนกระท่ังถึงปพ.ศ. ๒๕๓๑ วีโอเอจึงยุติการออกอากาศดวยระบบคลื่นสั้น และใชวิธีสงสัญญาณผาน
ดาวเทียมแทน 

วีโอเอภาคภาษาไทยเปนหนึ่งในภาคภาษาแรกๆ ของวีโอเอท่ีสราง
มิติใหมของการกระจายเสียงระหวางประเทศ โดยบุกเบิกการสงสัญญาณผานดาวเทียมจากกรุง
วอชิงตันไปยังสถานีวิทยุพันธมิตรในไทย ท้ังนี้ วีโอเอภาคภาษาไทยใหความสําคัญตอการเชื่อมโยงและ
พัฒนาขยายความรวมมือกับสถานีในประเทศไทยอยางตอเนื่อง วีโอเอภาคภาษาไทยยังสงกระจาย
เสียงผานระบบโทรศัพทสายตรง เพ่ือเสนอรายการรวมกับสถานีวิทยุบางแหงในลักษณะของความ
รวมมือ เชน สถานีวิทยุจุฬาฯ และสถานีวิทยุของ อ.ส.ม.ท. เปนตน นอกจากนี้ ผูฟงยังสามารถรับฟง
รายการของวีโอเอทางอินเทอรเน็ตท่ีเรียกวา “Thai feed on the net” ไดตลอดเวลาเชนเดียวกับบีบีซี 

วีโอเอภาคภาษาไทยจะนําเสนอขาวสารเหตุการณปจจุบัน ขาว
ตางประเทศท่ีสําคัญ รวมท้ังนโยบายและจุดยืนของสหรัฐฯ ตอเหตุการณสําคัญตางๆ และท่ีเก่ียวของ
กับไทยและประเทศตางๆ ในเอเชีย มุมมองของ “เทศมองไทย” หรือ “Thailand in the news” 
นอกจากนี้ ยังมีรายงานขาวธุรกิจ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีการแพทย รายงานเรื่องของสตรี 
สิ่งแวดลอม การศึกษาและสังคม รายการบันเทิงและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมถึงวิถีชีวิตและชุมชน    
คนไทยในสหรัฐอเมริกา  

๒.๑.๕  แนวความคิดเกี่ยวกับ Soft Power, Public Affairs และ Public Diplomacy 
Joseph Nye เปนนักวิชาคนแรกๆ ท่ีชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของสิ่งท่ีเรียกวา Soft  

Power ในทางความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเขาไดใหความหมายของคําๆ นี้ วา อํานาจท่ีทําให
ประเทศอ่ืนๆ ปฏิบัติตามความตองการของเรา โดยท่ีเราไมจําเปนตองบังคับ หรือมีขอแลกเปลี่ยน    
แตอยางใด หรือความสามารถในการทําใหผูอ่ืนมีความพอใจในการเลือก (Preference) ท่ีสอดคลอง



๑๕ 

กับความตองการของเรา เปนการใชอํานาจเชิงดึงดูด (Attractive power) เพ่ือนําไปสูการยอมรับ  
โดยดุษณี10

๑๐ 
สื่อมวลชน รวมถึงวิทยุกระจายเสียงนับเปน Soft Power สหรัฐอเมริกาเปน

ตัวอยางสําคัญของประเทศท่ีใชวิทยุกระจายเสียงในการสรางสภาวะแวดลอมท่ีเปนประโยชนตอ
สหรัฐอเมริกาใน Soviet Bloc ซ่ึงสงผลตอการลมสลายของสหภาพโซเวียต และการเกิดของประเทศ
ประชาธิปไตยใหมในยุโรปตะวันออก ทําใหบรรยากาศความตึงเครียดหรือภาวะสงครามเย็นของโลก
คลี่คลายไปในทางท่ีดีข้ึน 

Public Affairs หรือกิจการสาธารณะ ตามความเขาใจของคนท่ัวไป มักหมายถึง 
กิจกรรมอันเปนประโยชนหรือเก่ียวของกับประชาชนท่ัวไป บางคนอาจใหความหมายท่ีแคบลงวา เปน
เรื่องของประโยชนหรือความกังวลของสาธารณชน โดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองหรือสังคม ใน
ปจจุบัน Longman Exams Dictionary ไดใหคําจํากัดความของคําๆ นี้วา เหตุการณหรือประเด็น
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการเมือง อันจะสงผลตอประชาชนสวนมาก11

๑๑ 
สวน Public Diplomacy หรือการทูตสาธารณะ นายพิษณุ จันทรวิทัน เอกอัคร- 

ราชทูต ณ เวียงจันทร ใชคําวา การทูตเพ่ือประชาชน โดยใหคําจํากัดความวา ปฏิสัมพันธระหวาง
กระทรวงการตางประเทศกับประชาชนไทย และชาวตางชาติ รวมถึงบริการตางๆ ท่ีกระทรวงการ
ตางประเทศใหแกประชาชน12

๑๒  
นาย Edmund Gullion อดีตนักการทูตสหรัฐฯ ซ่ึงเปนผูกอตั้งศูนยการทูต

สาธารณะ ณ Fletcher School of Law and Diplomacy มหาวิทยาลัย Tufts เปนบุคคลแรกท่ีใช
คําวา Public Diplomacy ในป พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยใหคํานิยามวา “การทูตสาธารณะเปนเรื่องของการ
โนมนาวทัศนคติของสาธารณชนเก่ียวกับการกําหนดและดําเนินงานดานการตางประเทศ ซ่ึง
ครอบคลุมมิติตางๆ ของความสัมพันธระหวางประเทศ ท่ีนอกเหนือไปจากการทูตแบบดั้งเดิม 
(Traditional Diplomacy) รวมท้ังการดําเนินงานของรัฐบาลเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนใน
ตางประเทศ ปฏิสัมพันธของภาคเอกชนระหวางสองประเทศ และการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ความคิด”13

๑๓ 
ตอมา คณะทํางานการบูรณาการหนวยงานสารสนเทศสหรัฐอเมริกากับกระทรวง 

การตางประเทศ (Planning Group for Integration of USIA into the Department of State) 
ไดใหคําจํากัดความของ Public Affairs และ Public Diplomacy ๑๔

 ดังนี้ 
Public Affairs คือการใหขอมูลขาวสารตอสาธารณชน สื่อมวลชน และสถาบัน

ตางๆ เก่ียวกับเปาหมาย นโยบาย และกิจกรรมของรัฐบาล (สหรัฐอเมริกา) [the provision of 

                                                 
๑๐ Joseph S. Nye, Jr., Soft Power : The Means to Success in World Politics (New York : Public 

Affairs, 2004), p. 5. 
๑๑ Longman Exam Dictionary, p.1230. 
๑๒ ใหสัมภาษณเมื่อวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รสีอรท จังหวัดกาญจนบุร ี
๑๓ อสิ มามณ,ี การใช Soft Power ในการสงเสริมความสมัพันธระหวางประเทศ : กรณีศึกษา การดําเนินการของ

ทีมประเทศไทยในเนปาล (รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี ๔, ๒๕๕๕). 
๑๔ จากเว็บไซต Public Diplomacy Alumni Association, แหลงขอมูล www.publicdiplomacy.org. 



๑๖ 

information to the public, press and other institutions concerning the goals, policies 
and activities of the U.S. Government] โดยมุงหมายใหเปนการเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับ
เปาหมาย ฯลฯ โดยผานการพูดคุย (dialogue) กับประชาชน และสถาบันตางๆ ตลอดจนสื่อมวลชน
ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

Public Diplomacy เปนการมุงสงเสริมผลประโยชนของชาติ (ของสหรัฐอเมริกา) 
โดยการสรางความเขาใจ การชี้แจง และมีอิทธิพลเหนือกลุมผูฟงซ่ึงเปนชาวตางชาติ (Public 
Diplomacy seeks to promote the national interest of the United States through 
understanding, informing and influencing foreign audiences) 

เม่ือพิจารณาจากนิยามขางตน จะเห็นไดวา Public Affairs และ Public 
Diplomacy ก็คือกิจกรรม หรือปฏิสัมพันธกับสาธารณชน/ประชาชน ตางกันท่ีกลุมประชาชน
เปาหมาย กลาวคือ Public Affairs มุงท่ีคนในประเทศ ในขณะท่ี Public Diplomacy มุงไปท่ี
ชาวตางชาติ หรือองคกรตางๆ (ไมใชภาครัฐ) ในตางประเทศ เปนหลัก ซ่ึงนอกจากจะเปนไปเพ่ือสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหกับประเทศของตนแลว ยังมุงหวังท่ีจะสรางสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศท่ีดีใน
ระยะยาวเพ่ือรองรับนโยบายตางประเทศในอนาคต 

อนึ่ง Nye ไดระบุวา Public Diplomacy แบงออกเปน ๓ มิติ คือ 
๑) การสื่อสารประจําวัน (Daily communications) เพ่ืออธิบายการตัดสินใจ 

ดานนโยบาย เชน การแถลงขาวหรือนโยบายของรัฐบาลตอสื่อสารมวลชนท้ังในและตางประเทศ หรือ
การเตรียมตัวใหพรอมเพ่ือแถลงจุดยืนหรือทาทีเม่ือเกิดเหตฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ เปนตน  

๒) การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร (Strategic communications) ซ่ึงออกมาในรูป 
ของการรณรงคเชิงสัญลักษณ โดยมีการกําหนด Theme ของการรณรงคดังกลาว  

๓)  การพัฒนาความสัมพันธท่ียั่งยืนผานบุคคลสําคัญ (the development of 
lasting relations with key individuals) โดยใชชองทางตางๆ เชน การใหทุนการศึกษา การ
แลกเปลี่ยนบุคลากร การประชุมสัมมนา ฯลฯ  
 
๒.๒  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ธนพรรณ วงษประเสริฐ 1 5

๑๕ (๒๕๓๕) ไดวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของสถานีวิทยุเอเชียเสรี” 
เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการท้ังในดานโครงสรางและบทบาทหนาท่ี ปจจัยท่ีมีผลตอการ
กําหนดลักษณะการดําเนินงานและการนําเสนอเนื้อหาสาระของสถานีวิทยุเอเชียเสรี ตลอดจนศึกษา
การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของสถานีวิทยุเอเชียเสรีในอนาคต ผลการวิจัยพบวา สถานีวิทยุเอเชีย
เสรีเปนสถานีวิทยุกระจายเสียงระหวางประเทศของทางราชการ สังกัดกรมสารนิเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ มีบทบาทหนาท่ีเ พ่ือการทูตสาธารณะ กระจกสังคม ใหการศึกษา เสริมสราง
ความสัมพันธระหวางประเทศ ซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีเพ่ิมเติมจากอดีตท่ีมีเพียงการใหขอมูลขาวสาร 
การชักจูงโนมนาวใจ และสรางภาพพจน เนื้อหารายการขาวของสถานีวิทยุเอเชียเสรีในอดีต ได
นําเสนอเนื้อหาขาวประเภทการเมืองระหวางประเทศเปนสําคัญ แตปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป โดย
                                                 
๑๕ ธนพรรณ วงษประเสริฐ, พัฒนาการของสถานีวิทยุเอเชียเสรี (วิทยานิพนธมหาบัณฑติ คณะนิเทศศษสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕),  บทคัดยอ. 



๑๗ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดลักษณะการดําเนินงานและการนําเสนอเนื้อหาสาระของสถานีฯ มี          
๔ ประการ คือ ระบบการดําเนินงานขององคกร การเปลี่ยนแปลงของสถานการณการเมืองระหวาง
ประเทศ นโยบายตางประเทศของไทย และกลุมผูฟงเปาหมาย สําหรับแนวโนมของสถานีวิทยุเอเชีย
เสรีในอนาคตข้ึนอยูกับแผนการปรับปรุงงานของสถานีเปนสําคัญ  

พิมพพรรณ เงินสวาง 1 6

๑๖ (๒๕๔๒) ไดวิจัย “ศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานกระจายเสียง 
ระหวางประเทศ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กับวิทยุสราญรมย 
(เอเชียเสรี) สรุปไดวา การกระจายเสียงระหวางประเทศ (International Broadcasting) เปนวิธีการ
หนึ่งของการสื่อสารระหวางประเทศ ท่ีมักเนนดานวิทยุ เนื่องจากเขาถึงมวลชนมากท่ีสุด และสามารถ
แพรกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีไดกวางขวางเม่ือเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอ่ืน ในประเทศไทย หนวยงานท่ี
ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงระหวางประเทศ คือ กรมประชาสัมพันธรับผิดชอบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย และกรมสารนิเทศ รับผิดชอบสถานีวิทยุเอเชียเสรี (ในยุค
สงครามเย็น) โดยมีนโยบายปฏิบัติการจิตวิทยาแกขอกลาวหา และตอบโตการโจมตีหรือการโฆษณา
ชวนเชื่อของฝายตรงขามท่ีกลาวรายปายสีประเทศไทย เผยแพรการดําเนินนโยบายตางประเทศ และ
ชี้แจงทาทีของไทยทางดานการเมืองระหวางประเทศ ประชาสัมพันธนโยบายและการดําเนินงานของ
รัฐบาลดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอประเทศไทย  
และสรางภาพลักษณท่ีดีของประเทศ โดยยึดนโยบายสงเสริมเสรีภาพของประเทศไทยกับประเทศ
ตางๆ ในเอเชียเปนหลัก เม่ือสถานการณทางการเมืองระหวางประเทศและนโยบายตางประเทศของ
ไทยเปลี่ยนไป สถานีวิทยุเอเชียเสรีจึงไดเปลี่ยนแปลงนโยบายและวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกัน 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๑ คือไดเปลี่ยนนโยบายและเปาหมายในการ
ออกอากาศจากเดิมท่ีมุงผูฟงในประเทศเพ่ือนบาน มาเนนในสวนท่ีเปนคนไทยมากข้ึน และลดจํานวน
ภาษาในการออกอากาศเหลือเพียง ๒ ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมท้ังเปลี่ยนชื่อใหม
เปน “สถานีวิทยุสราญรมย” อยางไรก็ตาม โดยท่ีมีกําลังสงท่ีสูงถึง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต ทําใหวิทยุสราญรมย
สามารถรับฟงไดในประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง ไดแก พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และจีน
ตอนลาง จึงตองคํานึงถึงผูฟงในประเทศเพ่ือนบานดวย 

วีรพงษ  พลนิกรกิจ 1 7

๑๗ (๒๕๕๒) ไดศึกษาแนวทางการสงเสริมบทบาทวิทยุกระจายเสียง 
ตามแนวชายแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 
การศึกษาพบวา วิทยุตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย มีสถานภาพ ท้ังศักยภาพและ
ปจจัยภายนอกท่ีเสริมศักยภาพ รวมท้ังปจจัยภายในและภายนอกท่ีเปนอุปสรรคตอวิทยุในการทํา
หนาท่ีดานการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทย-ลาว โดยวิทยุไทยไดรับความนิยมในการเปดรับฟง
จากกลุมตัวอยางใน สปป. ลาว จํานวนมาก ซ่ึงสวนใหญคิดวามีประโยชน โดยไดรับความบันเทิงและ
ไดขาวสารความรู และสวนใหญเม่ือฟงแลว ทําใหรูสึกดีตอประเทศไทย ในขณะท่ีวิทยุลาวไมคอยไดรับ
ความสนใจจากกลุมผูฟงคนไทยนัก แตกระนั้น กลุมตัวอยางท่ีเปดรับฟงวิทยุลาวสวนใหญคิดวา ไดรับ

                                                 
๑๖ พิมพพรรณ เงินสวาง, ศึกษาเปรยีบเทียบการดําเนินงานกระจายเสยีงระหวางประเทศ รายการภาคภาษาไทยของ

สถานีวิทยุกระจายเสียง. 
๑๗ วีระพงษ พลนิกรกิจ. แนวทางการสงเสริมบทบาทวิทยุกระจายเสยีงตามแนวชายแดนระหวางประเทศไทยกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว (สํานักงานคระกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๕๒) บทคัดยอ. 



๑๘ 

ความบันเทิง ไดขาวสารความรู และเม่ือฟงแลว ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอ สปป. ลาว วิทยุตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว โดยรวมในปจจุบันมีบทบาทในการสงเสริมความสัมพันธไทย-ลาว ในดาน (๑) การ
เชื่อมสัมพันธดวยความบันเทิงผานเสียงเพลง (๒) การสงเสริมความสัมพันธดวยการนําเสนอ
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินสองฝงโขง (๓) การใหขาวสารความรู (๔) การโฆษณาสินคาและบริการท้ัง
ฝงไทยและลาว (๕ ) การเผยแผพุทธศาสนา (๖) การเปนชองทางสงขาวสารท่ีผูฟงสองฝงโขงโทรศัพท
เขามาในรายการเพ่ือสงขาวสารงานบุญ แจงของหาย ฯลฯ และ (๗) การใหความรูความเขาใจใน
ภาษาไทย  

การศึกษาบทบาทท่ีพึงประสงคและแนวทางการสงเสริมบทบาทของวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดนในการสงเสริมความสัมพันธไทย-ลาว พบวา วิทยุควรมีบทบาทในการ (๑) สงเสริม
ความสัมพันธดานวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินดวยการอนุรักษและแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญาและวิถีชีวิตความเปนอยูของท้ังสองฝง (๒) การสงเสริมการทองเท่ียวของท้ังสอง
ประเทศ และ (๓) การสงเสริมความสัมพันธทางการคาและเศรษฐกิจ สวนบทบาทท่ีไมพึงประสงค 
ไดแก บทบาทดานการเมือง โดยเฉพาะความม่ันคงและการปกครองของ สปป. ลาว และบทบาทใน
การเปนผูวิพากษวิจารณรัฐบาล รวมท้ังการนําเสนอสิ่งท่ีไมดี การใชคําพูดท่ีไมสุภาพ การพูดเสียดสี 
ลอเลียน ดูถูกดูหม่ิน ไมใหเกียรติคนลาว และพูดถึงลาวในแงลบ สิ่งท่ีทาทายสําหรับไทยและ สปป. 
ลาว คือ ความรวมมือในการผลักดันการมีสวนรวมในสื่อเพ่ือพัฒนาประเทศท้ังสอง และท่ีสําคัญคือ 
พัฒนาความสัมพันธระหวางกันท่ีดีอยูแลวใหคงอยูหรือดีข้ึนไปอีก  

    
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด 

โดยท่ีสถานีวิทยุสราญรมยอยูภายใตกรมสารนิเทศ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการประชาสัมพันธ
กระทรวงการตางประเทศ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาจึงใชแนวคิดดานการประชาสัมพันธ แนวคิดดาน
การสื่อสาร แนวคิดเก่ียวกับวิทยุกระจายเสียง และเนื่องจากเม่ือเริ่มกอตั้งสถานีฯ รัฐบาลมีความ
ประสงคใหวิทยุเอเชียเสรี (ชื่อเดิมของวิทยุสราญรมย) เปนวิทยุกระจายเสียงระหวางประเทศ ถึงแมวา
จะมีการปรับเปลี่ยนโดยมุงเปาหมายผูฟงในประเทศเปนสําคัญ แตโดยท่ีมีกําลังสงสูงถึง ๑,๐๐๐ 
กิโลวัตต การกระจายเสียงสามารถรับฟงไดในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน ในการ
กระจายเสียง กระทรวงการตางประเทศจึงควรคํานึงถึงผูฟงในประเทศเพ่ือนบานดวย ผูศึกษาจึงใช
แนวคิดเก่ียวกับการกระจายเสียงระหวางประเทศ ตลอดจนแนวคิดเก่ียว Soft Power, Public 
Affairs และ Public Diplomacy เปนกรอบในการศึกษาวิจัย โดยไดศึกษาแนวความคิดของ
นักวิชาการแตละทาน และไดบูรณาการองคความรูท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม (งานวิจัย) ท่ี
เก่ียวของ และประสบการณของผูศึกษา ซ่ึงมีโอกาสปฏิบัติหนาท่ีท่ีกองวิทยุกระจายเสียงถึง ๒ วาระ 
คือระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๖ ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีมีการปรับเปลี่ยนจากวิทยุเอเชียเสรีมาเปนวิทยุ
สราญรมย และระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

 
 



 

 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค ๒ ประการ ไดแก  
๑)  ศึกษาวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และปญหา/อุปสรรค ของสถานีวิทยุสราญรมย 
๒) ศึกษาวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของวิทยุสราญรมย  
๓) กําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการเพ่ิมศักยภาพของสถานีวิทยุสราญรมย 

ดวยการขยายฐานผูฟงใหกวางข้ึน เพ่ือสามารถดําเนิน Public Affairs เพ่ือเสริมสรางความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองของประชาชนเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินงานดานการตางประเทศ และ
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานท่ีมีพรมแดน
ติดตอกัน เพ่ือใหประชาชนสนับสนุนการทํางานของกระทรวงการตางประเทศและรัฐบาล และเปน 
Soft Power ในการดําเนิน Public Diplomacy เพ่ือเผยแพรเกียรติภูมิและภาพลักษณท่ีดีของ
ประเทศ เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีดีและถูกตองเก่ียวกับประเทศไทยในประเทศเพ่ือนบาน 
เพ่ือสรางความนิยมชมชอบในประเทศไทย และเพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดีและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ  

 
๓.๑  สถานีวิทยุสราญรมย 

สถานีวิทยุสราญรมยเปนสถานีวิทยุท่ีปรับมาจากสถานีวิทยุเอเชียเสรี ทําการกระจายเสียง
ดวยคลื่นขนาดกลาง ระบบ เอ.เอ็ม. ความถ่ี ๑๕๗๕ กิโลเฮิรตซ กําลังสงอากาศ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต โดย
มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบคือกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ 

สถานีวิทยุเอเชียเสรี (Voice of Free Asia – V.F.A.) จัดตั้งข้ึนภายใตความตกลงวาดวย 
ความรวมมือดานการกระจายเสียงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๐๘ ออกอากาศครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๑ สูผูฟงในประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะ
ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนและประเทศเพ่ือนบาน ท้ังนี้ สถานีฯ ใชคลื่นความถ่ีรวมกับสถานีวิทยุ
เสียงแหงอเมริกา (Voice of America – วีโอเอ)  

วัตถุประสงคหลักในการกอตั้ง V.F.A. ก็คือ 1 8

๑ เพ่ือปองกันภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต 
และเผยแพรความดีงามของระบอบประชาธิปไตย จากการท่ีรัฐบาลไดมีมติใหกระทรวงการ
ตางประเทศ เปนผูบริหาร V.F.A. มาต้ังแตแรก โดยผูกําหนดนโยบายสถานีทานแรกคือ ดร. ถนัด คอมันตร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น เปนผูใหความสําคัญยิ่งตอการทูตสาธารณะ 
(Public Diplomacy) โดยการใชสื่อสารมวลชนขามพรมแดน เนื้อหารายการสวนใหญเก่ียวกับการ
ตอตานลัทธิคอมมิวนิสต การตอตานและการตอบโตการโฆษณาชวนเชื่อของลัทธิคอมมิวนิสต 
                                                 
๑ ธนพรรณ วงษประเสริฐ, พัฒนาการของสถานีวิทยุเอเชียเสร ี(วิทยานิพนธมหาบัณฑติ คณะนิเทศศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๓๗. 



๒๐ 

นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญตอขาวสารการเมืองตางปรเทศ รวมถึงการเผยแพรนโยบายผูกมิตร และ
กิจกรรมท่ีนาชมเชยของไทยท้ังในประเทศและในตางประเทศ เพ่ือกอใหเกิดความเขาอันใจดีตอ
ประเทศไทย และสรางภาพพจนท่ีดีของประเทศไทย เปาหมายของเนื้อหารายการจึงมีลักษณะเพ่ือ
อุดมการณทางการเมือง V.F.A. ในยุคนี้ ออกอากาศใน ๒ ภาษา ไดแก ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ตั้งแตวันจันทร-วันศุกร วันละ ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๖ V.F.A. ก็ไดปรับปรุงรายการครั้งใหญ เนื่องจากสถานการณ
การเมืองระหวางประเทศในขณะนั้น ตลอดจนไดลดเวลาในการกระจายเสียง ดวยการลดการกระจาย
เสียงในภาคภาษาไทยเหลือเพียงวันละ ๓๐ นาที ในเวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. และเพ่ิมการกระจาย
เสียงในภาคภาษาอินโดจีน (ลาว เวียดนาม เขมร) โดยในระยะแรกนั้น ออกอากาศในเวลา ๑๙.๓๐ – 
๒๑.๐๐ น. (ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดมีการเปลี่ยนแปลงเวลาใหม มาออกอากาศในชวงเชา ตั้งแต 
๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.) ตลอดจนปรับเปลี่ยนเวลาการออกอากาศภาคภาษาอังกฤษเปน ๒๒.๐๐ – 
๒๒.๓๐ น. และในเวลาตอมา ก็ไดเพ่ิมการกระจายเสียงภาคภาษามลายู ในเวลา ๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. 
และเพ่ิมเวลาการกระจายเสียงภาคภาษาไทยเปน ๑ ชั่วโมง ตั้งแตเวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. 

ประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๐ เม่ือสถานการณทางการเมืองระหวางประเทศคลี่คลายไปในทาง   
ท่ีดีข้ึน กอปรกับนโยบายตางประเทศของไทยไดเปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงคของ V.F.A. จึง
ปรับเปลี่ยนตามไปดวย19

๒ เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ดังนี้ 
๑)  เพ่ือเผยแพรขาวสารขอมูลท่ีเปนประโยชน และกิจกรรมดานการตางประเทศของไทย

ภาพลักษณท่ีถูกตอง รวมท้ังขอเท็จจริงของเหตุการณตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบทบาทและผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการตางประเทศ  

๒)  เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางประชาชนชาวไทยกับชาว
ตางประเทศ 

๓)  เพ่ือเผยแพรกิจกรรมของราชสํานักและของรัฐบาลไทย ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม  

๔)  เพ่ือเสนอขาวตางประเทศโดยเนนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเหตุการณ
สําคัญตางๆ ของโลก อันอาจสงผลกระทบตอผลประโยชนและความม่ันคงของประเทศไทย ท้ังโดย
ทางตรงและทางออม 

๕) เพ่ือเปนสื่อกลางท่ีจะนําขาวสารและสาระประโยชนมอบใหแกคนไทยท่ีทํางานใน
ตางประเทศ 

ท้ังนี้ ยังเปนการออกอากาศใน ๖ ภาษาเชนเดิม โดยการออกอากาศในภาษาอินโดจีนจะ
เนนการเผยแพรขาวและบทความท่ีมีเนื้อหาในเชิง “สรางสรรค” และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง
ประชาชนไทยกับประชาชนในลาว กัมพูชา และเวียดนาม ใหมากยิ่งข้ึน  

V.F.A. ไดดําเนินการมาจนถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑ จึงไดมีการปรับปรุงใหมอีกครั้ง โดย
เปนการปรับปรุงท้ังในดานนโยบาย วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ลักษณะการดําเนินรายการ 

                                                 
๒ กรมสารนิเทศ สถานีวิทยเุอเชียเสรี, ๒๕๓๘, อัดสาํเนา. 



๒๑ 

ตลอดจนเปลี่ยนชื่อ ซ่ึงสาเหตุในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ 2 0

๓ คือ วีโอเอ ซ่ึงออกอากาศในคลื่นเดียวกัน 
ออกอากาศภาคภาษาอินโดจีนอยูแลว ประกอบกับในขณะนั้นสงครามเย็นยุติลงแลว ทุกประเทศใน
ภูมิภาคตางเปนมิตรกับไทย จึงไมมีเหตุผลท่ีจะออกอากาศแบบเดิม เพราะจะสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางประเทศ นาจะนําคลื่นดังกลาวมาใชใหเปนประโยชน และเห็นวาคลื่น เอ.เอ็ม. 
กําลังสง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต ควรจะปรับโดยมุงไปสูประเทศไทยในชนบท สวนในการเปลี่ยนชื่อสถานีนั้น 
เนื่องจากวา หากใชวิทยุเอเชียเสรี (Voice of Free Asia) ก็จะสรางความสับสนกับ Radio Free Asia 
ท่ีจัดตั้งโดยสหรัฐฯ เชนกัน ซ่ึงบางครั้งก็โจมตีประเทศเพ่ือนบาน ทําใหกระทรวงฯ ตองเสียเวลาชี้แจง 
และท่ีใชคําวา “สราญรมย” ก็เพราะวา (ในเวลานั้น) กระทรวงการตางประเทศ ตั้งอยูท่ีวังสราญรมย 
การใชชื่อวิทยุสราญรมย เพ่ือใหเห็นวา กระทรวงการตางประเทศพรอมท่ีจะใหขาวสารและใชวิทยุ
แหงนี้ใหเปนประโยชนแกพ่ีนองประชาชนคนไทย  

ท้ังนี้ V.F.A. ไดเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยุสราญรมย” เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๑ โดย           
ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น ไดทําพิธีเปดอยางเปน
ทางการเม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ 

๓.๑.๑  บทบาทของสถานีวิทยุสราญรมย21

๔ 
๑)  เปนการดําเนินการในลักษณะการทูตเพ่ือมวลชน (Public Diplomacy) เพ่ือ

เผยแพรขอมูลขาวสารดานการตางประเทศของไทย และบริการท่ีกระทรวงการตางประเทศใหแก
ประชาชน รวมถึงการคุมครองชวยเหลือและดูแลทุกขสุขของคนไทยท้ังในและตางประเทศ 

๒)  เปนกระจกของสังคม (Mirror of Society) โดยเผยแพรเรื่องเก่ียวกับ
วัฒนธรรม ประเพณี ความเปนอยู ศาสนา การทองเท่ียว เพ่ือใหเกิดความรักไทย และสงเสริม 
People-to-people contact 

๓) เพ่ือใหความรู ขาวสาร ขอมูลในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหวาง 
ประเทศสูประชาชนท้ังในชนบทและในเมือง 

๔)  เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ 
๕)  เปนสื่อกลางในการติดตอระหวางคนไทยในตางแดนกับญาติพ่ีนองในประเทศไทย 
๖)  เพ่ือสาระบันเทิง 

๓.๑.๒  นโยบายในการกระจายเสียง22

๕ 
นายพิษณุ จันทรวิทัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและนายสถานีวิทยุ 

สราญรมยในขณะนั้น ไดกลาวถึงนโยบายในการกระจายเสียงของสถานีวิทยุสราญรมยวานโยบายหลัก 
คือเพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินนโยบายการตางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับการคุมครอง
ดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ การเตือนประชาชนเรื่องการถูกลอลวงไป
ทํางาน หรือไปคาประเวณีในตางประเทศ และเพ่ือชี้แจงสิทธิ ท่ีพึงมีพึงไดจากกระทรวงการ

                                                 
๓ พิมพพรรณ เงินสวาง, ศึกษาเปรยีบเทียบการดําเนินงานกระจายเสยีงระหวางประเทศ รายการภาคภาษาไทยของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กับวิทยุสราญรมย (เอเชียเสรี) (วิทยานิพนธมหาบัณฑติ คณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒), หนา ๑๒๗. 

๔ สถานีวิทยุสราญรมย, อัดสําเนา, ๒๕๔๑ 
๕ พิมพพรรณ เงินสวาง, อางแลว, หนา ๑๒๘-๑๒๙. 



๒๒ 

ตางประเทศในกรณีตกทุกขไดยากในตางประเทศ และนโยบายท่ีสองคือหความรูแกประชาชนในเรื่อง
ของการตางประเทศ โดยชี้ใหเห็นวาเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศอ่ืนนั้น มีความเก่ียวของหรือ
มีผลกระทบตอประเทศไทย หรือกระทบกับชาวนา ชาวสวน ชาวไร อยางไร เชน อาจจะเก่ียวของใน
แงของเศรษฐกิจ ผลผลิต แรงงานตางชาติ การปกปนเขตแดน เปนตน ซ่ึงบางประเด็นเปนปญหาใหญ
ท่ีชาวบานตองรับรู (ในภาษาชาวบาน) เพ่ือใหเขารูสึกวาเรื่องของการตางประเทศไมใชเรื่องไกลตัวอีก
ตอไป ดังนั้น จึงตองการแรงสนับสนุนจากชาวบาน ตองการสรางสังคมชนบทใหแข็งแกรง เพ่ือท่ีจะ
สนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศ นี่คือนโยบายของกระทรวงการตางประเทศในการตั้งสถานี
วิทยุสราญรมยข้ึนมา 

นโยบายในการกระจายเสียงของสถานีวิทยุสราญรมยสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงการตางประเทศ ดังสุนทรพจนของ ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ ในโอกาสเปดสถานีวิทยุสราญรมยอยางเปนทางการ วา 2 3

๖ “การดําเนินการของสถานีวิทยุ
สราญรมยนี้ นับวาสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีเนนความโปรงใสในดานขอมูลขาวสาร พ่ีนอง
ประชาชนทุกสวนของประเทศและคนไทยท่ีอยูนอกประเทศนั้นมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับทราบขอมูลและ
ขาวสาร ไดรับทราบการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศและของรัฐบาลโดยเทาเทียมกัน” 
ดร. สุรินทรฯ ยังใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธใหประชาชนในตางจังหวัด ไดรับทราบนโยบาย
และการดําเนินการดานการตางประเทศ เปนสิ่งจําเปนในยุคขาวสารไรพรมแดนเชนในปจจุบัน การ
ดําเนินนโยบายตางประเทศจะสัมฤทธิ์ผลไดอยางสมบูรณ ก็ดวยการสนับสนุนของประชาชนไทย
เทานั้น ดังนั้น สถานีวิทยุสราญรมยจึงนับเปนกลไกท่ีสําคัญในขณะนี้ 

๓.๑.๓ เปาหมายในการกระจายเสียง    
โดยท่ีนโยบายหลักของการกระจายเสียงของสถานีวิทยุสราญรมยคือ การ

ประชาสัมพันธการดําเนินนโยบายการตางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับการคุมครองดูแล    
คนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ และการใหความรูประชาชนในเรื่องการ
ตางประเทศ กลุมผูฟงเปาหมายหลักของสถานีฯ จึงเปนผูฟงในประเทศไทย 

นอกจากกลุมผูฟงเปาหมายหลักซ่ึงเปนประชาชนไทยภายในประเทศแลว สถานี 
วิทยุสราญรมยยังใหความสําคัญตอประชาชนไทยในประเทศเพ่ือนบาน ชาวตางประเทศท่ีพํานักอยูใน
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน ตลอดจนประชาชนของประเทศเพ่ือนบานท่ีอาศัยอยูตามแนว
ชายแดน สถานีวิทยุสราญรมยไดยกเลิกภาษาของประเทศเพ่ือนบาน คงไวเฉพาะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษาสากล และเปนภาษาราชการของอาเซียน 

๓.๑.๔  การปฏิบัติงาน  
โดยท่ีบุคลากรท่ีทําหนาท่ีจัดรายการสวนใหญคือเจาหนาท่ีการทูตและเจาหนาท่ี

ธุรการของกองวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงไมไดจบทางดานสื่อสารมวลชน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ นายสถานีวิทยุสราญรมยจึงไดเตรียมความพรอมของบุคลากรดังกลาว โดยสง
เขารับการอบรมหลักสูตรการผลิตรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ ตลอดจนขอความรวมมือจาก

                                                 
๖ สุรินทร พิศสุวรรณ, วิทยุสราญรมย (ธันวาคม ๒๕๔๑), หนา ๑๕-๑๖. 



๒๓ 

บรรษัทวิทยุกระจายเสียงแหงอังกฤษ (British Broadcasting Corporation – บีบีซี) สงเจาหนาท่ีมา
จัดอบรมหลักสูตรการผลิตรายการวิทยุให 

เม่ือบุคลากรมีความพรอม เขาใจหลักการของการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแลว 
นายสถานีวิทยุสราญรมยจึงใหบุคลากรแตละคนเสนอรายการ พรอมท้ังกําหนดวัตถุประสงคของ
รายการ และเปาหมายผูฟงท่ีชัดเจน เพ่ือเปนกรอบในการจัดรายการใหมีเอกภาพ โดยท่ีเปาหมายผูฟง
ของวิทยุสราญรมยไดแกชาวชนบท รายการสวนใหญจึงถูกกําหนดข้ึนเพ่ือตอบสนองประโยชนและ
ความสนใจของผูฟงในชนบท นอกจากนี้ วิทยุสราญรมยยังไดปรับปรุงรูปแบบรายการใหมโดยเนนให
เปนการพูดคุยกับผูฟง การสนทนา การสัมภาษณ สารคดีท่ัวไป นิตยสารทางอากาศ โดยกระจายเสียง
ตั้งแตวันจันทร - วันศุกร วันละ ๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที ภาคภาษาอังกฤษ ออกอากาศเวลา ๐๙.๐๐–
๑๙.๓๐ น. สวนภาคภาษาไทย (รวมภาษาถ่ินอีสาน) ออกอากาศ ๓ ชวง คือ ๐๕.๓๐–๐๗.๐๐ น. 
๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น., และ ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.  

อนึ่ง นายสถานีวิทยุสราญรมยยังไดกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรหรือผูจัดรายการ 
วา ตองมีความรูดีพอสมควรในเรื่องของกระทรวงการตางประเทศ ตองพูดและใชภาษาท่ีฟงงายและ
ชัดเจน และตองเขาใจความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ และความเปนอยูของประชาชนในชนบท  

รายการกระจายเสียงในภาคภาษาไทย แบงเปน ๓ สวน ไดแก 
๑) ขาวตางประเทศและขาวในประเทศ (ตองเปนขาวท่ีวิ เคราะหแลววามี

ผลกระทบตอประชาชน) ในลักษณะวิเคราะห พูดคุย ใหขอมูลขาวสาร  
๒) ความรู เพ่ือเสริมสรางสังคมชนบทใหเขมแข็ง เชน ความรูเรื่องประชาธิปไตย 

รัฐธรรมนูญ การตางประเทศ การเกษตร สุขภาพ ฯลฯ 
๓) บันเทิง เชน เพลง สถานท่ีทองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือใหเกิดความสมดุล ไมเปน

วิชาการจนเกินไป 
และท่ีถือวาเปนจุดเดนของสถานีฯ คือการสัมภาษณเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ

ไทยในตางประเทศ เก่ียวกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ หรือเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศนั้นๆ   
สําหรับรายการภาคภาษาอังกฤษ เปนรายการขาวประจําวัน เนนเรื่องนโยบาย

กิจกรรม ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานดานการตางประเทศของรัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศ 
เหตุการณระหวางประเทศท่ีสงผลกระทบตอประเทศไทย รวมถึงการสัมภาษณเอกอัครราชทูต
ตางประเทศประจําประเทศไทย  
 



๒๔ 

ตารางท่ี ๑ รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๔๑24

๗ 
 

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-
๐๖.๐๐ 

๐๖.๐๐-
๐๖.๓๐ 

๐๖.๓๐-
๐๗.๐๐ 

๑๗.๓๐-
๑๘.๐๐ 

๑๘.๐๐-
๑๘.๓๐ 

๑๙.๐๐-
๑๙.๓๐ 

๒๒.๐๐-๒๒.๓๐ 

จันทร เกษตรนารู รูรอบโลก กินท่ัวไทย ขาว คุยหลังขาวกับ 
สุรพล (อีสาน) 

English เพ่ือนประมงไทย 

อังคาร ทองเท่ียวไทย รอบบานเรา ขาว คุยเฟอง เรื่อง
เศรษฐกิจ 

English เพ่ือนประมงไทย 

พุธ วงวรรณกรรม รอบบานเรา ขาว คุยหลังขาวกับ 
สุรพล (อีสาน) 

English เพ่ือนประมงไทย 

พฤหัสบด ี สุขภาพรับ
อรุณ 

รอบบานเรา ขาว นานาสาระ English เพ่ือนประมงไทย 

ศุกร มรดกไทย เลาเรื่องเกา ขาว คุยหลังขาวกับ 
สุรพล (อีสาน) 

English เพ่ือนประมงไทย 

 
โดยท่ีเปนการกระจายเสียงในระบบ เอ.เอ็ม. ซ่ึงไมอาจรับฟงไดชัดเจนในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล วิทยุสราญรมยจึงไดรวมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจัดรายการ 
“เกาะสถานการณโลก” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถ่ี 
๙๒.๕ กิโลเฮิรตซ ทุกวันศุกร เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพ่ือใหความรูและขอมูลขาวสารดานการ
ตางประเทศท่ีฉับไวแกประชาชน ตลอดจนเผยแพรผลงานของกระทรวงการตางประเทศใหแกผูฟงใน
กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล โดยจะมี hot line สัมภาษณขาราชการชั้นผูใหญของกระทรวงการ
ตางประเทศในเรื่องนโยบาย และเหตุการณสําคัญในตางประเทศ  

เพ่ือใหบริการคนไทยในตางประเทศ สถานีวิทยุสราญรมยไดรวมมือกับสถานีวิทยุ  
Special Broadcasting Service (SBS) ของออสเตรเลีย โดยในระยะแรกจะสงเทปบันทึกรายการ ไป
ออกอากาศในรายการภาคภาษาไทยท่ีนครเมลเบิรน และนครซิดนีย และตอมาไดเพ่ิมเติมสรุป
สถานการณและขาวท่ีนาสนใจประจําสัปดาหผานโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ ตลอดจนรวมมือ
กับสถานีวิทยุ F.M. CoCoLo นครโอซากา โดยเปนการสรุปขาวและเหตุการณสําคัญในประเทศไทย
ผานโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ เพ่ือออกอากาศในเขตญี่ปุนตะวันตก ซ่ึงมีคนไทยอาศัยอยู     
ไมนอย 

๓.๑.๕  ผลการดําเนินงาน 
นายสถานีวิทยุสราญรมยไดมอบหมายใหผูจัดรายการฟงรายการของกันและกัน 

และทุกเดือน นายสถานีฯ จะเรียกประชุมผูจัดรายการ เพ่ือพิจารณาวา รายการท่ีทําไปเปนไปตาม
เปาประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม หากไมใช ก็ตองปรับใหม ดังในกรณีของนายกิตติศักดิ์ กลอมจิตร 
เจาหนาท่ีการทูต ๖ ผูจัดรายการ “เพ่ือนประมงไทย” ซ่ึงกลาววา25

๘ 

                                                 
๗ วิทยุสราญรมย ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๔๑. 
๘ พิมพพรรณ เงินสวาง, อางแลว, หนา ๑๓๕-๑๓๖. 



๒๕ 

รายการเพ่ือนประมงไทย ตอนแรกออกอากาศเวลา ๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. เพราะ
คิดวา เปาหมายคือเรือประมงจะออกในชวงนั้น แตเปนการเขาใจผิด เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปน
เวลานอนของชาวประมง จึงเปลี่ยนเวลาใหมเปน ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น. เรือประมงเริ่มออก และยังได 
เปาหมายเพ่ิมเติมจากคนฟงท่ีไมใชชาวประมงทุกภาคของประเทศ .... จดหมายท่ีเขามาจะหลากหลาย 
บางคน ก็เขียนมาถึงทุกรายการ เชน ไดรับความรู มีประโยชน ทําใหฉุกใจคิด และไมถูกหลอก ทําให 
ผูจัดมีความภูมิใจมาก 

นายพิษณุ จันทรวิทัน นายสถานีวิทยุสราญรมย ไดกลาวถึงผลการกระจายเสียง 
ของสถานีวิทยุฯหลังจากดําเนินการมาไดประมาณ ๑๐ เดือน วา26

๙ 
เราไดทําการสํารวจ ปรากฏวารับไดชัดเจนตั้งแตเหนือสุดจนถึงใตสุด และไดรับ

จดหมายจากทุกจังหวัดของประเทศไทยรวมท้ังหลวงพระบางและลาว ท้ังประเทศเขมร เวียดนาม 
มลายู สิงคโปร จดหมายมาทุกวันตอนนี้ ....จากการทดลองฟง ในตางประเทศชัดเจน เทาท่ีทํามา    
๑๐ เดือน นับตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ไดรับการตอบสนองจากท่ัวประเทศ
อยางแทจริง สวนใหญผูฟงจะตอบกลับมาวาดีใจและชอบมากท่ีมีวิทยุแบบนี้ เพราะไมมีโฆษณา
ตรงไปตรงมา และตองยอมรับวาขณะนี้คุณภาพของวิทยุ เอ.เอ็ม. ท่ัวไปในตางจังหวัด สวนใหญจะมี
แตการโฆษณาสินคา ... ชาวบานตองการท่ีจะฟงวิทยุท่ีมีเนื้อหาสาระ (ประมวลจากจดหมายท่ีไดรับ) 
เขาจึงฟงวิทยุสราญรมย เพราะฉะนั้น กลาพูดไดวา ๖๐% (ของผูฟง) คือคนในระดับท่ีมีการศึกษาใน
ทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน ครู พระ นักเรียน เปนตน 

พิมพพรรณ เงินสวาง ไดศึกษาจดหมายจากผูฟงท่ีมาถึงสถานีวิทยุสราญรมย 
ระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๑ – มกราคม ๒๕๔๒ 2 7

๑๐ และสรุปวา ในแตละเดือนมีผูฟงเขียน
จดหมายมาถึงรายการตางๆ ของสถานีฯ จํานวนมาก (๓ เดือน รวมจดหมาย ๓๙๓ ฉบับ) จดหมาย
เหลานี้สงมาจากท่ัวทุกจังหวัดของประเทศไทย รวมท้ังประเทศเพ่ือนบาน เชน ลาว พมา เวียดนาม 
สิงคโปร บรูไน จากผูฟงท้ังชายและหญิง จากหลากหลายสาขาอาชีพ เชน ขาราชการ คนเกษียณ 
ตํารวจ ทหาร ครู พระ ชี นักเรียนนักศึกษา คนพิการ เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ซ่ึงผูฟงบางทาน
จะเขียนไปถึงรายการตางๆ ท่ีตนชื่นชอบอยางตอเนื่อง และบางทานก็เขียนถึงทุกรายการ บางทานก็
แจงผลการรับฟงใหทราบดวย นอกจากนี้ ยังพบวาผูฟงนิยมรูปแบบรายการท่ีใหสาระความรูโดยท่ัวๆ ไป
ท่ีเก่ียวของกับตัวเอง เหตุการณปจจุบันท่ีอยูในความสนใจ  

เม่ือวิเคราะหดูสาเหตุท่ีผูฟงชื่นชอบ ใหความสนใจติดตามรายการตางๆ และเขียน 
จดหมายมาถึงทุกรายการของสถานีฯ อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องนั้น พิมพพรรณฯ สรุปวา สวนใหญ
จะชอบเนื้อหาสาระ ความรูเก่ียวกับเรื่องราวตางๆ ท่ีผูจัดนํามาเสนอ ซ่ึงบางเรื่องไมเคยรับรูมากอน
และบางครั้งก็เปนเรื่องใกลตัว ท่ีสามารถนําไปปรับใชกับชีวิตประจําวันได สาเหตุรองก็คือวิธีการพูด
และลีลาในการนําเสนอรายการของผูจัดรายการแตละทานท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงสวนใหญจะใช
ภาษาไทยท่ีเขาใจงาย ตรงไปตรงมา มีความเปนกันเองกับผูฟง ผูจัดรายการยังใหความสนใจและ
ตอบสนองความตองการของผูฟงอยางสมํ่าเสมอ เชน เม่ือผูฟงเขียนจดหมายมาวา ตองการรับฟง
เรื่องราว สาระบันเทิง เพลง หรือหนังสือ ผูจัดก็จะตอบสนองความตองการโดยทันที เชน หาเรื่องท่ี
                                                 
๙ พิมพพรรณ เงินสวาง, อางแลว, หนา ๑๓๕. 
๑๐ พิมพพรรณ เงินสวาง, อางแลว, หนา ๑๓๗-๑๔๑. 



๒๖ 

ตองการหรือเพลง นํามาเสนอตามคําขอ รวมท้ังจัดหาหนังสือสงไปใหตามท่ีผูฟงตองการ หากไมมี ก็
จะจัดหาเลมอ่ืนสงไปใหแทน การปฏิบัติเชนนี้เปนท่ีชื่นชอบและพอใจของผูฟง ผูฟงบางทานยังให
ขอคิดเห็นเสนอแนะความรู หรือจัดหาหนังสือท่ีมีประโยชนสงมาใหผูจัดเชนกัน ปฏิสัมพันธดังกลาว
ชวยใหเกิดความใกลชิดสนิทสนมระหวางผูจัดกับผูฟง นับวาเปนการใชวิทยุเปนเครื่องมือติดตอสื่อสาร 
และแลกเปลี่ยนความรู ท่ีประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเปนอยางดี  

ในสวนของขาวหรือเหตุการณท้ังในและนอกประเทศท่ีนํามาเสนอ ผูฟงก็เห็นวา มี
ความรวดเร็ว ทันโลก ทันเหตุการณ เปนขาวท่ีใกลตัว ชวยใหผูฟงไดรับประโยชนโดยตรงจากขาวนั้นๆ 
ชวยใหหูตากวางไกล สามารถนําไปเปนแบบอยาง หรือเปนอุทาหรณสอนใจได 

อยางไรก็ตาม โดยท่ีวิทยุสราญรมยกระจายเสียงดวยระบบ เอ.เอ็ม. โดยอาศัยคลื่นดิน 
ทําใหการรับฟงในบางพ้ืนท่ี รวมท้ังในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง มีอุปสรรค เชน เสียงขาดๆ 
หายๆ เปนบางชวง สัญญาณไมชัดเจน มีคลื่นแทรก เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนผูฟงตั้งบานเรือนใกลสถานีถายทอดของวิทยุกระจายเสียงแหงอ่ืน  

นอกจากนี้ รายการของวิทยุสราญรมยจําเปนตองปรับเปลี่ยนมาโดยตลอด 
เนื่องจากผูจัดรายการสวนใหญ ซ่ึงไดแกเจาหนาท่ีกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะกอง
วิทยุกระจายเสียง มีวาระการปฏิบัติงานประมาณ ๒ - ๔ ป ก็ตองโยกยายไปปฏิบัติหนาท่ีท่ีกรมกอง
อ่ืน หรือในตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงตัวผูจัดรายการเปนปญหาสําคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
เนื่องจากผูจัดรายการแตละคนตางก็มีรูปแบบและเทคนิคการจัดรายการท่ีแตกตางกัน การ
เปลี่ยนแปลงผูจัดรายการจึงอาจสงผลกระทบตอการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจํานวนการรับฟงของกลุม
ผูฟง เนื่องจากการจัดรายการวิทยุใหประสบความสําเร็จนั้น ผูจัดรายการจะตองเปนผูมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และมีความเปนมืออาชีพ จึงจะทําใหการจัดรายการมีประสิทธิภาพ ทําใหผูฟงติดตาม
รายการ และสรางความนิยม (loyalty) ใหเกิดข้ึนในหมูผูฟงวิทยุ ซ่ึงผูจัดตองใชความสามารถสวนตัว
และตองใชเวลาพอสมควร เม่ือผูฟงชื่นชอบในตัวผูจัดหรือรูปแบบของรายการแลว สถานีวิทยุก็
จําเปนตองพยายามรักษามาตรฐานนี้ไว และพัฒนาใหดีข้ึนเพ่ือกลุมเปาหมายอ่ืนตอไป อันจะเปนสราง
ความนิยมใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ การเปลี่ยนแปลงตัวผูจัดรายการบอยๆ จึงเปนเหตุผล
สําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานหรือพัฒนาดานรายการขาดความตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังทําใหการพัฒนา
บุคลากรไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

 



๒๗ 

ตารางท่ี ๒ รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนกันยายน ๒๕๔๒28

๑๑ 
 
วัน/เวลา ๐๕.๓๐-

๐๖.๐๐ 
๐๖.๐๐-
๐๖.๓๐ 

๐๖.๓๐-
๐๗.๐๐ 

๑๗.๓๐-
๑๘.๐๐ 

๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ ๑๙.๐๐-
๑๙.๓๐ 

๒๒.๐๐-
๒๒.๓๐ 

จันทร เกษตรนารู รูรอบโลก กินท่ัวไทย คุยกับสุรพล 
(อีสาน) 

News ฿Business 
in Asia 

ทํามาหากิน เพ่ือนประมง
ไทย 

อังคาร ทองเท่ียวไทย เลาสูกันฟงความ 
หลังในตางแดน 

เปดโลกยาม
เย็น 

News :  
Special Report 

ดาวดวงนอย เพ่ือนประมง
ไทย 

พุธ วงวรรณกรรม รอบบานเรา คุยกับสุรพล 
(อีสาน) 

News : Places & 
People 

ทํามาหากิน เพ่ือนประมง
ไทย 

พฤหัสบด ี สุขภาพรับ
อรุณ 

รอบบานเรา เปดโลกยาม
เย็น 

News : Siam 
Square 

ดาวดวงนอย เพ่ือนประมง
ไทย 

ศุกร มรดกไทย รอบบานเรา คุยกับสุรพล 
(อีสาน) 

News : Friday 
Variety 

สรุปขาวเดน
ประจําสัปดาห 

เพ่ือนประมง
ไทย 

 
ตารางท่ี ๓ รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๔๗29

๑๒ 
 

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-
๐๖.๐๐ 

๐๖.๐๐-
๐๖.๓๐ 

๐๖.๓๐-
๐๗.๐๐ 

๑๗.๓๐-
๑๘.๐๐ 

๑๘.๐๐-
๑๘.๓๐ 

๑๙.๐๐-
๑๙.๓๐ 

๒๒.๐๐-
๒๒.๓๐ 

จันทร สราญรมย
ยามเชา 

รอบบานเรา สราญรมย
สนทนา 

English in 
Trend 

คุยกันวัน
จันทร 

ดาวดวงนอย หนาตาง 
โลกกวาง 

อังคาร ทองเท่ียว
ไทย 

รอบบานเรา เกร็ดบัวแกว เปดโลกยาม
เย็น 

หลายคน
อยากรู 

ดาวดวงนอย หนาตาง 
โลกกวาง 

พุธ เลาสูกันฟง รอบบานเรา รูรอบโลก ทํามาหากิน คุยกันวันพุธ ดาวดวงนอย หนาตาง 
โลกกวาง 

พฤหัสบด ี สุขภาพรับ
อรุณ 

รอบบานเรา นานาสาระ เปดโลกยาม
เย็น 

รักษ
สิ่งแวดลอม 

ดาวดวงนอย หนาตาง 
โลกกวาง 

ศุกร ชองทาง
ธุรกิจไทย 

รอบบานเรา กงสุล
สัมพันธ 

รูกฎหมาย
สบายใจ 

คุยกันวันศุกร ดาวดวงนอย หนาตาง 
โลกกวาง 

 

                                                 
๑๑ วิทยุสราญรมย ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๔ กันยายน ๒๕๔๒. 
๑๒ วิทยุสราญรมย ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒๕ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๗. 



๒๘ 

ตารางท่ี ๔ รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๐30

๑๓ 
 

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-
๐๖.๐๐ 

๐๖.๐๐-
๐๖.๓๐ 

๐๖.๓๐-
๐๗.๐๐ 

๑๗.๓๐-
๑๘.๐๐ 

๑๘.๐๐-
๑๘.๓๐ 

๑๙.๐๐-
๑๙.๓๐ 

๒๒.๐๐-
๒๒.๓๐ 

จันทร สราญรมย 
ยามเชา 

รอบบานเรา สาระนารู 
งานกงสุล 

English in 
Trend 

คุยกันวัน
จันทร 

ดาวดวงนอย หนาตาง 
โลกกวาง 

อังคาร ละครเฉลมิ 
พระเกียรต ิ

รอบบานเรา ปกิณกะจาก
สํานักราช
เลขาธิการ 

เปดโลก 
ยามเย็น 

หลายคน
อยากรู 

ดาวดวงนอย หนาตาง 
โลกกวาง 

พุธ ทันโลกกีฬา รอบบานเรา รูรอบโลก UN ๓๖๐ 
องศา 

คุยกันวันพุธ ดาวดวงนอย หนาตาง 
โลกกวาง 

พฤหัสบด ี สุขภาพรับ
อรุณ 

รอบบานเรา นานาสาระ เปดโลก 
ยามเย็น 

รักษ
สิ่งแวดลอม 

ดาวดวงนอย หนาตาง 
โลกกวาง 

ศุกร เพลงสากล 
พาเพลิน 

รอบบานเรา กงสุลสมัพันธ รูกฎหมาย 
สบายใจ 

คุยกันวันศุกร ดาวดวงนอย หนาตาง 
โลกกวาง 

 
ตารางท่ี ๕ รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔31

๑๔ 
 

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-
๐๖.๐๐ 

๐๖.๐๐-
๐๖.๓๐ 

๐๖.๓๐-
๐๗.๐๐ 

๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐-
๑๘.๓๐ 

๑๙.๐๐-
๑๙.๓๐ 

๒๒.๐๐-
๒๒.๓๐ 

จันทร สราญรมย
ยามเชา 

รอบบานเรา รักษสิ่งแวดลอม News & 
Views from 

Bangkok 

ดาวดวงนอย วัฒนธรรม
สัมพันธ 

อังคาร โลกมสุลมิ รอบบานเรา เฉลิมพระเกียรติ 
ในหลวง ๘๔ 

พรรษา 

หนาตาง   
โลกกวาง 

ดาวดวงนอย สาระนารู 
งานกงสุล 

พุธ ถนนอาชีพ รอบบานเรา ปกิณกะจาก
สํานักราชลขาธิ

การ 

หนาตาง 
โลกกวาง 

ดาวดวงนอย ท่ีน่ี ... พิธี
การทูต 

พฤหัสบด ี สุขภาพรับ
อรุณ 

รอบบานเรา กงสุลสมัพันธ หนาตาง 
โลกกวาง 

ดาวดวงนอย ทันโลกกีฬา 

ศุกร หลายคน
อยากรู 

รอบบาน
เรา 

เราคือ
อาเซียน 

รูกฎหมาย 
สบายใจ 

หนาตาง 
โลกกวาง 

ดาวดวงนอย 
(โลก

เยาวชน) 

รูรอบโลก 

 
 

                                                 
๑๓ วิทยุสราญรมย ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๓๔ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๐. 
๑๔ วิทยุสราญรมย ปท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๔๓ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔. 



๒๙ 

ตารางท่ี ๖ รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗32

๑๕ 
 

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-
๐๖.๐๐ 

๐๖.๐๐-
๐๖.๓๐ 

๐๖.๓๐-
๐๗.๐๐ 

๑๗.๓๐-
๑๘.๐๐ 

๑๘.๐๐-
๑๘.๓๐ 

๑๙.๐๐-
๑๙.๓๐ 

๒๒.๐๐-
๒๒.๓๐ 

จันทร สราญรมย 
ยามเชา 

รอบบานเรา รักษ
สิ่งแวดลอม 

News & 
Views from 

Bangkok 

ดาวดวงนอย วัฒนธรรม
สัมพันธ 

อังคาร โลกมสุลมิ รอบบานเรา เราคืออาเซยีน หนาตาง 
โลกกวาง 

ดาวดวงนอย สาระนารู  
งานกงสุล 

พุธ Foreign 
Affairs 
Weekly 

รอบบานเรา ปกิณกะจาก
สํานักราช
เลขาธิการ 

หนาตาง 
โลกกวาง 

ดาวดวงนอย รูรอบ 
ปลอดภัย กอน

ไปตางแดน 
พฤหัสบด ี สุขภาพรับ

อรุณ 
รอบบานเรา Sparkling 

English 
หนาตาง 
โลกกวาง 

ดาวดวงนอย ทันโลกกีฬา 

ศุกร หลายคน
อยากรู 

รอบบานเรา บัวแกววันน้ี หนาตาง 
โลกกวาง 

ดาวดวงนอย 
(โลกเยาวชน) 

รูกฎหมาย
สบายใจ 

 
๓.๒  การวิเคราะห 

๓.๒.๑  การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) การเพ่ิมศักยภาพ 
สถานีวิทยุสราญรมยในการดําเนิน Public Affairs และ Public Diplomacy 

ในการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสถานีวิทยุสราญรมยในฐานะ
กลไกประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณของกระทรวงการตางประเทศ และประเทศไทย หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนิน Public Affairs และ Public Diplomacy 
ของกระทรวงการตางประเทศ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ หรือ SWOT Analysis จะ
เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณของสถานีวิทยุสราญรมย ซ่ึงจะชวยใหนายสถานีฯ หรือ
ผูบริหารในระดับสูงข้ึนไปสามารถวางแผนและกําหนดกลยุทธของสถานีวิทยุสราญรมยตอไป 

 
จุดแข็ง 

องคความรูดานการทูตการตางประเทศ 
กําลังสงถึง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต 

ไมมีโฆษณา 

จุดออน 
กระจายเสียงในระบบ เอ.เอ็ม. 

บุคลากร 
 

โอกาส 
เครือขายชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดน 

การพัฒนาเทคโนโลยีการกระจายเสียงของวีโอเอ 
 

อุปสรรค 
สภาพภูมิประเทศและดินฟาอากาศ 

นโยบายของรัฐ 

 

                                                 
๑๕ จากเว็บไซตกระทรวงการตางประเทศ, แหลงท่ีมา www.mfa.go.th. 



๓๐ 

๓.๒.๑.๑  จุดแข็ง (Strengths)  
๑) สถานีวิทยุสราญรมยดําเนินการโดยกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึง

เปนเจาขององคความรูดานการทูต และความสัมพันธระหวางประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมี
เครือขายสถานเอกอัครราชทูต (สอท.) และสถานกงสุลใหญ (สกญ.) ในทุกภูมิภาคของโลก ซ่ึงมีหนาท่ี
ติดตามสถานการณทุกมิติ ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม ฯลฯ ในประเทศท่ี สอท. หรือ 
สกญ. ตั้งอยู ขอมูลขาวสารท่ีสถานีวิทยุสราญรมยนําเสนอจึงเปนขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีอยูใน
เหตุการณ และมีความนาเชื่อถือ นอกจากนี้ การเปนวิทยุของกระทรวงการตางประเทศยังสงผลให
วิทยุสราญรมยปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง และกลุมผลประโยชนตางๆ  

๒)  สถานีวิทยุสราญรมยมีกําลังสงถึง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต รัศมีกระจาย
เสียงสามารถครอบคลุมไปไดท่ัวทุกมุมโลก ทําใหประชาชนของประเทศตางๆ โดยเฉพาะในประเทศ
เพ่ือนบานใกลเคียง เชน ลาว กัมพูชา เมียนมาร เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน และจีนตอนลาง 
สามารถรับฟงรายการของสถานีฯ ได  

๓)  ไมมีโฆษณารบกวนการรับฟง จากคํากลาวของอดีตนายสถานีวิทยุ 
สราญรมย ซ่ึงสะทอนจากจดหมายของผูฟง ปรากฏชัดเจนวา ผูฟงติดตามรับฟงวิทยุสราญรมย เพราะ
ไมมีโฆษณาขายสินคา  

๓.๒.๑.๒  จุดออน (Weakness) 
๑)  ระบบกระจายเสียง สถานีวิทยุสราญรมยกระจายเสียงในระบบ      

เอ.เอ็ม. ซ่ึงมีจุดออนคือไมสามารถรับสัญญาณไดชัดเจนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงประชาชน
ในเขตดังกลาว มีความตื่นตัวและความออนไหวสูงเก่ียวกับประเด็นดานการตางประเทศ อันอาจมี
ผลกระทบตอประเทศไทย และตอผลประโยชนของประเทศไทย นอกจากนี้ วิทยุระบบ เอ.เอ็ม. นี้ยัง
ถูกสัญญาณอ่ืนรบกวนไดงาย 

๒)  บุคลากร  
(๑) กระทรวงการตางประเทศไมมีตําแหนงนักจัดรายการวิทยุ 

บุคลากรท่ีทํางานวิทยุคือนักการทูต (และเจาหนาท่ีสายสนับสนุน) ซ่ึงแมจะมีความรูดานการ
ตางประเทศ แตขาดพ้ืนความรูดานสื่อสารมวลชน หรือดานการจัดรายการวิทยุ นอกจากนี้ บุคลากร
แตละคนก็มีงานประจําในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยูแลว ทําใหไมสามารถทุมเททํางานวิทยุไดอยางเต็มท่ี  

(๒) โดยท่ีมีรายการหลากหลาย จําเปนตองพ่ึงบุคลากรจาก     
กรมกองอ่ืนใหชวยจัดทํารายการ แตก็ประสบปญหาบอยครั้ง เม่ือบุคลากรดังกลาวมีภารกิจเรงดวน 
ไมอาจจัดรายการได  

(๓) บุคลากรท่ีทํางานวิทยุ มีวาระในการปฏิบัติราชการ ประมาณ 
๒–๔ ป ก็ตองโยกยายไปปฏิบัติราชการในกรมกองอ่ืน หรือประจําการในตางประเทศ ทําใหการ
ดําเนินงานดานการจัดรายการวิทยุไมตอเนื่อง ตองอยูในสภาพของการปรับและพัฒนาบุคลากร
ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงตัวผูจัดรายการนี้สงผลกระทบตอการสรางความติดตามและความรูสึก
จงรักภักดีของผูฟงตอรายการ ซ่ึงจะสงผลถึงจํานวนผูฟง  



๓๑ 

๓.๒.๑.๓  โอกาส (Opportunities)  
๑)  สถานี วิ ทยุ ส ราญรมย /กองวิ ทยุ ก ร ะจ าย เสี ย ง  ได เ ริ่ ม จั ด

ประชุมสัมมนากับนักจัดรายการวิทยุชายแดนไทย-ลาว มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๓ และไดตอยอดจัด
ประชุมสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนไทย-กัมพูชา นักจัดรายการวิทยุดังกลาวจึงไดชวยกัน
ผลักดันใหมีการจัดตั้งชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดนไทย-ลาว และชายแดนไทย-กัมพูชา เพ่ือ
ประสานความรวมมือระหวางกัน สถานีวิทยุสราญรมยจึงควรพัฒนาใหเกิดความรวมมือในการ
ถายทอดรายการของสถานีวิทยุสราญรมยผานสถานีวิทยุบริเวณชายแดน และอาจพัฒนาไปถึงการจัด
รายการรวมกันทางสถานีวิทยุบริเวณชายแดน  

๒)  การพัฒนาเทคโนโลยีในการกระจายเสียงของวิทยุเสียงอเมริกา     
(วีโอเอ) สถานีวิทยุสราญรมยออกอากาศดวยคลื่นเดียวกับวีโอเอ โดยวีโอเอเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการสถานีสงหรือสถานีถายทอด (Transmitting Station) และโดยท่ีสหรัฐอเมริกามีนโยบายท่ี
จะใหวีโอเอเปนเครื่องมือของตนในการดําเนิน Public Diplomacy เนื่องจากเห็นวาวิทยุประเภท 
External Service ใหผลดีในระยะยาวอยางมากตอภาพลักษณทางการเมืองและการสรางความนิยม
ชมชอบและความศรัทธาใหกับผูฟงนอกประเทศ เพ่ือม่ันใจวาขอมูลดานบวกของตนจะไปถึงหูของ
ประชาชนท่ัวโลกโดยพรอมเพรียงทุกวันไมมีวันหยุด วีโอเอจึงไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาเทคโนโลยี
ในการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงรวมถึงสถานีสงของวีโอเอในประเทศไทย ท้ังท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (สถานีวิทยุสราญรมยใชประโยชน) และอุดรธานี (สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย ภาคการกระจายเสียงระหวางประเทศ ใชประโยชน)  

๓.๒.๑.๔  อุปสรรค (Threats)  
๑)  วิทยุระบบ เอ.เอ็ม. ถึงแมวาจะมีจุดเดนท่ีสามารถเดินทางไดไกล แต

ก็มีจุดดอยคือ คุณภาพของเสียงไมดีนัก เพราะเกิดการรบกวนไดงาย เชน ถูกรบกวนจากสถานี
ขางเคียง เครื่องใชไฟฟา และท่ีสําคัญคือการรบกวนจากธรรมชาติ ไดแก  ฝน ฟาแลบ ฟาผา สภาพ
อากาศท่ีแปรปรวนมากๆ ทําใหเสียงขาดหายเปนชวงๆ  

๒)  นโยบายของรัฐ ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการกระจาย
เสียงระหวางไทยกับสหรัฐฯ จะหมดอายุลงในป พ.ศ. ๒๕๕๙ หากรัฐบาลไมใหความเห็นชอบในการ
ตออายุความตกลง ภาระความรับผิดชอบในสถานีถายทอดเสียงหรือสถานีสง ยอมตกอยูกับกระทรวง
การตางประเทศ ซ่ึงมีงบประมาณและบุคลากรจํากัด 

๓.๒.๒  การวิเคราะหแรงกดดันทางดานการแขงขัน  
นอกเหนือจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ใน

การขยายฐานผูฟงวิทยุสราญรมย ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมศักยภาพของสถานีวิทยุฯ ในการดําเนิน Public 
Affairs และ Public Diplomacy แลว จําเปนตองประเมินสถานการณความรุนแรงในการแขงขันดาน
การดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียง ประเมินความเขมแข็งและโอกาสของสถานีวิทยุสราญรมยใน
การเขาถึงผูฟงมากยิ่งข้ึน เพ่ือออกแบบกลยุทธของการแขงขัน โดยใชแนวคิดเก่ียวกับแรงกดดัน
ทางการแขงขัน (Competitive forces) ของไมเคิล อี. พอรเตอร (Michael E. Porter) หรือท่ีรูจักกัน
วา แรงกดดัน ๕ ประการของพอรเตอร (Porter’s Five Forces Model) ดังนี้ 
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๑) Threat of segment rivalry ในท่ีนี้คือแรงกดดันจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ท่ีมีอยูแลว ซ่ึงสวนใหญไดแก สถานีวิทยุระบบ เอฟ. เอ็ม. ท่ีกระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ 
ซ่ึงใหคุณภาพเสียงท่ีดีเยี่ยม และไมเกิดสัญญาณรบกวนจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ทําใหผูฟงไมมี
ปญหาในการรับฟง 

๒) Threat of new entrants ในท่ีนี้คือแรงกดดันจากการเขามาของวิทยุชุมชน 
โดยท่ีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ  .ศ . ๒๕๔๓ ภายใตรัฐธรรมนูญ พ  .ศ  . ๒๕๔๐ ระบุใหภาคประชาชนเขาถึง
และเขาไปใชคลื่นความถ่ีวิทยุโทรทัศนไดไมต่ํากวารอยละ ๒๐ รวมท้ังสนับสนุน ใหภาคประชาชนมี
โอกาสใชคลื่นความถ่ีตามสัดสวนดังกลาว หากชุมชนมีความพรอม  

ปจจุบันมีสถานีวิทยุชุมชนนับพันแหงในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ วิทยุชุมชน
หลายแหงไดรับความนิยมจากผูฟงในชุมชนอยางสูง เนื่องจากรายการสอดคลอง/ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน เชน วิทยุชุมชนคนนาทอง (ตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม) ซ่ึง
มีเปาหมายในระยะเริ่มตนคือการสื่อสารขอมูลใหกับเกษตรกรเก่ียวกับพิษภัยจากสารเคมีและสารพิษ 
วิทยุชุมชนคนภูไทวัดปาโพนพระเจา (ตําบลนายูง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี) ซ่ึงมีวัตถุประสงค
เพ่ือการเผยแพรขาวสารงานเครือขายธนาคารหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลนายูง ฯลฯ 

๓)  Threat of substitutes ในท่ีนี้คือแรงกดดันของสื่อใหม (new media) ท่ีใช
เทคโนโลยีเปนฐานในการเผยแพร และมีตนทุนต่ํา ไดแก เว็บไซต อินเทอรเน็ต Facebook, Twitter 
บล็อกฯลฯ สื่อใหมเปนสื่อท่ีเอ้ือใหผูสงสารและผูรับสารทําหนาท่ีสงสารและรับสารไดพรอมกัน เปน
การสื่อสารสองทาง และสื่อใหมยังทําหนาท่ีสงสารไดหลายอยาง คือ ภาพ เสียง และขอความ ไป
พรอมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิมเขากับความกาวหนาของระบบเทคโนโลยี ทําใหสื่อใหม
สามารถสื่อสารไดสองทางผานทางระบบเครือขาย และมีศักยภาพเปนสื่อแบบประสม (Multimedia) 
และโดยท่ีสื่อใหมมี “อิสระ ๕ ประการ” ไดแก อิสระจากขอจํากัดดานเวลา ทําใหผูบริโภคสามารถ
เลือกรับ และสงขาวสารไดในเวลาท่ีตนตองการ และไมจําเปนตองรับฟง/ชมเนื้อหาตางๆ ตามเวลาท่ี
กําหนด อิสระจากขอจํากัดดานพรมแดน ทําใหผูบริโภคเลือกรับหรือคนหาขอมูลขาวสารจากประเทศ
ใดก็ได อิสระจากขอจํากัดดานขนาด กลาวคือมีเนื้อหาท่ีสามารถยอหรือปรับขยายขนาดหรือเครือขาย
ได  เชน การปรับเนื้อหาให เหมาะสมสําหรับการเผยแพร ท่ัวโลก หรือปรับใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจงก็ได อิสระจากขอจํากัดดานรูปแบบ สื่อใหมจะมีรูปแบบหรือลักษณะท่ีไม
ตายตัวเหมือนสื่อดั้งเดิม ในกรณีของสื่อดั้งเดิม เชน สปอตโฆษณาทางโทรทัศนจะตองมีความยาว ๓๐ 
วินาที ในหนังสือพิมพจะมีขนาดครึ่งหรือหนึ่งหนา เปนตน และอิสระจากยุคนักการตลาดสรางเนื้อหา
มาสูยุคนักบริโภคริเริ่มสรางและควบคุมเนื้อหาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-
Initiated, Created and Controlled)  

๔)  Threat of buyer power ในท่ีนี้คือผูบริโภค ซ่ึงมีตัวเลือกท้ังสื่อดั้งเดิมและ  
สื่อใหมหลากหลายท่ีจะเลือกบริโภค 

๕)  Threat of supplier power ในท่ีนี้คือแหลงขอมูลขาวสาร สถานีวิทยุสราญรมย
เปนสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักใน
การประชาสัมพันธ และผลิตขาวปอนสื่อมวลชน นอกจากนี้ ยังมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
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ใหญไทยท่ัวโลก รวมท้ังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลตางประเทศในไทย เปนแหลงขอมูล
สําคัญและนาเชื่อถือ 

 
  
  
 



 

 
บทที่ ๔ 

ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
 

๔.๑  สรุปผลการศึกษา 
สื่อวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อท่ีมีบทบาทในการประชาสัมพันธเปนอยางมากมาตั้งแตอดีต 

จนถึงปจจุบัน ธรรมชาติของสื่อกระจายเสียงเปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงไดทุกคน (Accessibility) ได
อยางรวดเร็ว โดยไมจํากัดพรมแดนทางความรู ระยะทาง และลักษณะทุพพลภาพของประชาชน 
สามารถถายทอดเรื่องราวสดๆ (Real time) สื่อวิทยุกระจายเสียงสามารถใชไดงาย เพียงแคเปดวิทยุ
แลวหมุนคลื่นก็สามารถรับไดแลว และสามารถรับฟงควบคูไปกับการทํางานอยางอ่ืนไดอีกดวย สื่อ
วิทยุกระจายเสียงยังเปนสื่อท่ีมีราคาถูกเม่ือเทียบกับสื่อชนิดอ่ืนๆ ท้ังในเรื่องของอุปกรณในการสง
กระจายเสียง คาใชจายในการผลิตรายการ ตลอดจนเครื่องรับวิทยุท่ีมีราคาถูก แมไมมีกระแสไฟฟา ก็
สามารถรับฟงวิทยุไดจากเครื่องรับทรานซิสเตอร ซ่ึงประหยัดและสะดวกตอการรับฟงขอมูลขาวสาร
ไดเปนอยางดี ทําใหการกระจายเสียงสามารถเขาถึงประชาชนสวนใหญไดดีกวาสื่อชนิดอ่ืน สื่อ
วิทยุกระจายเสียงยังมีความยืดหยุนในเรื่องกระบวนการผลิตรายการ ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงแกไข 
ปรับเปลี่ยนไดไมยาก เม่ือมีเหตุการณสําคัญเรงดวน หรือการรายงานสถานการณสดตางๆ และเม่ือ
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องรับวิทยุพัฒนาไปมาก ทําใหเครื่องรับวิทยุมีราคาถูก มีขนาดเล็กแตมี
ประสิทธิภาพสูง จึงทําใหสื่อวิทยุกระจายเสียงสามารถพกพาและนําติดตัวไปไดในทุกท่ี จึงเปนสื่อท่ี  
หาซ้ือไดงาย รับขาวสารไดตลอดเวลาและทุกสถานท่ี สื่อวิทยุวิทยุกระจายเสียงจึงนับวาเปนสื่อท่ีมี
ความใกลชิดกับผูรับสารมากท่ีสุด สามารถตอบสนองการประชาสัมพันธขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพไดอยางท่ัวถึง ไมวาจะอยูในพ้ืนท่ีท่ีหางไกล ทุรกันดาร หรือในชนบท 

สื่อวิทยุกระจายเสียงยังมีคุณสมบัติพิเศษท่ีสําคัญมากท่ีสุดในโลกของการสื่อสารมวลชน   
จนเปนท่ียอมรับกันในแวดวงวิชาการสื่อสารมวลชน กลาวคือ เปนการสื่อสารไรพรมแดน ไมจํากัด
เวลาและสถานท่ี (Time and Space) เทคโนโลยีการกระจายเสียงชวยใหคนท้ังโลกเปดรับรูขอมูล
ขาวสารเดียวกัน และทําใหทุกคนมีลักษณะทางวัฒนธรรมเชนเดียวกันโดยไมรูตัว สื่อมวลชนดังระดับ
โลก เชน บีบีซี และวีโอเอ ไดสรางปรากฏการณทางสังคม ดวยการกําหนดวาระท่ีสําคัญใหกับ
ประชาชนท้ังโลกไดรับรูในเรื่องเดียวกัน ถึงแมวาจะมีสื่อใหมเกิดข้ึนมากมาย แตผูคนสวนใหญยังคงมี
ขอจํากัดในการเขาถึงคอมพิวเตอร จึงตองรับขอมูลขาวสารผานวิทยุกระจายเสียง อยางไรก็ตาม การ
พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอรยิ่งทําใหผูคนสามารถเขาถึงสื่อวิทยุกระจายเสียงได
หลายชองทาง เชน ทางเว็บไซต โทรศัพทมือถือ Tablet ฯลฯ  

วิทยุสราญรมยเปนสื่อ/กลไกประชาสัมพันธของกระทรวงการตางประเทศ ถึงแมวา การ
ดําเนินงานกระจายเสียงจะปรับเปลี่ยนจากการกระจายเสียงระหวางประเทศมาเปนการกระจายเสียง
เพ่ือผูฟงชาวไทย โดยมีวัตถุประสงคในการรักษาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน ในยุค
ขอมูลขาวสารไรพรมแดน และเปนการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการดําเนินความสัมพันธกับ
ประเทศตางๆ โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบาน แตดวยกําลังสงท่ีสูงถึง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต ทําใหวิทยุ
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สราญรมยสามารถรับฟงไดในประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง เชน ลาว กัมพูชา เมียนมาร เวียดนาม 
มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน และจีนตอนลาง ดังนั้น การกระจายเสียงของวิทยุสราญรมยจึงตองคํานึงถึง
ผูฟงในประเทศเพ่ือนบาน (ท่ีสามารถรับฟงภาษาไทยและภาษาอังกฤษได) ท่ีเปนเปาหมายอันหนึ่ง
ดวย ท้ังนี้ ตองไมลืมวา ในบรรดาชาวตางชาติท่ีฟงวิทยุกระจายเสียง (ระหวางประเทศ) แหงชาติ 
ไดแก สื่อ เจาหนาท่ีรัฐ นักธุรกิจ ท่ีมีอิทธิพลตอนโยบายตางประเทศและเศรษฐกิจ รวมถึงเจาหนาท่ี
ขาวกรองซ่ึงมีหนาท่ีตรวจสอบ (monitor) ขาวสารดวย และโดยท่ีวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อท่ีนิยมใช
ในการประชาสัมพันธตางประเทศ เพราะสามารถเผยแพรขาวสารไดรวดเร็วและเขาถึงผูฟงไดอยาง
กวางขวาง กอปรกับประเทศไทยกําลังจะเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยุสราญรมยจึง
ยิ่งทวีความสําคัญในการเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีดีและถูกตองของประชาชนชนไทยเก่ียวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานท่ีมีพรมแดนติดตอกัน ตลอดจนเสริมสรางความ
เขาใจท่ีดีและถูกตองเก่ียวกับประเทศไทยท้ังดานนโยบาย สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ 
ในประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะนําไปสูความเจริญรวมกันในภูมิภาค ท่ีสําคัญคือการ
เสริมสรางความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหวางประชาชนในภูมิภาค อันจะนําไปสูการวิสาสะ 
(dialogue) อยางสรางสรรคระหวางกัน  

นอกจากนี้ มติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ท่ีกําหนดใหมีการสงวิทยุกระจายเสียงในระบบ Digital ในป พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. จะถูกทดแทนดวยวิทยุกระจายเสียงระบบ Digital 
Radio Mondiale (DRM) ซ่ึงคุณภาพของเสียงชัดเจน ไมมีปญหาการรบกวนจากสถานีวิทยุอ่ืนๆ หรือ
อุปกรณไฟฟา ทําใหวิทยุกระจายเสียงระบบ DRM เหมาะกับการประชาสัมพันธระดับประเทศ และ
การกระจายเสียงบริการประเทศเพ่ือนบาน  

 
๔.๒ ขอเสนอแนะ 

ผูศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการใหสถานีวิทยุสราญรมยเปนกลไกใน
การดําเนิน Public Affairs เพ่ือเสริมสรางความเขาใจระหวางกระทรวงการตางประเทศกับประชาชน 
และเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของกระทรวงฯ ในหมูประชาชนไทย และเปน Soft Power ในการ
ดําเนิน Public Diplomacy เพ่ือเสริมสรางความเขาใจระหวางประชาชนไทยกับประชาชนของ
ประเทศเพ่ือนบาน ตลอดจนสรางความนิยมชมชอบประเทศไทยและเสริมสรางภาพลักษณของ
ประเทศไทยในหมูชาวตางประเทศ โดยเฉพาะประชาชนของประเทศเพ่ือนบาน ดวยการเพ่ิมศักยภาพ
ของสถานีวิทยุสราญรมย โดยการขยายฐานผูฟงใหมากข้ึน เพ่ือใหวิทยุสราญรมยเปนกลไก
ประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพของกระทรวงการตางประเทศ 

๔.๒.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) การจัดโครงสรางขององคกร การจัดองคกรวิทยุกระจายเสียงโดยท่ัวๆ ไป จะ

ประกอบดวยงานพ้ืนฐาน ๔ ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายขาว ฝายรายการ และฝายเทคนิค (ฝายชาง)  
 



๓๖ 

สายการบังคับบัญชาภายในองคกรวิทยุกระจายเสียง33

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี ๑ โครงสรางการบังคับบัญชาภายในองคกรวิทยุกระจายเสียง 

 
ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย

เก่ียวกับการบริหารงานของสถานวิทยุ และควบคุมดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
สถานีวิทยุและสอดคลองกับนโยบายขององคกร โดยมีผูอํานวยการ (นาย) สถานี เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบการบริหารงานของสถานีวิทยุ ตลอดจนควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารฯ กําหนด  

สถานีวิทยุสราญรมยเปนองคกรวิทยุกระจายเสียงท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะ คือ เพ่ือสนองนโยบายการตางประเทศของรัฐบาล การจัดองคกร จะแบงเปน     
๓ ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายรายการ และฝายเทคนิค  
 

                                                 
๑ อรุณ งามดี และสมุน อยูสิน, การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง, หนวยท่ี ๒, พิมพครั้งท่ี ๕ (นนทบุรี : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๑๒๑. 

คณะกรรมการบริหารสถานี 
 

ผูอํานวยการหรือหัวหนาสถานี 
 

ฝายบริหาร 

หองสมุดอางอิง 

หองสมุดเสียง  
ธุรการ 

การเงิน 
  

ฝายรายการ 

สารคดี    

บทความ  

บันเทิง   

กีฬา   

ฝายขาว 

ขาวการเมือง  

ขาวเศรษฐกิจ  

ขาวกีฬา  
ขาวตางจังหวัด  
ขาวตางประเทศ 

ฝายเทคนิค 

 หองสง 

 หองผลิตรายการ  
 เครื่องสง 

 ซอมบํารุง  



๓๗ 

สายการบังคับบัญชาของวิทยุสราญรมย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี ๒ โครงสรางการบังคับบัญชาของวิทยุสราญรมย 

 
เม่ือวิเคราะหตามโครงสรางขององคกรวิทยุกระจายเสียงแลว จะ

เห็นไดวาวิทยุสราญรมย ยังจัดรูปแบบไมสมบูรณ เพราะเปนโครงสรางของราชการ ไมไดคํานึงถึง
รูปแบบของสถานีวิทยุกระจายเสียง การขาดโครงสรางขององคกรวิทยุกระจายเสียงและขอบเขต
อํานาจหนาท่ีท่ีชัดเจน สงผลตอการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนดําเนินงาน การจัดทําผังรายการ 
การบริหารกิจการ การผลิตรายการและการสรางสรรครายการ การประเมินผลและการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของรายการ  

๒)  กระทรวงฯ ควรใหความสําคัญตอการสรางและพัฒนา “แบรนด” 
ของวิทยุสราญรมย เพ่ือสรางหรือพัฒนาอัตลักษณของวิทยุสราญรมยใหเดนชัด เพ่ือใหวิทยุสราญรมย
เปนท่ีรูจักของกลุมผูฟงไดหลากหลายยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุมผูฟงในเมืองใหญ นักศึกษาดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศ และประชาชนบริเวณชายแดน ท้ังนี้ การสรางแบรนดสามารถกระทํา
ไดโดยการลดข้ันตอนของการปฏิบัติราชการในสวนท่ีเก่ียวกับการติดตอประสานงาน/ขอมูล และการ
ใหสัมภาษณของขาราชการระดับสูงท่ีเก่ียวของ 

๓) การสรางตําแหนงนักจัดรายการวิทยุ เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรู 
ดานสื่อสารมวลชนและมีคุณภาพเหมาะสมในการจัดรายการ และเพ่ือใหการดําเนินงานดานการจัด
รายการวิทยุมีความตอเนื่อง เนื่องจากการจัดรายวิทยุท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหผูฟงติดตามรับ
ฟงรายการ และเกิดความรูสึกจงรักภักดีตอผูจัดรายการไดนั้น ผูจัดรายการตองเปนผูมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และความเปนมืออาชีพ (Professional) ซ่ึงผูจัดตองใชความสามารถเฉพาะตัว และตองใช
เวลาพอสมควร  

๔) เพ่ือรองรับมติของ กสทช. ท่ีใหปรับเปลี่ยนการสงวิทยุเปนระบบ
ดิจิตอล ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการตางประเทศจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรใหม เพ่ือ
ขยายงานวิทยุกระจายเสียงเปนการประกอบกิจการผลิตเนื้อหา (Content provider) เพ่ือปอนชอง
สื่อตางๆ (สื่อใหม ) โดยลงทุนดานเทคโนโลยีและปรับความรู ใหมให กับบุคลากรของกอง
วิทยุกระจายเสียง ซ่ึงเปนผูดําเนินงานสถานีวิทยุสราญรมย เพ่ือสามารถผลิตเนื้อหาในรูปสื่อเสียง 
ภาพและขอความผานชองทางของสื่อตางๆ ตอไป  

นายสถานีวิทยุสราญรมย 

 ฝายบริหาร 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 ลูกจาง   

ฝายรายการ (ผูจัดรายการ) 
เจาหนาท่ีการทูต 
ลูกจาง 

 ฝายเทคนิค  
ชางเทคนิค 



๓๘ 

๔.๒.๒  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
๑)  สงเสริมใหมีการสรางเครือขายความรวมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงตางๆ 

โดยเริ่มจากชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดนไทย - ลาว และชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดนไทย - 
กัมพูชา ตลอดจนการสรางเครือขายกับวิทยุชุมชน ท้ังนี้ ความรวมมือนี้อาจอยูในรูปของการนํา
รายการของวิทยุสราญรมยออกอากาศ และ/หรือการจัดรายการรวมกันผานโทรศัพท วิธีนี้จะชวย
แกไขปญหาเก่ียวกับอุปสรรคทางดานเวลาในการกระจายเสียงของสถานีวิทยุสราญรมยได การสราง
เครือขายความรวมมือดังกลาว จะสงผลตอการลดจํานวนคนไทยท่ีถูกลอลวงใหเดินทางไปทํางาน/
คาประเวณีในตางประเทศ โดยเฉพาะจํานวนผูหญิงท่ีถูกชักจูงใจให “ขน” ยาเสพติดไปสงตางประเทศ 
และชวยประหยัดงบประมาณในการชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ  

๒)  พัฒนาเนื้อหาของรายการใหมีคุณภาพเชิงสาระมากข้ึน โดยใหมีรายการหลัก 
ไดแกรายการขาวตางประเทศ ซ่ึงรวมการวิเคราะหขาว/เหตุการณในตางประเทศ และรายการ
เก่ียวกับเนื้องานของกระทรวงการตางประเทศอีก ๒-๓ รายการ เชน นโยบายและการดําเนินงานของ
กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ งานอาเซียน 
งานกงสุล ซ่ึงรวมถึงการคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ รายการ
ดังกลาวนี้จะเปนสิ่งดึงดูดผูฟงอยางมาก นอกจากนี้ ควรนําเสนอรายการท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของกลุมผูฟง เชน รายการเก่ียวกับสุขภาพ ฯลฯ ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงหลักการของวิทยุกระจายเสียงท่ีวา 
เพ่ือใหขาวสาร ใหความรู และใหความบันเทิง ซ่ึงอาจจะเปนเพลงหรือดนตรี แทรกอยูในรายการตางๆ 
ในขณะเดียวกัน ก็ตองคํานึงถึงการเปน Soft Power หรือเครื่องมือของกระทรวงการตางประเทศใน
การดําเนิน Public Diplomacy จึงควรนําเสนอรายการเก่ียวกับความกาวหนาทางดานวิชาการของ
ไทย เชน วิทยาศาสตร และการแพทย การศึกษา ตลอดจนวัฒนธรรมไทย หรือกีฬา ฯลฯ เพ่ือสราง
ความนิยมชมชอบและสรางภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทย ท้ังนี้ การนําเสนอรายการเก่ียวกับ
วัฒนธรรม อาจเชื่อมโยงใหเห็นวามีรากเหงาเดียวกันหรือมีความคลายคลึงกับวัฒนธรรมในประเทศ
เพ่ือนบาน เพ่ือสรางความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน   

อนึ่ง การวิเคราะหขาวหรือเหตุการณอันอาจสงผลกระทบตอประเทศไทย หรือ
ภูมิภาค จะตองกระทําดวยความระมัดระวังและรอบคอบ เพราะอาจถูกเขาใจวาเปนทาทีของประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ในกรณีประเด็นท่ีออนไหว และประชาคมโลกใหความสําคัญ เชน กรณีความขัดแยง
ในทะเลจีนใต หรือปญหาความขัดแยงในประเทศเพ่ือนบาน จําเปนตองคัดเลือกแหลงขาวและ
กลั่นกรองขาว แทนการแสดงความคิดเห็นวิจารณดวยบทวิเคราะหของสถานีฯ การพัฒนาเนื้อหา
รายการยังรองรับการพัฒนาอุปกรณการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุสราญรมย เปน
ระบบดิจิตอล จนสามารถสรางวิทยุกระจายเสียงผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet radio/ web 
radio/net radio) ซ่ึงวิทยุกระจายเสียงผานระบบอินเทอรเน็ตนี้จะเปนท้ังวิทยุท่ีถายทอดสด 
(Realtime radio) และ Radio on demand ท่ีผูฟงสามารถเลือกฟงไดตามความตองการ  

๓)  ในชั้นนี้ ซ่ึงยังไมมีตําแหนงนักจัดรายการวิทยุ กระทรวงการตางประเทศ
อาจจะ Outsource มืออาชีพเขามาทํางานดานวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากการจัดรายการท่ีสามารถ
แขงขันกับวิทยุท่ัวไปไดนั้นจําเปนตองใชมืออาชีพท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวสูง สามารถพูดแบบไม
ตองเตรียมบท ตองเขาใจประเด็น และท่ีสําคัญคือใชภาษาท่ีเรียบงายและสามารถสื่อไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีมีขอจํากัดดานงบประมาณ อาจใชวิธีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูทางดาน
การสื่อสารมวลชน การผลิตและจัดรายการวิทยุ 
 
๔.๓ ขอสรุป 

วิทยุกระจายเสียงเปนสื่อสารมวลชนท่ีมีคุณสมบัติพิเศษกวาสื่ออ่ืนๆ กลาวคือ สามารถ
เขาถึงผูรับสารจํานวนมากท่ีอยูกระจัดกระจายในทุกพ้ืนท่ีในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน เปนสื่อท่ีมี
ความรวดเร็ว สามารถบรรจุเนื้อหาไดหลากหลาย และเม่ือคํานึงถึงขอเท็จจริงท่ีวา เปนสื่อท่ีผูรับสาร
เสียคาใชจายนอยท่ีสุด เพียงลงทุนซ้ือเครื่องรับวิทยุ ก็สามารถรับฟงสิ่งตางๆ ไดโดยตลอดเวลา แมไม
มีไฟฟา ก็สามารถรับสารได กอปรกับเปนสื่อท่ีประชาชนมีความคุนเคยในการใชมากท่ีสุด ดวยเหตุนี้ 
จึงทําใหวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพอยางยิ่งในการประชาสัมพันธองคกร สถานีวิทยุ
สราญรมยนับเปนกลไกท่ีสําคัญในการประชาสัมพันธกระทรวงฯ เนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตาม
หลักการของการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ความสามารถในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ท่ีเปนขอเท็จจริงไดอยางตอเนื่องไปสูผูรับสารจํานวนมหาศาล ทุกชนชั้นไดในเวลาเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกัน วิทยุสราญรมยยังเปนสื่อมวลชนท่ีมีความยืดหยุนสูงในกระบวนการผลิต สามารถแกไข
ปรับเปลี่ยนไดงายเม่ือมีเหตุการณสําคัญเรงดวน ตลอดจนเปนสื่อประชาสัมพันธท่ีมีราคาถูกท้ังในแง
ของการผลิตรายการ และเครื่องรับวิทยุ ท่ีสําคัญคือ วิทยุสราญรมยเปนสื่อมวลชนเดียวท่ีกระทรวงฯ 
สามารถกําหนดนโยบายและควบคุมใหดําเนินงานไปในทิศทางท่ีกระทรวงฯ ประสงค  
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