รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การเพิ่มศักยภาพของสถานีวิทยุสราญรมยในการ
ดําเนิน Public Affairs และ Public Diplomacy

จัดทําโดย นางสาวสุวรรณา ฟองสมุทร
รหัส ๕๐๑๐

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๕ ป ๒๕๕๖
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การเพิม่ ศักยภาพของสถานีวิทยุสราญรมยในการดําเนิน
Public Affairs และ Public Diplomacy

จัดทําโดย นางสาวสุวรรณา ฟองสมุทร
รหัส ๕๐๑๐

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๕ ป ๒๕๕๖
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(ศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู)
อาจารยที่ปรึกษา

(เอกอัครราชทูต จันทรทิพา ภูตระกูล)
อาจารยที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย ดร. ดํารงค วัฒนา)
อาจารยที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
วิทยุกระจายเสียงถือเปนสื่อสารมวลชนที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ในการประชาสัมพันธขาวสาร
ใหแกประชาชน ธรรมชาติของสื่อวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อที่สามารถเขาถึงไดทุกคนไดอยางรวดเร็ว
โดยไมจํากัดพรมแดนทางความรู ระยะทาง และลักษณะทุพพลภาพของประชาชน เปนสื่อที่ใชไดงาย
เพียงแคเปดวิทยุ หมุนคลื่นก็สามารถรับไดแลว สื่อวิ ทยุกระจายเสียงยังมีความยืดหยุนในเรื่อง
กระบวนการผลิตรายการ สามารถเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับเปลี่ยนไดไมยาก เมื่อมีเหตุการณสําคัญ
เรงดวน หรือการรายงานสถานการณสดตางๆ นอกจากนี้ สื่อวิทยุกระจายเสียงยังเปนสื่อที่มีราคาถูก
เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอื่นๆ ทั้งในเรื่องของอุปกรณในการสงกระจายเสียง คาใชจายในการผลิต
รายการ ที่สําคัญคือเครื่องรับวิทยุมีราคาถูก หาซื้อไดงาย แมไมมีกระแสไฟฟา ก็สามารถรับฟงวิทยุ
ไดจ ากเครื่องรับทรานซิสเตอร ความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตเครื่องรับวิทยุ ทําใหเครื่องรับ
วิทยุมีขนาดเล็กแตมีประสิทธิภาพสูง จึงทําใหสื่อวิทยุกระจายเสียงสามารถพกพาและนําติดตัวไปไดใน
ทุกที่ ประชาชนจึงสามารถรับขาวสารไดตลอดเวลาและทุกสถานที่ สื่อวิทยุกระจายเสียงจึงนับวาเปน
สื่อที่มีความใกลชิดกับผูรับสารมากที่สุด สามารถตอบสนองการประชาสัมพันธขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพไดอยางทั่วถึง ไมวาจะอยูในพื้นที่ที่หางไกล ทุรกันดาร หรือในชนบท ดังนั้น จึงมีบทบาท
สําคัญในการเผยแพรขาวสาร วิชาการ เทคโนโลยีใหมๆ สรางคานิยม เจตคติ การรับรูของประชาชน
ตลอดจนเปนกลไกในการสรางภาพลักษณขององคกรตอสาธารณชน ความสามารถในการสื่อขอมูล
และขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนี้ ยอมสงผลตอการดําเนินนโยบายของประเทศตางๆ
ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ การตางประเทศ และสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได
วิทยุ สราญรมย นับเป นกลไกหนึ่งที่สําคัญในการประชาสัมพันธกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีภ ารกิจ ในการเผยแพรขา วสารดา นการตา งประเทศของไทยและบริก ารที่ก ระทรวงการ
ตางประเทศใหแกสาธารณชน รวมถึงการคุมครองดูแลทุกขสุขของประชาชนไทยทั้งในประเทศ และใน
ตางประเทศ สงเสริมภาพลักษณของประเทศไทย ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศที่ดี
โดยเฉพาะกับ ประเทศเพื่อ นบา น เปรีย บเสมือนสะพานเชื่อ มความเขาใจระหวา งกระทรวงการ
ตางประเทศกับประชาชนไทย และระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชนของประเทศเพื่อนบาน จึง
อาจกลาวไดวา วิทยุสราญรมยมีสวนสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประชาชน (Peopleto-people contact) อันจะนําไปสูการวิสาสะอยางสรางสรรค (Constructive dialogue) ระหวาง
กันตอไป
รายงานการศึ กษาฉบั บ นี้ ไดนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพของสถานีวิทยุสราญรมย ดวยการขยายฐานผูฟง
เพื่อที่สถานีวิทยุสราญรมยจะสามารถ
๑. ดําเนิน “กิจการสาธารณะ” (Public Affairs) เพื่อประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ
สาธารณชนเกี่ ย วกั บ นโยบายและการดําเนิน งานดานการตางประเทศ เพื่อใหเกิ ดทัศนคติที่ดีต อ
กระทรวงการต างประเทศ ตลอดจนภาพลั กษณ ที่ ดี ของกระทรวงการต างประเทศ อั น จะนํ าไปสู

จ
ความสัมพันธที่ดีระหวางกระทรวงการตางประเทศกับประชาชน และในที่สุดกอใหเกิดการสนับสนุนและ
ความรวมมือกับกระทรวงฯ ในการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศ
๒. ดําเนิน “การทูตสาธารณะ” (Public Diplomacy) เพื่อชี้แจง สรางความเขาใจกับ
ประชาชนของประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดตอกัน เพื่อกอใหเกิดความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทยและนโยบายตางๆ ของประเทศไทย เพื่อเสริมสรางเกียรติภูมิและ
ภาพลักษณของประเทศ ทั้งในเรื่องบทบาทดานการตางประเทศ ความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ
ดานตางๆ ความกาวหนาทางดานสาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ ตลอดจนเพื่อสรางบรรยากาศและ
สภาพแวดล อมที่ เอื้ อต อความสํ าเร็ จของนโยบายของประเทศ ซึ่ งจะทํ าให สาธารณชนในประเทศ
เปาหมายมีทัศนคติและตัดสินใจในเชิงบวกเกี่ยวกับประเทศไทย เชน เลือกที่จะเดินทางมาทองเที่ยว
มาศึกษา มารับบริการทางการแพทย หรือเลือกที่จะทําการคากับประเทศไทย
การประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ จะตองมีการวางแผนลวงหนา มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการวาบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร ตลอดจนตอง
สงเสริมความเขาใจอันดี ในขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ผูศึกษาจึงเสนอใหมีการการจัดโครงสรางของ
องคกรสถานีวิทยุสราญรมย อันประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายขาว ฝายรายการ และฝายเทคนิค เพื่อ
กํ าหนดขอบเขตอํ านาจหน าที่ ที่ ชั ดเจน โดยมี คณะกรรมการบริ ห ารสถานี เ ป น ผู กํ า หนดนโยบาย
ผูอํานวยการสถานีรับผิดชอบในการการจัดทําแผนดําเนินงาน ผังรายการ ควบคุมใหมีการจัดรายการ
ตามนโยบายที่กําหนดไว ตลอดจนประเมินผลและทําการวิจัยเพื่อพัฒนา กระทรวงการตางประเทศควร
ใหความสําคัญตอการสรางและพัฒนา “แบรนด” ของสถานีวิทยุสราญรมย เพื่อสรางอัตลักษณของ
สถานีฯ การสรางตําแหนงนักจัดรายการวิทยุ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูดานสื่อสารมวลชน การ
ผลิตและการจัดรายการวิทยุ เพื่อจะสามารถจัดรายการวิทยุไดอยางมีคุณภาพ ทําใหผูฟงติดตามรับฟง
และเกิ ด ความรู สึ ก จงรั ก ภั ก ดี ต อ ผู จั ด รายการและสถานี วิ ทยุ ส ราญรมย รวมทั้ งการปรั บ เปลี่ ย น
ยุทธศาสตรเพื่อรองรับมติของ กสทช. ที่ใหปรับเปลี่ยนการสงวิทยุเปนระบบดิจิตอลในป พ.ศ. ๒๕๕๘
ดวยการขยายงานวิทยุกระจายเสียงเปน Content Provider เพื่อปอน “สื่อใหม” ดวย
สวนขอเสนอแนะในการดําเนินการเพื่อหาทางออกในเรื่องของระบบสัญญาณที่รับฟงไม
ชัดเจน และเงื่อนไขเรื่องเวลาการกระจายเสียง ผูศึกษาเสนอใหใชกลยุทธ “เหาฉลาม” ดวยการสราง
เครือขายความรวมมือกับสถานีวิทยุตางๆ โดยเริ่มจากเครือขายชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดนไทยลาว ชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดนไทย-กัมพูชา และวิทยุชุมชน เพื่อนํารายการของสถานีวิทยุ
สราญรมย ออกอากาศผ า นวิ ท ยุ ดั งกล าว และ/หรื อ การจั ด รายการร ว มกั น ทางวิ ทยุ ดัง กลา วผ า น
โทรศั พท ในขณะเดี ย วกั น กระทรวงฯ จะตองพัฒ นารายการใหมีคุณภาพเชิงสาระ โดยคํานึงถึง
หลักการของวิทยุที่วา ตองใหขาวสาร ใหความรู และใหความบันเทิง ในขณะเดียวกัน ก็ตองโนมนาว
ผูฟงดวย ทั้งนี้ ตองไมลืมวา ผูผลิตรายการที่ดีเปรียบเสมือนพอครัวที่มีฝมือ ยอมไมผลิตรายการดวย
ฝมือตนฝายเดียว แตตองคํานึงถึงรสนิยมและความตองการของผูฟงทั้งหลายดวย และโดยที่การจัดทํา
ตําแหนงนักจัดรายการวิทยุอาจใชเวลา ในชั้นนี้ กระทรวงฯ จึงอาจ outsource มืออาชีพเขามา
ทํางานดานวิทยุกระจายเสียง

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๖ ในการจัดทํารายงานฉบับนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณอยางยิ่งตอทานเอกอัครราชทูตพิษณุ จันทรวิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน อดีตนายสถานีวิทยุสราญรมยทานแรก และ
คณาจารยที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย ทานศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู ทานเอกอัครราชทูต
จันทรทิพา ภูตระกูล และทานรองศาสตราจารย ดร. ดํารงค ที่ไดกรุณาสละเวลาใหขอเสนอแนะและ
คําแนะนําอันมีสวนสําคัญในการทําใหรายงานการศึกษาฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบคุณทานผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ธีรวัฒน ภูมิจิตร ที่
สนั บ สนุ น และอนุ มั ติ ใ ห ผู ศึ ก ษาเข า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารการทู ต ตลอดจนกรุ ณ าให
คํ า แนะนํ า การเสนอกรอบรายงานการศึ กษาส ว นบุ คคล และขอขอบคุณคุ ณบั ญ ชา ธิโ กศรี และ
เจาหนาที่ทุกทานของกองวิทยุกระจายเสียงที่ใหความชวยเหลือในดานขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
การจัดทํารายงานการศึกษา
ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการที่ชวยกันจัดทํา
หลักสูตรนักบริห ารการทู ต อํ านวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ตลอดชวงเวลาการอบรม และการ
เดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนใหความชวยเหลือจัดพิมพรายงานการศึกษา
ฉบับนี้
และทายที่สุด ขอขอบคุณผูเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๕ ทุกทาน
จากกระทรวงการตางประเทศ สวนราชการตางๆ และภาคเอกชน สําหรับไมตรีจิต กําลังใจ ความ
สนับสนุน และความรวมมือตลอดเวลาการอบรม
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ ๑ โครงสรางการบังคับบัญชาภายในองคกรวิทยุกระจายเสียง
แผนภูมิที่ ๒ โครงสรางการบังคับบัญชาของสถานีวิทยุสราญรมย

๓๖
๓๗

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิทยุ กระจายเสี ยงเป นกลไกหนึ่งที่มีความสําคัญ ในกระบวนการสื่อสาร เพราะสามารถ
นําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ภายในเวลาเดียวกัน
หรือใกลเคียงกัน ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ จึงมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขาวสาร วิชาการ เทคโนโลยี
ใหมๆ สรางคานิยม เจตคติ การรับรูของประชาชน ตลอดจนเปนกลไกในการสรางภาพลักษณของ
องคกรตอสาธารณชน ความสามารถในการสื่อขอมูลและขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนี้
ยอมสงผลตอการดําเนินนโยบายของประเทศตางๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ การตางประเทศ และ
สังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได
ในป ๒๕๐๘ เมื่อสงครามเวียดนามเริ่มขยายความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลไทยโดยกระทรวง
การตางประเทศ ไดทําความตกลงวาดวยความรวมมือดานการกระจายเสียงกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๘ จัดตั้งสถานีวิทยุเอเชียเสรี (Voice of Free Asia – V.F.A.) ซึ่ง
ออกอากาศครั้ งแรกเมื่ อวั น ที่ ๒๘ มีน าคม ๒๕๑๑ โดยใชคลื่น ความถี่ขนาดกลาง ระบบ เอ.เอ็ม.
๑๕๗๕ KHz รวมกับสถานีวิทยุเสียงแหงอเมริกา (Voice of America – วีโอเอ) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อป องกั น ภั ย คุ กคามของลั ทธิ ค อมมิว นิส ต เผยแพรความดีงามของระบอบประชาธิป ไตย และ
สงเสริมเสรีภาพของประเทศไทยกับประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย V.F.A. ออกอากาศใน ๒ ภาษา ไดแก
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันจันทร-วันศุกร วันละ ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที และเมื่อสถานการณ
ในภูมิภาคมีความตึงเครียดยิ่งขึ้น V.F.A. จึงไดลดเวลาการกระจายเสียงในภาคภาษาไทย และเพิ่มการ
กระจายเสียงในภาคภาษาอินโดจีน ๓ ภาษา และภาคภาษามลายู
โดยที่วัตถุประสงคของ V.F.A. ในเวลานั้น คือ การเสริมสรางเสรีภาพของประเทศไทย และ
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อตอตาน/ตอบโตการโฆษณาชวนเชื่อของประเทศคอมมิวนิสต
ตลอดจนปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อจูงใจประเทศเพื่อนบานใหคลอยตามทาทีและนโยบายของประเทศไทย
และโลกเสรี ภายใตคําขวัญ “เชื่อมั่นในทาที เสรีในโลกทรรศน” รูปแบบรายการของ V.F.A. จึงเปน
เพียงรายงานขาวและบทความที่ตอบสนองวัตถุประสงคของ V.F.A.
เมื่อสถานการณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปลี่ยนไปภายหลังการปรับความสัมพันธ
ระหวางสหภาพโซเวียตกับจีนในป ๒๕๓๒ สงผลใหสหภาพโซเวียตยุติความชวยเหลือเวียดนามและ
เริ่มกระบวนการแกไขปญหากัมพูชา V.F.A. จึงไดปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ ดังนี้
๑) เพื่อเผยแพรกิจกรรมดานการตางประเทศของไทย รวมทั้งขอเท็จจริงของเหตุการณ
ตางๆ ในไทย

๒
๒) เพื่ อ เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ แ ละความเข า ใจอั น ดี ร ะหว า งประชาชนชาวไทยกั บ
ชาวตางประเทศ
๓) เพื่อเผยแพรกิจกรรมของราชสํานักและของรัฐบาลไทย ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมไทย
๔) เพื่ อ เสนอข า วต า งประเทศโดยเน น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ตลอดจน
เหตุการณสําคัญของโลก อันอาจสงผลกระทบตอผลประโยชนและความมั่นคงของประเทศไทย
ทั้งนี้ ยังเปนการออกอากาศใน ๖ ภาษาเชนเดิม โดยการออกอากาศในภาษาอินโดจีน จะเนน
การเผยแพรขาวและบทความที่มีเนื้อหาในเชิง “สรางสรรค” และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง
ประชาชนไทยกั บ ประชาชนในลาว กั ม พู ช า และเวี ย ดนาม ให ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณของโลกและในภูมิภาคที่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ที่สําคัญคือเพื่อตอบสนองนโยบาย “แปร
สนามรบใหเปนสนามการคา” ของรัฐบาลในขณะนั้น
เมื่ อ กระทรวงการต า งประเทศให ค วามสํ า คั ญ กั บ นโยบายการทู ต เพื่ อ ประชาชน เพื่ อ
ใหบ ริการตางๆ ของกระทรวงฯ อาทิ ในสว นที่เกี่ย วกับ การออกหนังสือเดินทางและการคุมครอง
ดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เขาถึงประชาชนไดรวดเร็วและกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น V.F.A. จึงไดปรับเปลี่ยนการดําเนินงานวิทยุกระจายเสียงใหทันสมัยและรองรับนโยบายการทูต
เพื่อประชาชน โดยมุงเปาหมายผูฟงที่เปนประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะในเขตชนบทที่หางไกลและ
มีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูล ขาวสาร ซี่งมักตกเปน เหยื่อการลอลวงใหไปทํางาน/คาประเวณี ใน
ตางประเทศ รวมไปถึงกลุมผูฟงชาวไทยในตางแดน เพื่อใหรับทราบบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ
ในการรักษาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน รวมถึงการเตือนภัยในตางแดน นอกจากนี้
ยังเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศและความสัมพัน ธ
ระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหประชาชนสนับสนุนการ
ทํางานของกระทรวงการต างประเทศ โดยเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยุส ราญรมย” เมื่อวัน ที่ ๑ เมษายน
๒๕๔๑
วิทยุสราญรมย
วิทยุสราญรมยนับเปนกลไกหนึ่งที่สําคัญในการประชาสัมพันธกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีภารกิจในการเผยแพรขาวสารดานการตางประเทศของไทยและบริการตางๆ ที่กระทรวงการ
ตางประเทศใหแกส าธารณชน รวมถึ งการคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชน ของคนไทยทั้งใน
ประเทศและในตางประเทศ สงเสริมภาพลักษณของประเทศไทย ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางประเทศที่ดี โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบาน เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความเขาใจระหวาง
กระทรวงการตางประเทศกับประชาชนไทย และระหวางประชาชนไทยกับประชาชนของประเทศ
เพื่อนบาน อันจะมีสวนสําคัญในการสงเสริมการวิสาสะอยางสรางสรรค (Constructive dialogue)
ระหวางกัน
ในการปรับเปลี่ยนเปนวิทยุสราญรมย นายสถานีวิทยุสราญรมยในเวลานั้น ๑ ไดเตรียมความ
พรอมของบุคลากรของกองวิทยุกระจายเสียงเพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
0

๑

นายพิษณุ จันทรวิทัน ปจจุบัน ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน

๓
โดยส งบุ คลากรเขารั บการอบรมหลักสู ตรการผลิ ตรายการวิ ทยุ ของกรมประชาสั มพั นธ ตลอดจน
ขอความรวมมือจากบรรษัทวิทยุกระจายเสียงแหงอังกฤษ (British Broadcasting Corporation –
บีบีซี) สงเจาหนาที่มาจัดอบรมหลักสูตรการผลิตรายการวิทยุใหบุคลากรดังกลาว
เมื่อบุคลากรมีความพรอม เขาใจหลักการของการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแลว นายสถานี
วิทยุสราญรมยจึงใหบุคลากรแตละคนเสนอรายการ พรอมทั้งกําหนดวัตถุประสงคของรายการ และ
เปาหมายผูฟงที่ชัดเจน เพื่อเปนกรอบในการจัดรายการใหมีเอกภาพ โดยที่เปาหมายผูฟงของวิทยุ
สราญรมยไดแกชาวชนบท รายการสวนใหญจึงถูกกําหนดขึ้นเพื่อตอบสนองประโยชนและความสนใจ
ของผู ฟ งในชนบท โดยเชื่ อมโยงบทบาทของกระทรวงการต างประเทศในการรั กษาและส ง เสริ ม
ผลประโยชนของประชาชน เชน การเจรจาตอรองกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับสินคาการเกษตร การจัด
งานเทศกาลไทยของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศเพื่อ เผยแพรแ ละ
สง เสริม ผลิต ผลทางดา นการเกษตร งานศิล ปหัต ถกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ วิทยุสราญรมยยังได
ปรับปรุงรูปแบบรายการใหมโดยเนนใหเปนการพูดคุยกับผูฟง การสนทนา การสัมภาษณ สารคดีทั่วไป
นิตยสารทางอากาศ โดยในยุคแรก วิทยุสราญรมยไดออกกระจายเสียงเฉพาะภาษาไทย(รวมภาษาถิ่น
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.
การกระจายเสี ยงของวิ ทยุส ราญรมยในยุคนี้ ไดรับการตอบรับ อยางดีจ ากประชาชนใน
ตางจังหวัด โดยเฉพาะจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อยางไรก็ตาม วิทยุสราญรมยจําเปนตองปรับเปลี่ยนตัวผูจัดรายการมาโดยตลอด เนื่องจาก
ผูจัดรายการสวนใหญซึ่งไดแกเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะกองวิทยุกระจายเสียง มี
วาระโยกยายไปปฏิบัติงานที่กรมกองอื่น หรือไปประจําการในตางประเทศ สถานีวิทยุสราญรมยตองอยู
ในสภาพของการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาบุคลากรระดับพื้นฐานอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ ในปจจุบัน
ประมาณครึ่ง หนึ่ง ของผูจัด รายการมาจากกรมกองอื่น และบุค คลภายนอก ปญ หาที่เกิดขึ้นก็คือ
บุคลากรจากกรมกองอื่นเมื่อมีภารกิจเรงดวนหรือตองเดินทางไปราชการในตางประเทศไมสามารถจัด
รายการได วิทยุสราญรมยจึงจําเปนตองนํารายการเกามาออกอากาศใหม หรือใหผูอื่นจัดรายการแทน
ทําใหรายการขาดเอกภาพ ปญหาเกี่ยวกับผูจัดรายการสงผลตอการสรางการติดตามและความรูสึก
จงรักภั กดี ตอสถานีวิ ทยุสราญรมย ทําใหการดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงไมตอเนื่อง ไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
นอกจากปญหาบุคลากรแลว ปญหาอื่นที่วิทยุสราญรมยประสบคือ การกระจายเสียงใน
ระบบ เอ.เอ็ม. ซึ่งถึงแมจะสงสัญญาณไดไกล ครอบคลุมพื้นที่ไดอยางกวางขวาง แตก็มีปญหาเรื่อง
คุณภาพของเสียงที่ไมชัดเจน ถูกรบกวนไดงายจากสภาพดินฟาอากาศที่แปรปรวน หรือคลื่นจากสถานี
วิทยุใกลเ คีย ง ที่สํา คัญ คือประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีความตื่น ตัว กับ สถานการณ
การเมื อ งระหว า งประเทศ และมี ค วามอ อ นไหวอย า งยิ่ ง เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น นโยบายด า นการ
ตางประเทศ ไมอาจรับฟงได ตลอดจนเวลาในการออกอากาศมีเพียงวันละ ๓ ๑/๒ ชั่วโมงเทานั้น และ
ไมตอเนื่องกัน
ปญหาดังกลาวขางตนทําใหวิทยุสราญรมยไมอาจเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดําเนิน
Public Affairs เพื่อเสริมสรางความเขาใจของประชาชนตอนโยบายและการดําเนินงานดานการ

๔
ตางประเทศ ตลอดจนเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของกระทรวงการตางประเทศ ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ
กรณีปราสาทพระวิหาร ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดรับเสียงวิพากษวิจารณอยางรุนแรงจากกลุม
ผลประโยชนตางๆ รวมทั้งไมอาจเปน Soft power ที่ดีในการดําเนิน Public Diplomacy คือการ
เสริมสรางความเขาใจที่ดีระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค ความรวมมือระหวางกัน
ตลอดจนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของไทยในประเทศเพื่อนบาน
๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและปญหา/อุปสรรค ของสถานีวิทยุ
สราญรมย
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของวิทยุสราญรมย โดยใชกรอบ
แนวคิดแรงกดดันทางดานการแขงขัน ๕ ประการ (Porter’s Five Forces Model) เปนแนวทาง
๑.๒.๓ เพื่อกําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของสถานี วิ ท ยุ ส ราญรมย ด ว ยการขยายฐานผูฟ ง เพื่อ ให เปน กลไกประชาสัมพั น ธ ของ
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) กับประเทศเพื่อนบาน
ศึก ษาโดยใชป ระสบการณโ ดยตรงของผู เ ขีย นขณะปฏิบ ัต ิร าชการ ณ กอง
วิทยุกระจายเสียง ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ – กันยายน ๒๕๔๖ และตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งรับผิดชอบในฐานะผูจัดรายการวิทยุ และโครงการสัมมนานักจัด
รายการวิทยุชายแดนไทย-ลาว และชายแดนไทย-กัมพูชา
๑.๓.๓ ในสวนของการประเมินและวิเคราะห จะอาศัยกรอบการวิเคราะหสภาพแวดลอม
และศัก ยภาพ (SWOT Analysis) และการวิเ คราะหแ รงกดดัน ทางการแขง ขัน ๕ ประการ
(Porter’s Five Forces Model)
๑.๔ ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
ผูเขียนมีความคาดหวังวา รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการบริหารจัดการ
ในการเพิ่มศักยภาพของวิทยุสราญรมยเพื่อเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานกิจการ
สาธารณะ (Public Affairs) เพื่อตอบสนองนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการตางประเทศ
เสริมสรางความเขาใจของประชาชนตอนโยบายตางประเทศและการดําเนินงานของกระทรวงการ
ตางประเทศ อันจะสงผลตอการสนับสนุนและความรวมมือกับกระทรวงฯ ใน การดําเนินนโยบายตอไป

๕
ตลอดจนเปน Soft Power ในการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) เพื่อสงเสริม
ภาพลั กษณ ของประเทศไทย เสริ มสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศไทยในหมู ประชาชนของ
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะชวยสงเสริมการวิสาสะอยางสรางสรรค (Constructive Dialogue) ระหวาง
ประชาชนไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ
ไทยกับตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน
๑.๕ นิยามศัพท
วิทยุกระจายเสียง (Radio Broadcasting) หมายถึงการแพรสัญญาณเสียงออกอากาศโดย
ใชคลื่นวิทยุหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา เพื่อสงสารกระจายออกอากาศไปถึงมวลชนที่อยูในพื้นที่ตางๆ ไดรับ
โดยตรง วิ ทยุ กระจายเสี ย งจั ด เป น สื่ อ มวลชนที่ ถื อ กํ า เนิ ด ขึ้ น มาด ว ยการค น คว า ทดลอง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําผลการคนควาทดลองนี้ ไปใชงานใหเกิดประโยชนตอสังคม
ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๖ ก วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๓ ไดให
ความหมายของ “วิทยุกระจายเสียง” ไวในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ วา “การสงหรือแพรเสียงดวย
คลื่นความถี่เพื่อใหบุคคลทั่วไปรับไดโดยตรง”
การกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. (AM)
AM ยอมาจาก Amplitude Modulation เปนการสื่อสารโดยการสงสัญญาณที่เกิดจาก
การผสมคลื่ น เสี ย งกั บคลื่ นวิ ทยุ (คลื่นพาห) โดยสัญญาณเสียงจะบังคับใหแอมปลิจูดของคลื่นวิทยุ
เปลี่ยนแปลงไป โดยคลื่นวิทยุยังมีความถี่เทาเดิม โดยสากล วิทยุกระจายเสียง เอ.เอ็ม. ถือเปนระบบการ
กระจายเสี ยงมาตรฐาน (Standard broadcasting) การผสมคลื่นดังกลาวเริ่มจากเสียงถูกสงไปยัง
ไมโครโฟน ไมโครโฟนแปลงสัญญาณเสียงเปนสัญญาณไฟฟา ใหอยูในรูปของความถี่เสียง จากนั้นจึงนํา
ความถี่เสียงไปผสมกับคลื่นวิทยุ
ชองสัญญาณของสถานีวิทยุ เอ.เอ็ม. กําหนดตามมาตรฐานของแตละเขตภูมิภาค โดยทั่วไป
ความกวางของสัญญาณสงชองละ ๑๐ KHz แตจะบอกความถี่ของคลื่นวิทยุเพียงคลื่นดียว เชน สถานี
วิทยุสราญรมยสงกระจายเสียงความถี่ ๑๕๗๕ KHz ความกวางของชองสัญญาณของสถานีวิทยุแหงนี้จะ
อยูระหวาง ๑๕๗๐ – ๑๕๘๐ KHz ทั้งนี้ ในประเทศไทย การสงวิทยุกระจายเสียง เอ.เอ็ม. กําหนดชวง
ความถี่ของสัญญาณที่ ๕๓๕ ถึง ๑๗๐๕ กิโลเฮิรตซ (KHz) และกระจายเสียงโดยอาศัยคลื่นดิน

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
ผูศึกษาใชแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ ตามที่จะกลาวตอไปนี้ ประกอบ
การศึกษาและวิเคราะหรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเปนกรอบในการสังเคราะหขอมูล
ตลอดจนเพื่อสรุปขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ บนพื้นฐานของหลักวิชาการ
๒.๑.๑ แนวคิดดานการประชาสัมพันธ
คําวา การประชาสัมพันธ หรือ Public Relations เปนคําที่มีการกลาวถึงเปน
ประจํา นับเปนคําสามัญที่มีความหมายสมบูรณอยูในตัวเองแลว แตเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมตรงกัน
ผูศึกษาจึงเห็นวาควรใหคํานิยามของคําวาประชาสัมพันธ ดังตอไปนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหคํานิยาม “ประชาสัมพันธ” วา
ติดตอสื่อสารเพื่อสงเสริมความเขาใจอันถูกตองตอกัน ๑
เสรี วงษมณฑา กลาววา การประชาสัมพันธ คือการกระทําทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงที่
เกิดจากการวางแผนลวงหนาในการสรางความเขาใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวของเพื่อกอใหเกิดทัศนคติ
และภาพพจนที่ดี อันจะนําไปสูสัมพันธภาพที่ดี ระหวางหนวยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวของ กอใหเกิด
การสนับสนุนและความรวมมือเปนอยางดี ๒
วิจิตร อาวะกุล ไดใหความหมายของการประชาสัมพันธ วา ความพยายามของ
สถาบันที่จะแสวงหาความสัมพันธ ความรวมมือและการสนับสนุนจากประชาชน ตลอดจนดํารงไวซึ่ง
ทัศนคติที่ดีของประชาชนตอสถาบันใหคงอยูตอไป เพื่อใหประชาชนยอมรับ สนับสนุนใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานตามกระบวนการ นโยบาย วัตถุประสงค และความเคลื่อนไหวของสถาบันนั้นๆ ๓
สวน The American Heritage Dictionary ไดระบุความหมายของการ
ประชาสัมพันธ วา “ศาสตร หรือวิธีการและกิจกรรมที่ (องคกร) ดําเนินเพื่อเสริมสรางและสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีกับสาธารณชน”
ในการประชุมของสมาคมประชาสัมพันธโลกครั้งแรก (The First World Assembly
of Public Relations Association) ในป ๒๕๒๑ ที่ประชุมไดกําหนดคําจํากัดความวา “การประชา
สัมพันธเปนทั้งศาสตรและศิลปในการวิเคราะหแนวโนม การคาดหมายเหตุการณ การปรึกษาหารือกับ
ผูนํ า ขององคก ร เพื่อ ความสํา เร็จ ในการวางแผนงานใหบ รรลุค วามตอ งการทั ้ง ตอ องคก รและ
กลุมเปาหมาย”
1

2

3

๑

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

๗
จากคํานิยามขางตน เราสามารถสรุปไดวา การประชาสัมพันธ หมายถึงการสราง
และรักษาความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับประชาชน โดยกระบวนการที่มีแบบแผนและมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนเปาหมายเกิดความเขาใจและยอมรับองคกร ตลอดจนมี
ความศรัทธาเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร อันจะนํามาซึ่งความรวมมือจากประชาชนที่จะชวย
สนับสนุนการดําเนินกิจการขององคกรใหบรรลุตามเปาหมาย
โดยที่การประชาสัมพันธเปนวิธีการหรือกิจกรรมในการสื่อสารระหวางองคกรกับกลุม
ประชาชนเป าหมาย เพื่ อ ให เ กิ ด ความสั ม พั น ธ ที่ ดี ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพจึงตองคํานึงถึงหลัก ๓ ขอดังนี้
๑) การใหขอมูลหรือเผยแพรขาวสารอยางตอเนื่อง องคกรจะตองนําเสนอขอมูล
ขาวสารที่เปนขอเท็จจริงและถูกตองขององคกรเพื่อใหกลุมประชาชนเปาหมายไดรู เชน นโยบาย
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน ผลงาน กิจกรรม เพื่อใหกลุมประชาชนเปาหมายเกิดความเขาใจ
เลื่อมใส ศรัทธา หรือเกิดความรูสึกที่ดีตอองคกร ไมควรจะปกปด อําพราง หรือบิดเบือนขอเท็จจริง ซึ่ง
อาจนําไปสูความเขาใจผิด และกอใหเกิดผลเสียหายภายหลัง การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยาง
ตอเนื่อ งนี้ถือเปน หัว ใจของการประชาสัม พัน ธ โดยเฉพาะอยา งยิ่งตองตระหนักวา การใหขอมูล
ขาวสารนี้เปนไปเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง เสริมสรางภาพลักษณที่ดีงาม และเพื่อแกไขความ
เขาใจผิด
๒) การติดตอสื่อสารสองทาง ควรมีการติดตามและการประเมินผลเพื่อจะไดรูวากลุม
ประชาชนเปาหมายที่รับ สารแลว มีทาที หรือความเขาใจอยางไร เกิดผลตามที่ตองการหรือไม ซึ่ง
สว นใหญแลว นิย มใชก ารสํารวจประชามติ ซึ่งการสํารวจนี้สามารถทําไดทั้งทางตรงหรือทางออม
ทั้งนี้ การสํารวจประชามติอาจทําลวงหนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นและความรับรูของกลุมประชาชน
เปาหมาย และมาวางแผนและกลยุทธการประชาสัมพันธ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
กลุมเปาหมาย และนโยบาย/วัตถุประสงคขององคกร
๓) การสงเสริมความเขาใจอันดี ซึ่งเปนวัตถุประสงคสําคัญของการประชาสัมพันธ
เพราะความเขาใจและความสัมพัน ธอัน ดีของกลุมประชาชนเปาหมายยอมสงผลตอความรว มมือ
และการสนับสนุนใหองคกรสามารถดําเนินการตามนโยบายไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒ แนวคิด/ทฤษฎีดานการสื่อสาร
การสื่อสาร (Communication) มีรากศัพทมาจากภาษาละติน Comoine ซึ่ง
ตรงกับภาษาอังกฤษวา Common (รวมกัน)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหคําจํากัดความของการสื่อสาร
ไววา วิธีการนําถอยคํา ขอความ หรือหนังสือ เปนตน จากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคล
หนึ่ง หรืออีกสถานที่หนึ่ง ๔
มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของการสื่อสาร ๕ อาทิ
จอรจ เกิรบเนอร (George Gerbner) : การแสดงปฏิสัมพันธทางสังคม (Social
interaction) ดวยการใชสัญญลักษณและระบบสาร
4

5

๔
๕

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (นานมีบุคสพับลิเคชั่น, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๖.
รศ. ดร. พี่ระ จิรโสพล, เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาหลักการสื่อสารมวลชน, อัดสําเนา.

๘
ชารล อี ออสกูด (Charles E. Osgood) : โดยความหมายอยางกวาง การสื่อสาร
เกิดขึ้นเมื่อระบบหนึ่งซึ่งเปนแหลงสารที่มีอิทธิพลเหนืออีกระบบหนึ่ง ซึ่งเปนจุดหมายปลายทาง โดย
อาศัยวิธีการควบคุมสัญญาณตางๆ ที่สามารถสงออกไปตามสื่อ
วิลเบอร ชแรมม (Wilbur Schramm) : การแลกเปลี่ยนสัญญาณขาวสารระหวาง
บุคคล....ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธของมนุษย
สากล ไพเราะ ๖ ใหความหมายของการสื่อสาร วา กระบวนการตอเนื่องในการ
ถายทอดขอมูลขาวสาร ความคิดของกระบวนการสื่อสาร ในการสงผานขอมูลตางๆ และการเขาใจถึง
อิทธิพล บทบาท และวิธีการใชเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจําวันของมนุษย
กลาวโดยสรุป การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการที่ผูสงสารไมวาจะเปน ภาษาพูด
ภาษาเขียน รหัส สัญญลักษณ ตลอดจนกิริยาทาทางตางๆ ผานสื่อไปยังผูรับสาร โดยผูสงสารทําการ
สื่อสารโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม ทั้งนี้ การสื่อสารตองมีองคประกอบสําคัญ ๔ ประการ คือ
๑) ผูสงสาร (Source) คือผูตั้งตนทําการสื่อสารกับบุคคล หรือกลุมบุคคลอื่น ผูสง
สารอาจเปนบุคคลเดียวหรืออาจมากกวาหนึ่ง หรืออาจเปนองคกรหรือหนวยงานได
๒) สาร (Message) คือสาระ เรื่องราว ขาวสาร ที่ผูสงสารตองการสงออกไปสู
บุคคล หรือกลุมบุคคลอื่น สารอาจเปนคําพูด ตัวหนังสือ รูปภาพ เครื่องหมาย สวนใหญแลวสารคือ
ภาษา
๓) ชองทางที่จะสงสาร หรือสื่อ (Chanel/medium) คือเครื่องมือหรือชองทางที่
ผูสงสารจะใช เพื่อใหสารนั้นไปถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลผูรับสาร เชน วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท ฯลฯ
๔) ผูรับสาร (Receiver) คือบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สามารถรับทราบสารของผูสง
สารได ผูรับสารเปนจุดหมายปลายทางของขาวสาร จึงเปนบุคคลสําคัญในการชี้ขาดวา การสื่อสารนั้น
มีผลหรือไม
ทั้งนี้ การสื่อสารสามารถจําแนกได ๓ รูปแบบ ไดแก การสื่อสารระหวางบุคคล
การสื่อสารในองคกร การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารระหวางประเทศ ในที่นี้ จะขอกลาวถึง
การสื่อสารมวลชนเทานั้นเพื่อโยงถึงหัวขอศึกษา
การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) สากล ไพเราะ ๗ ใหความหมายวา
กระบวนการเผยแพรขาวสาร ความคิด เจตนคติ (Attitude) ไปถึงกลุมมวลชนขนาดใหญ ซึ่งมี
ลักษณะของพหุสังคม (Plural Society) โดยผานทางสื่อมวลชน อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานี
วิทยุโทรทัศน
๒.๑.๓ แนวคิด/หลักการของวิทยุกระจายเสียง
วิทยุกระจายเสียงเปนวิวัฒนาการของการสื่อสารโดยการพูด โดยเปลี่ยนเสียงพูด
เปนสัญญาณไฟฟา ขยายใหเปนคลื่นเสียง แลวผสมกับคลื่นวิทยุหรือคลื่นพาห และสงไปยังเครื่องรับที่อยู
หางออกไป ความเจริญกาวหนาของการสื่อสารดานวิทยุชวยใหเราติดตอกันไดไกลมากยิ่งขึ้น
กฤช ปุ ณ ณกั น ต อดี ต อธิ บ ดี ก รมประชาสั ม พั น ธ ได แ สดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ
วิทยุกระจายเสียง ไววา “เราทราบกันดีแลววา วิทยุกระจายเสียง คือสื่อมวลชนประเภทหนึ่งซึ่งเปน
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๖
๗

ผศ. สากล ไพเราะ, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ, อัดสํานา.
อางแลว.

๙
พาหะที่ทรงอานุภาพยิ่ง ทั้งในความรวดเร็วและรัศมีไกล ใครก็ตามที่ดํารงอยูในรัศมีครอบคลุม คือ
ผูฟงของทานทั้งสิ้น ผูผลิตวิทยุกระจายเสียงที่ดีเปรียบเสมือนพอครัวที่มีฝมือ ยอมไมผลิตรายการดวย
ฝมือตนแตฝายเดียว แตตองคํานึงถึงรสนิยม และความตองการของผูฟงทั้งหลายดวย”
จํานง รังสิกุล อดีตผูอํานวยการฝายจัดรายการและโฆษณาของสถานีวิทยุโทรทัศน
ไทยทีวชี อง ๔ บางขุนพรหม ไดแสดงความคิดเห็นวา “หลักการของงานดานวิทยุกระจายเสียง” เกือบ
ทั่วโลกมีอยู ๓ ประการ คือ เพื่อใหขาวสาร เพื่อใหความรู และเพื่อใหความบันเทิง ซึ่งสอดคลองกับ
พันธกิจของของบรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ (British Broadcasting Corporation–บีบีซี) ที่วา
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยรายการและบริการตางๆ ที่ใหขาวสาร ใหความรู และใหความ
บันเทิง (To enrich people’s life with programmes and services that inform, educate
and entertain)๘
๒.๑.๓.๑ ธรรมชาติของวิทยุกระจายเสียง
วิทยุกระจายเสียงเปนศาสตรที่อาศัยศิลปะของการจินตนาการเมื่อผูฟง
ฟ งแล ว สามารถตี ความเป น ภาพและความหมายได ธรรมชาติซึ่งเปน คุณลักษณะพิเศษของวิทยุ
กระจายเสียง ไดแก
๑) เปนสื่อมวลชนที่สามารถเขาถึงผูรับไดอยางทั่ว ถึง ไมวาจะอยูใน
ทองถิ่นใด ผูสงสารสามารถสงสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดอยางกวางไกลและรวดเร็วภายในเวลา
เดียวกันหรือใกลเคียงกัน วิทยุกระจายเสียงยังสามารถเขาถึงประชาชนสวนใหญในชนบทที่หางไกล
ไดดีกวาสื่อชนิดอื่น
๒) ใหความเปน จริง สามารถถายทอดเสี ย งจากเหตุก ารณจ ริงขณะ
เกิดขึ้น ทําใหผูฟงเกิดความรูสึกเหมือนรวมอยูในเหตุการณดวย
๓) ทั น สมั ย ทั น เหตุ ก ารณ การนํ า เสนอข า วสารของสื่ อ มวลชนบาง
ประเภท เชน สื่อสิ่งพิมพ ภาพยนตร ฯลฯ อาจลาสมัยเพราะตองใชเวลาในการนําเสนอ วิทยุกระจายเสียง
ที่ออกอากาศตลอดเวลาสามารถเสนอเรื่องที่เปนปจจุบันที่สุด
๔) สามารถสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ผู ฟ ง จํ า นวนมากได ใ นเวลา
อันรวดเร็ว
๕) สามารถเข า ถึ ง ผู ฟ ง ได ง า ย สะดวกในการรั บ ฟ ง นอกจากนี้ ยั ง
สามารถรับฟงในขณะที่กําลังทํางานอยางอื่นได
๖) เครื่องรับวิทยุมีราคาไมแพง ถึงไมมีไฟฟา ก็สามารถรับฟงไดจาก
วิทยุทรานซิสเตอร
๒.๑.๓.๒ บทบาทของวิทยุกระจายเสียง
ด ว ยธรรมชาติ ข องวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งดั ง ที่ ก ล า วมาแล ว ข า งต น วิ ท ยุ
กระจายเสียงจึงมีบทบาทสําคัญ ดังนี้
๑) การสรางคานิยม เจตคติ การรับรูของประชาชน ซึ่งสงผลตอการ
สรางอัตลักษณของชาติ
๘

จากเว็บไซตบรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ, แหลงขอมูล www.bbc.co.uk.

๑๐
๒) ความสํ า คั ญ ในฐานะสื่ อ เพื่ อ พั ฒ นาประเทศ ด ว ยศั ก ยภาพด า น
เทคโนโลยีที่กาวไกล ทําใหวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อที่มีความสําคัญในการพัฒนาการศึกษา การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
๓) บทบาทในการสรางสาธารณมติ ดวยการหยิบยกประเด็นปญหาที่
เกิดขึ้นมาพูดเพื่อใหสาธารณชนไดแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหานั้นไดอยางเทาเทียมกัน
๒.๑.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายเสียงขามพรมแดน (Transborder Broadcasting)
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง (รวมถึ ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ) เป น สื่ อ กระจายเสี ย งที่ ส ามารถ
เดิ น ทางเข า ออกเส น กั้ น พรมแดนที่ ม นุ ษ ย ส มมุ ติ ขึ้ น ได อ ย า งเสรี ด ว ยความสามารถนี้ ทํ า ให
วิทยุกระจายเสียงเปนสื่อที่มีความสําคัญระหวางประเทศ เทคโนโลยีการกระจายเสียงกาวหนาขึ้น
เพียงไร สังคมมนุษยก็ยิ่งใกลชิดกันมากขึ้นเพียงนั้น
การกระจายเสียงที่สัญญาณจากประเทศหนึ่ง สามารถรับฟง/รับชมไดในประเทศ
อื่น เรียกวา การกระจายเสียงขามพรมแดน ซึ่งอาจจําแนกไดดังนี้ ๙
๒.๑.๔.๑ Domestic Spillover
Spillover หมายถึงสัญญาณวิทยุและโทรทัศนที่ผูสงไมมีเจตนาจะสงไป
ใหกับผูรับในประเทศอื่น แตสัญญาณขามไปเองโดยธรรมชาติ สถานีกระจายเสียงที่ตั้งอยูใกลชายแดน
ถึงแมวาจะมีอุปกรณบังคับทิศทางของสัญญาณ ก็ยังมีสัญญาณสวนหนึ่งลนขามไปสูพรมแดนของ
ประเทศใกล เ คี ย ง (Spillover signal) สหภาพโทรคมนาคมระหวา งประเทศ (International
Telecommunication Union – ITU) ยอมรับวา Spillover เปนปญหาทางเทคนิคที่หลีกเลี่ยงไมได
มีปจจัยหลายประการที่ทําใหสัญญาณวิทยุขามพรมแดนกอเกิดอิทธิพล
แกกันและกันมากเปนพิเศษ ภาษาเปนปจจัยแรกที่กอใหเกิดผลชัดเจน ประเทศที่ใชภาษาเดียวกัน
คลายคลึงกัน หรือสามารถใชภาษาของตนสื่อสารกับประเทศเพื่อนบาน สัญญาณ Spillover ยอม
ดึงดูดใจเปนพิเศษ นอกจากนี้ ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีกวา มีเทคนิคการผลิตที่กาวหนาและมีสีสัน
มากกวา ยอมทําใหรายการดึงดูดใจผูฟงในประเทศเพื่อนบานไดมาก
ประเทศไทยมีเพื่อนบานโดยรอบทั้งสี่ดาน รายการวิทยุและโทรทัศน
ของไทยจึงขามไปสูประเทศเพื่อนบานตลอดเวลา แตผลกระทบที่เกิดขึ้นมีระดับที่แตกตางกัน เมื่อ
เที ยบกับ ลาว เมีย นมาร และกัมพูช า ระบบกระจายเสียงของไทยเปนระบบคากําไร แตละสถานี
แขงขันกันทุมทุนในการผลิต และใชเทคนิคการผลิตที่กาวหนา จึงไดรับความนิยมจากประชาชนใน
ประเทศทั้งสาม แตในกลุมประเทศเพื่อนบานดังกลาว ลาวไดรับผลกระทบจากสื่อไทยมากที่สุดเพราะ
ประชาชนลาวและประชาชนไทยสามารถเขาใจภาษาที่ใชในสื่อตรงกัน
๒.๑.๔.๒ Official External Services
เปนบริการกระจายเสียงที่ดําเนินงานโดยรัฐบาล เชน วิทยุบีบีซี ของ
อังกฤษ (British Broadcasting Corporation) วิทยุเสียงแหงอเมริกา : วีโอเอ (Voice of America)
ของสหรัฐอเมริกา หรือ China Radio International ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (Radio Thailand) ภาคภาษาตางประเทศ ก็จัดอยูในประเภทนี้
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๙

วิภา อุตมฉันท, โลกของการกระจายเสียง:จากจุดเริ่มตนสูย ุคโลกาภิวัตน (ภาพพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๒๑๓–๒๑๖.

๑๑
เชนกัน Official External Services นี้ ออกอากาศอยางเปดเผยและประกาศเจตนารมณวาเปน
บริ การเพื่ อผู ฟง โพ น ทะเลโดยเฉพาะ ประเทศสว นมากสนใจทํา การกระจายเสีย งชนิด นี้ เพราะ
ออกอากาศในนามของประเทศอยางเปนทางการ และใหประโยชนหลายอยาง ในยามปกติ สถานีวิทยุ
ประเภทนี้ จะทํ า หน า ที่ โ ฆษณาประชาสั มพัน ธภ าพลักษณ ที่ดีใหแ กป ระเทศ โดยนําเสนอเนื้อหา
รายการที่มีความหลากหลายทั้งขาว สารคดี การทองเที่ยว ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความ
เปนอยู และอื่นๆ ที่อยูในความสนใจของผูฟง ในยามวิกฤต เชนเกิดสงครามหรือความขัดแยงระหวาง
ประเทศ รายงานขาวตางๆ จะถูกปรับใหทําหนาที่ทางการเมืองทันที แมจะไมกระทําอยางเปดเผย
ก็ตาม เพราะการสื่อสารกับชาวโลกในยามที่ประเทศมีปญหาวิกฤตความขัดแยง มีความสําคัญยิ่ง
เทียบเทาการดําเนินงานดานการทูตและการใชคําสั่งทหารเลยทีเดียว
วิทยุเพื่อผูฟงโพนทะเลที่จัดทําเปนมาตรฐาน จะเสนอรายการที่มีเนื้อหา
หลัก ๔ ดาน ไดแก ขาวสาร ความรู ความบันเทิง และการโนมนาวจูงใจ โดยมีนโยบายตางประเทศ
ของชาติเปนหลัก สัดสวนและการใหน้ําหนักกับรายการแตละประเภทจะแตกตางกันไปตามนโยบาย
ของประเทศเจาของสถานี และเปลี่ยนไปตามสถานการณการเมืองระหวางประเทศในแตละชวงระยะ
โดยปกติจ ะเริ่มตน ดวยขาวเดนรอบโลก หลังรายการขาว สถานีวิทยุของประเทศขนาดเล็กมักถือ
โอกาสเสนอรายงานความกาวหนาในประเทศของตนเองเปนหลัก เชน ขาวการศึกษา การพัฒนา
ประเทศ ฯลฯ ในขณะที่สถานีวิทยุของประเทศทุนนิยมขนาดใหญจะใหความสําคัญกับขาวเศรษฐกิจ
มากกวา เชน ขาวการเคลื่อนไหวของตลาดหุน ฯลฯ
ในอดี ต เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ ผิ ด ปกติ เช น สงครามหรื อ ความขั ด แย ง
ระหวางประเทศ วิทยุเพื่อผูฟงโพนทะเลของทางการจะถือโอกาสทําหนาที่ประกาศจุดยืนและแสวงหา
ความชอบธรรมใหกับรัฐบาลของตน รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อโนมนาวผูฟงใหคลอยตาม แตโดย
ที่ในปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร รูปแบบการโนมนาวจึงแยบยลแนบเนียน โดยใชหลักการ “ผูเฝา
ประตู” (Gatekeeper) นั่นคือ กองบรรณาธิการจะคัดเลือกแหลงขาวและกลั่นกรองขาว แทนการ
แสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณดวยบทวิเคราะหของสถานีเอง
วิทยุเพื่อผูฟงโพนทะเลยังมีวิธีผูกมิตรและสรางบรรยากาศเปนกันเองกับ
ผูฟงดวยการพูดคุย ตอบจดหมาย และรูปแบบการสื่อสารสองทางอื่นๆ โดยสวนใหญจะจัดเปนสวน
หนึ่งของรายการบันเทิงและรายการทางวัฒนธรรมที่ไมมีเนื้อหาการเมือง ผูจัดโดยมากมักใชวิธีเชิญ
ชวนใหผูฟงแสดงปฏิกิริยาโตตอบกับรายการ เชน แสดงความคิดเห็น ติชม หรือทายปญหาชิงรางวัล
วิธีดังกลาวเปนการตรวจสอบความนิยมของผูฟงดวยเชนกัน
๑) วิทยุบีบีซี
บีบีซี (บรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ) เริ่มออกอากาศรายการ
วิ ท ยุ ไ ปนอกประเทศอั ง กฤษ เมื่ อ ป พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยใชชื่ อ ว า บี บี ซีภ าคบริก ารจัก รวรรดิ (BBC
Empire Service) และมีจุดมุงหมายเพื่อบริการผูรูภาษาอังกฤษในอาณานิคม โดยคาใชจายเพื่อการ
ดําเนินการนี้มาจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให
ก อ นสงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ การแข ง ขั น ชิ ง อิ ท ธิ พ ลของประเทศ
มหาอํานาจหลังจากการขุดพบน้ํามันในตะวันออกกลาง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญสําหรับ
การกระจายเสียงภาคโพนทะเลของอังกฤษ เมื่ออิตาลีซึ่งบุกรุกเขาไปในเอธิโอเปย ไดออกอากาศเปน

๑๒
ภาษาอาหรับในป พ.ศ. ๒๔๗๘ อังกฤษจึงตอบโตดวยการออกอากาศภาษาอาหรับเปนภาษาแรก ในป
พ.ศ. ๒๔๘๑ และตอมา จึงเพิ่มภาษาสเปน โปรุตเกส ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ฯลฯ การกระจายเสียง
ภาคภาษาตางประเทศอยูในความรับผิดชอบรวมกันของกระทรวงการตางประเทศและบีบีซี กลาวคือ
กระทรวงการตางประเทศจะพิจารณาวาควรออกอากาศภาษาใด ควรใหเวลาเทาใด รวมทั้งรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนที่เกี่ยวกับวิทยุโพนทะเลทั้งหมด สวนบีบีซีมีหนาที่จัดทําเนื้อหารายการ โดยประสาน
กับกระทรวงการตางประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลอังกฤษไดตัดสินใจไมใชบีบีซี เปนเครื่องมือในการโฆษณา
ชวนเชื่อ เพราะเห็นวา การโฆษณาชวนเชื่อของเยอรมนีในชวงสงครามโลก ครั้งที่ ๒ เขาขางตัวเอง
อยางมาก จนทําใหอังกฤษตองหันไปทําในสิ่งตรงกันขาม คือใหบีบีซีรายงานความเปนจริงมากที่สุด
เทาที่จะทําได
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ บีบีซีภาคบริการจักรวรรดิเปลี่ยน
ชื่อเปน บีบีซีภาคบริการนอกประเทศ (BBC External Service) และเปลี่ยนเปนบีบีซีภาคบริการโลก
(BBC World Service) ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการดานขาวสาร แสดงทัศนะ
ของอังกฤษ ประชาสัมพันธวัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิตของอังกฤษตอผูฟงนอกประเทศ
บีบีซีภาคภาษาไทย เริ่มออกอากาศเมื่อปลายป พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อ
รับมือสถานการณสงครามในเอเชียเมื่อญี่ปุนยกพลขึ้นบกในประเทศไทย โดยออกอากาศสัปดาห
ละครั้ง ในตอนแรก บีบีซีมีนโยบายที่จะไมเสนอขาวเกี่ยวกับการเมือง แตเมื่อสถานการณสงคราม
ตึ งเครี ย ดมากขึ้ น เนื้ อ หาในการออกอากาศก็เปลี่ย นไปเป น วิพากษวิจ ารณส ถานการณก ารเมือ ง
ระหวางสงครามมากขึ้นตามลําดับ เวลาออกอากาศก็เพิ่มขึ้นเปน ๒ ครั้งตอสัปดาห หลังสงครามสงบ
ลง บี บี ซี ภ าคภาษาไทยก็ ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง และขยายเวลาออกอากาศเรื่ อ ยมา ทั้ ง นี้ บี บี ซี ภ าค
ภาษาไทยไดยุติการออกอากาศชั่วคราวระหวางป พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๕ ดวยเหตุผลดานงบประมาณ
และกระจายเสี ย งใหม ใ นช ว งเวลาสั้ น ๆ ระหว า งการเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เยื อ นอั ง กฤษของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๐๓ และเมื่อเกิดวิกฤตการณในลาว ประเทศไทยกลายเปนประเทศดานหนา อังกฤษไดสงทหาร
เขามายังประเทศไทย เพื่อปองกันไมใหเวียดนามสงทหารขามแมน้ําโขงเขาฝงไทย กระทรวงการ
ตางประเทศอังกฤษจึงอนุมัติใหบีบีซีออกอากาศภาคภาษาไทยอีกครั้งเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๐๕
บีบีซีภาคภาษาไทยไดปรับปรุงเนื้อหาและรายการอยางไมหยุดยั้ง
นอกจากรายงานขาวที่ชัดเจนและเปนกลางอยางสม่ําเสมอ เต็มไปดวยคุณภาพและความลุมลึกแลว
ยังมีรายการสารคดีมากมาย เชน สารคดีเปดโลกอุปรากร รายการมุมสุขภาพ สารคดีชุดอิสลามและ
การปฏิรูป สารคดีชุดยอดนักสืบ รายการพิเศษการเลือกตั้งอังกฤษ ฯลฯ
บี บี ซี ภ าคภาษาไทยสามารถเข า ถึ ง ผู ฟ ง ได ๓ วิ ธี คื อ ทาง
วิทยุกระจายเสียงระบบคลื่นสั้น ซึ่งเปนวิธีที่บีบีซีใชมาตั้งแตตน ในชวง “พฤษภาทมิฬ พ.ศ. ๒๕๓๕”
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ไดเริ่มดึงสัญญาณจากวิทยุบีบีซี แลวกระจาย
เสียงสูผูฟงภายนอก เนื่องจากประชาชนไทยถูกรัฐบาลปกปดไมใหความจริงเกี่ยวกับเหตุการณทาง
การเมืองที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น บีบีซีจึงไดติดตอสถานีวิทยุไทย สงรายการผานดาวเทียมตรงสูสถานี
เหล า นั้ น แล ว ถ า ยทอดออกอากาศสู ผู ฟ ง อี ก ทอดหนึ่ ง บี บี ซี ยั ง มี ค วามร ว มมื อ พิ เ ศษกั บ องค ก าร
สื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ถายทอดเสียงจากกรุงลอนดอนมายังสถานีเครือขายของ

๑๓
อ.ส.ม.ท. ในชวงรายการ “สายตรงจากกรุงลอนดอน” ผานสายโทรศัพท วิธีนี้ทําใหบีบีซีสามารถ
เขาถึงกลุมผูฟงชาวไทยไดมากยิ่งขึ้น
วิธีที่ ๓ คือระบบอินเทอรเน็ต รายการภาคภาษาไทยที่ออกอากาศ
จะปรากฏบนเว็บไซตของบีบีซีทางอินเทอรเน็ตหลังการออกอากาศสด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งผูฟงสามารถเขา
ไปอานและฟงไดตลอดเวลา
เปนที่นาเสียดายวา บีบีซีภาคภาษาไทยตองยุติการกระจายเสียงใน
เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ โดยบีบีซีอางวา ระบอบประชาธิปไตยของไทยพัฒนามากขึ้น และประชาชนไทย
มีทางเลือกในการบริโภคสื่อมากขึ้น เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ บีบีซีตองการมีบทบาทสําคัญดานการ
กระจายเสียงในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีการแขงขันสูง การมีวิทยุและขาวออนไลนภาษาอาหรับ
ไมเพียงพอ จําเปนตองตั้งสถานีโทรทัศนดาวเทียม เชนเดียวกับสถานีโทรทัศนอัล จาซีรา
๒) วิทยุวีโอเอ
ในสหรัฐอเมริกา การกระจายเสียงภาคโพนทะเลเปนความคิดริเริ่ม
ของเอกชน เมื่ อสงครามโลกครั้ งที่ ๒ เกิด ขึ้น สํา นักงานขาวสารสงคราม (Office of War
Information) ไดใชสิทธิ์ตามกฎหมายเขาไปใชสถานีและอุปกรณเครื่องสงคลื่นสั้นของเอกชน (สถานี
วิทยุ CBS และ NBC) เพื่อภารกิจของรัฐในยามสงคราม และตั้งชื่อสถานีที่ออกอากาศวา วิทยุเสียง
อเมริกา (Voice of America – วีโอเอ)
วีโอเอ เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๔๘๕ ในระหวาง
สงคราม วีโอเอไดทําหนาที่โฆษณาชวนเชื่อตามหลักจิตวิทยาสงครามอยางเต็มที่ เมื่อสงครามยุติลง
สํานักงานขาวสารสงครามถูกยุบ เนื่องจากหมดภาระหนาที่ รัฐบาลในขณะนั้นไมมีนโยบายที่ชัดเจนวา
จะยุบวีโอเอดวยหรือไม เนื่องจากความกลัวที่วา วีโอเอถูกใชโดยผูมีอํานาจทางการเมืองในระหวาง
สงครามอยางไมมีขอบเขต ถึงกับมีผูกลาวหาวาประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt ใชวีโอเอเปน
เครื่องมือในการโฆษณาหาเสียง จนไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีสมัยที่ ๔ รัฐสภากลัววา หากไมยุบ
วีโอเออาจตกเปนเครื่องมือทางการเมืองในภาวะปกติได ทําใหวีโอเอไดรับงบประมาณเปนรายป ซึ่ง
หมายความวา วีโอเอมีสถานภาพชั่วคราว อนาคตของวีโอเอตองไดรับการพิจารณาจากรัฐสภาปตอป
ในระหวางนั้น วีโอเอถูกยกใหขึ้นตรงตอกระทรวงการตางประเทศ
แตกระทรวงการตางประเทศก็ไมไดแสดงความสนใจที่จะใชวีโอเอเปนสื่อทางการทูตมากนัก วีโอเอ
ยังคงเปนเปาของการวิพากษวิจารณทางการเมือง ไมวาจะเปนวัตถุประสงคหรือนโยบาย เชน วีโอเอ
ควรจะเปนสื่อเพื่อการประชาสัมพันธและโฆษณาชวนเชื่อ หรือเปนสื่อที่ใหขาวสารความความจริงที่
ถูกตองตอโลกภายนอก มีความเห็นแตกแยกเปนสองฝาย ฝายหนึ่งซึ่งตองการเห็นวีโอเอเปนสื่อที่พูด
ความจริง ใหเหตุผลวาความนาเชื่อถือจะใหผลดีในระยะยาว ในขณะที่กลุมที่คาดหวังผลในระยะสั้น
ตองการใหใชวีโอเอเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง
ในป พ.ศ. ๒๔๙๖ วี โ อเออยู ภ ายใต “สํ า นั ก แถลงข า วอเมริ ก า”
(United States Information Agency – USIA) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการดําเนิน
Public Diplomacy USIA วางแผนใหวีโอเอเปนเครือขายกระจายเสียงระดับโลกที่แทจริง โดยวาง
กลยุทธสรางสถานีถายทอดเสียงขึ้นในประเทศตางๆ เพื่อใหประชาชนทั่วโลกสามารถรับสัญญาณของ
วีโอเอไดอยางชัดเจน

๑๔
ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อ มีการจั ดตั้งคณะกรรมการบริห ารกิจ การ
กระจายเสียง (Broadcasting Board of Governors – BBG) วีโอเอจึงถูกยกใหอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของหนวยงานนี้ เพื่อดําเนิน Public Diplomacy ดวยการนําเสนอขอมูลที่ออกแบบมาเพื่อ
เปลี่ยนแปลงผูรับสื่อไปในทิศทางที่ผูใชสื่อกําหนดขึ้น และดําเนินการภายใตขอสันนิษฐานวา ปฏิกิริยา
ในตางประเทศที่มีตอสหรัฐอเมริกา ตอประชาชนอเมริกัน ตอนโยบายของสหรัฐฯ สามารถทําใหมี
อิทธิพลในทางบวกตอสหรัฐฯ ได
วีโอเอกระจายเสียงเปนภาษาตางๆ มากกวา ๔๐ ภาษา ทั้งนี้ ตาม
กฎบั ตรวี โ อเอ วี โ อเอทุ กภาคภาษาจะยึดหลั กใหบ ริก ารขาวที่ เชื่อถือได ถูกต อ ง ให ค วามรอบรู ที่
กวางขวาง เสนอบทวิเคราะหที่มีความรับผิดชอบ และเปนตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา
วีโอเอภาคภาษาไทยออกอากาศครั้งแรกในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการโฆษณาชวนเชื่อ เมื่อสงครามยุติลง วีโอเอไดยุติการกระจายเสียงภาค
ภาษาไทย และเมื่อเกิดสงครามเกาหลีขึ้น จึงไดกระจายเสียงภาคภาษาไทยใหมอีกครั้งประมาณป
พ.ศ. ๒๔๙๓ ในระยะแรก วี โ อเอภาคภาษาไทยจะแปลข า วภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาไทยและ
ออกอากาศด ว ยระบบคลื่ น สั้ น จากประเทศฟลิ ป ปน ส ซึ่ง ทํ าใหก ารรั บ ฟ ง เป น ไปคอ นข า งลํ าบาก
จนกระทั่งถึงปพ.ศ. ๒๕๓๑ วีโอเอจึงยุติการออกอากาศดวยระบบคลื่นสั้น และใชวิธีสงสัญญาณผาน
ดาวเทียมแทน
วีโอเอภาคภาษาไทยเปนหนึ่งในภาคภาษาแรกๆ ของวีโอเอที่สราง
มิติ ใหม ของการกระจายเสี ย งระหวางประเทศ โดยบุกเบิกการสงสัญ ญาณผานดาวเทียมจากกรุง
วอชิงตันไปยังสถานีวิทยุพันธมิตรในไทย ทั้งนี้ วีโอเอภาคภาษาไทยใหความสําคัญตอการเชื่อมโยงและ
พัฒนาขยายความรวมมือกับสถานีในประเทศไทยอยางตอเนื่อง วีโอเอภาคภาษาไทยยังสงกระจาย
เสียงผานระบบโทรศัพทสายตรง เพื่อเสนอรายการรวมกับสถานีวิทยุบางแหงในลักษณะของความ
รวมมือ เชน สถานีวิทยุจุฬาฯ และสถานีวิทยุของ อ.ส.ม.ท. เปนตน นอกจากนี้ ผูฟงยังสามารถรับฟง
รายการของวีโอเอทางอินเทอรเน็ตที่เรียกวา “Thai feed on the net” ไดตลอดเวลาเชนเดียวกับบีบีซี
วีโ อเอภาคภาษาไทยจะนําเสนอขาวสารเหตุการณปจ จุบัน ขาว
ตางประเทศที่สําคัญ รวมทั้งนโยบายและจุดยืนของสหรัฐฯ ตอเหตุการณสําคัญตางๆ และที่เกี่ยวของ
กับไทยและประเทศตางๆ ในเอเชีย มุมมองของ “เทศมองไทย” หรือ “Thailand in the news”
นอกจากนี้ ยั งมี ร ายงานข า วธุ ร กิ จ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีการแพทย รายงานเรื่ องของสตรี
สิ่งแวดลอม การศึกษาและสังคม รายการบันเทิงและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมถึงวิถีชีวิตและชุมชน
คนไทยในสหรัฐอเมริกา
๒.๑.๕ แนวความคิดเกี่ยวกับ Soft Power, Public Affairs และ Public Diplomacy
Joseph Nye เปนนักวิชาคนแรกๆ ที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่เรียกวา Soft
Power ในทางความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเขาไดใหความหมายของคําๆ นี้ วา อํานาจที่ทําให
ประเทศอื่นๆ ปฏิบัติตามความตองการของเรา โดยที่เราไมจําเปนตองบังคับ หรือมีขอแลกเปลี่ยน
แตอยางใด หรือความสามารถในการทําใหผูอื่นมีความพอใจในการเลือก (Preference) ที่สอดคลอง

๑๕
กับความตองการของเรา เปนการใชอํานาจเชิงดึงดูด (Attractive power) เพื่อนําไปสูการยอมรับ
โดยดุษณี ๑๐
สื่อมวลชน รวมถึงวิทยุกระจายเสียงนับเปน Soft Power สหรัฐอเมริกาเปน
ตัวอยางสําคัญของประเทศที่ใชวิทยุกระจายเสีย งในการสรางสภาวะแวดลอมที่เปน ประโยชนตอ
สหรัฐอเมริกาใน Soviet Bloc ซึ่งสงผลตอการลมสลายของสหภาพโซเวียต และการเกิดของประเทศ
ประชาธิปไตยใหมในยุโรปตะวันออก ทําใหบรรยากาศความตึงเครียดหรือภาวะสงครามเย็นของโลก
คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
Public Affairs หรือกิจการสาธารณะ ตามความเขาใจของคนทั่วไป มักหมายถึง
กิจกรรมอันเปนประโยชนหรือเกี่ยวของกับประชาชนทั่วไป บางคนอาจใหความหมายที่แคบลงวา เปน
เรื่องของประโยชนหรือความกังวลของสาธารณชน โดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองหรือสังคม ใน
ปจจุบัน Longman Exams Dictionary ไดใหคําจํากัดความของคําๆ นี้วา เหตุการณหรือประเด็น
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเมือง อันจะสงผลตอประชาชนสวนมาก ๑๑
สวน Public Diplomacy หรือการทูตสาธารณะ นายพิษณุ จันทรวิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร ใชคําวา การทูตเพื่อประชาชน โดยใหคําจํากัดความวา ปฏิสัมพันธระหวาง
กระทรวงการตางประเทศกับประชาชนไทย และชาวตางชาติ รวมถึงบริการตางๆ ที่กระทรวงการ
ตางประเทศใหแกประชาชน ๑๒
นาย Edmund Gullion อดีตนักการทูตสหรัฐฯ ซึ่งเปนผูกอตั้งศูน ยการทูต
สาธารณะ ณ Fletcher School of Law and Diplomacy มหาวิทยาลัย Tufts เปนบุคคลแรกที่ใช
คําวา Public Diplomacy ในป พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยใหคํานิยามวา “การทูตสาธารณะเปนเรื่องของการ
โน ม น า วทั ศ นคติ ข องสาธารณชนเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดและดํ า เนิ น งานด า นการต า งประเทศ ซึ่ ง
ครอบคลุ ม มิ ติ ต า งๆ ของความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ ที่ น อกเหนื อ ไปจากการทู ต แบบดั้ ง เดิ ม
(Traditional Diplomacy) รวมทั้งการดําเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนใน
ต า งประเทศ ปฏิ สั ม พั น ธ ข องภาคเอกชนระหว า งสองประเทศ และการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล และ
ความคิด” 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 เกี่ยวกับเปาหมาย นโยบาย และกิจกรรมของรัฐบาล (สหรัฐอเมริกา) [the provision of
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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
ใหสัมภาษณเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
๑๓
อสิ มามณี, การใช Soft Power ในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ : กรณีศึกษา การดําเนินการของ
ทีมประเทศไทยในเนปาล (รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 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] โดยมุงหมายใหเปนการเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
เปาหมาย ฯลฯ โดยผานการพูดคุย (dialogue) กับประชาชน และสถาบันตางๆ ตลอดจนสื่อมวลชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
Public Diplomacy เปนการมุงสงเสริมผลประโยชนของชาติ (ของสหรัฐอเมริกา)
โดยการสร า งความเข า ใจ การชี้ แ จง และมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ กลุ ม ผู ฟ ง ซึ่ ง เป น ชาวต า งชาติ (Public
Diplomacy seeks to promote the national interest of the United States through
understanding, informing and influencing foreign audiences)
เมื่อพิจารณาจากนิยามขางตน จะเห็นไดวา Public Affairs และ Public
Diplomacy ก็คือกิจกรรม หรือปฏิสัมพันธกับสาธารณชน/ประชาชน ตางกันที่กลุมประชาชน
เปาหมาย กลาวคือ Public Affairs มุงที่คนในประเทศ ในขณะที่ Public Diplomacy มุงไปที่
ชาวตางชาติ หรือองคกรตางๆ (ไมใชภาครัฐ) ในตางประเทศ เปนหลัก ซึ่งนอกจากจะเปนไปเพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศของตนแลว ยังมุงหวังที่จะสรางสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศที่ดีใน
ระยะยาวเพื่อรองรับนโยบายตางประเทศในอนาคต
อนึ่ง Nye ไดระบุวา Public Diplomacy แบงออกเปน ๓ มิติ คือ
๑) การสื่อสารประจําวัน (Daily communications) เพื่ออธิบายการตัดสินใจ
ดานนโยบาย เชน การแถลงขาวหรือนโยบายของรัฐบาลตอสื่อสารมวลชนทั้งในและตางประเทศ หรือ
การเตรียมตัวใหพรอมเพื่อแถลงจุดยืนหรือทาทีเมื่อเกิดเหตฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ เปนตน
๒) การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร (Strategic communications) ซึ่งออกมาในรูป
ของการรณรงคเชิงสัญลักษณ โดยมีการกําหนด Theme ของการรณรงคดังกลาว
๓) การพัฒนาความสัมพันธที่ยั่งยืนผานบุคคลสําคัญ (the development of
lasting relations with key individuals) โดยใชชองทางตางๆ เชน การใหทุนการศึกษา การ
แลกเปลี่ยนบุคลากร การประชุมสัมมนา ฯลฯ
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ธนพรรณ วงษประเสริฐ ๑๕ (๒๕๓๕) ไดวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของสถานีวิทยุเอเชียเสรี”
เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการทั้งในดานโครงสรางและบทบาทหนาที่ ปจจัยที่มีผลตอการ
กําหนดลักษณะการดําเนินงานและการนําเสนอเนื้อหาสาระของสถานีวิทยุเอเชียเสรี ตลอดจนศึกษา
การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของสถานีวิทยุเอเชียเสรีในอนาคต ผลการวิจัยพบวา สถานีวิทยุเอเชีย
เสรีเปนสถานีวิทยุกระจายเสียงระหวางประเทศของทางราชการ สังกัดกรมสารนิเทศ กระทรวงการ
ต า งประเทศ มี บ ทบาทหน า ที่ เ พื่ อ การทู ต สาธารณะ กระจกสั ง คม ให ก ารศึ ก ษา เสริ ม สร า ง
ความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งเปนบทบาทหนาที่เพิ่มเติมจากอดีตที่มีเพียงการใหขอมูลขาวสาร
การชั กจูงโนมน าวใจ และสรา งภาพพจน เนื้อหารายการขาวของสถานีวิทยุเอเชีย เสรีในอดีต ได
นําเสนอเนื้อหาขาวประเภทการเมืองระหวางประเทศเปนสําคัญ แตปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป โดย
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๑๕

ธนพรรณ วงษประเสริฐ, พัฒนาการของสถานีวิทยุเอเชียเสรี (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิเทศศษสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), บทคัดยอ.

๑๗
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อการกํ า หนดลั ก ษณะการดํ าเนิ น งานและการนํ าเสนอเนื้ อ หาสาระของสถานี ฯ มี
๔ ประการ คือ ระบบการดําเนินงานขององคกร การเปลี่ยนแปลงของสถานการณการเมืองระหวาง
ประเทศ นโยบายตางประเทศของไทย และกลุมผูฟงเปาหมาย สําหรับแนวโนมของสถานีวิทยุเอเชีย
เสรีในอนาคตขึ้นอยูกับแผนการปรับปรุงงานของสถานีเปนสําคัญ
พิมพพรรณ เงินสวาง ๑๖ (๒๕๔๒) ไดวิจัย “ศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานกระจายเสียง
ระหวางประเทศ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กับวิทยุสราญรมย
(เอเชียเสรี) สรุปไดวา การกระจายเสียงระหวางประเทศ (International Broadcasting) เปนวิธีการ
หนึ่งของการสื่อสารระหวางประเทศ ที่มักเนนดานวิทยุ เนื่องจากเขาถึงมวลชนมากที่สุด และสามารถ
แพรกระจายครอบคลุมพื้นที่ไดกวางขวางเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอื่น ในประเทศไทย หนวยงานที่
ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงระหวางประเทศ คือ กรมประชาสัมพันธรับผิดชอบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย และกรมสารนิเทศ รับผิดชอบสถานีวิทยุเอเชียเสรี (ในยุค
สงครามเย็น) โดยมีนโยบายปฏิบัติการจิตวิทยาแกขอกลาวหา และตอบโตการโจมตีหรือการโฆษณา
ชวนเชื่อของฝายตรงขามที่กลาวรายปายสีประเทศไทย เผยแพรการดําเนินนโยบายตางประเทศ และ
ชี้แจงทาทีของไทยทางดานการเมืองระหวางประเทศ ประชาสัมพันธนโยบายและการดําเนินงานของ
รัฐบาลดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอประเทศไทย
และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ โดยยึดนโยบายสงเสริมเสรีภาพของประเทศไทยกับประเทศ
ตางๆ ในเอเชียเปนหลัก เมื่อสถานการณทางการเมืองระหวางประเทศและนโยบายตางประเทศของ
ไทยเปลี่ยนไป สถานีวิทยุเอเชียเสรีจึงไดเปลี่ยนแปลงนโยบายและวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกัน
โดยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงครั้ งใหญ เ มื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๔๑ คือ ได เ ปลี่ ย นนโยบายและเปา หมายในการ
ออกอากาศจากเดิมที่มุงผูฟงในประเทศเพื่อนบาน มาเนนในสวนที่เปนคนไทยมากขึ้น และลดจํานวน
ภาษาในการออกอากาศเหลือเพียง ๒ ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม
เปน “สถานีวิทยุสราญรมย” อยางไรก็ตาม โดยที่มีกําลังสงที่สูงถึง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต ทําใหวิทยุสราญรมย
สามารถรับฟงไดในประเทศเพื่อนบานใกลเคียง ไดแก พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และจีน
ตอนลาง จึงตองคํานึงถึงผูฟงในประเทศเพื่อนบานดวย
วีรพงษ พลนิกรกิจ ๑๗ (๒๕๕๒) ไดศึกษาแนวทางการสงเสริมบทบาทวิทยุกระจายเสียง
ตามแนวชายแดนระหว างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
การศึกษาพบวา วิทยุตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย มีสถานภาพ ทั้งศักยภาพและ
ปจจัยภายนอกที่เสริมศักยภาพ รวมทั้งปจจัยภายในและภายนอกที่เปนอุปสรรคตอวิทยุในการทํา
หนาที่ดานการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทย-ลาว โดยวิทยุไทยไดรับความนิยมในการเปดรับฟง
จากกลุมตัวอยางใน สปป. ลาว จํานวนมาก ซึ่งสวนใหญคิดวามีประโยชน โดยไดรับความบันเทิงและ
ไดขาวสารความรู และสวนใหญเมื่อฟงแลว ทําใหรูสึกดีตอประเทศไทย ในขณะที่วิทยุลาวไมคอยไดรับ
ความสนใจจากกลุมผูฟงคนไทยนัก แตกระนั้น กลุมตัวอยางที่เปดรับฟงวิทยุลาวสวนใหญคิดวา ไดรับ
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๑๖

พิมพพรรณ เงินสวาง, ศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานกระจายเสียงระหวางประเทศ รายการภาคภาษาไทยของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง.
๑๗
วีระพงษ พลนิกรกิจ. แนวทางการสงเสริมบทบาทวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนระหวางประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว (สํานักงานคระกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๕๒) บทคัดยอ.

๑๘
ความบันเทิง ไดขาวสารความรู และเมื่อฟงแลว ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอ สปป. ลาว วิทยุตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว โดยรวมในปจจุบันมีบทบาทในการสงเสริมความสัมพันธไทย-ลาว ในดาน (๑) การ
เชื่ อ มสั ม พั น ธ ด ว ยความบั น เทิ ง ผ า นเสี ย งเพลง (๒) การส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ด ว ยการนํ า เสนอ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นสองฝงโขง (๓) การใหขาวสารความรู (๔) การโฆษณาสินคาและบริการทั้ง
ฝงไทยและลาว (๕ ) การเผยแผพุทธศาสนา (๖) การเปนชองทางสงขาวสารที่ผูฟงสองฝงโขงโทรศัพท
เขามาในรายการเพื่อสงขาวสารงานบุญ แจงของหาย ฯลฯ และ (๗) การใหความรูความเขาใจใน
ภาษาไทย
การศึ ก ษาบทบาทที่ พึ ง ประสงค แ ละแนวทางการส ง เสริ มบทบาทของวิ ท ยุ ฯ ตามแนว
ชายแดนในการส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ไ ทย-ลาว พบว า วิ ท ยุ ค วรมี บ ทบาทในการ (๑) ส ง เสริ ม
ความสัมพันธดานวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นดวยการอนุรักษและแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาและวิถีชีวิตความเปนอยูของทั้งสองฝง (๒) การสงเสริมการทองเที่ยวของทั้งสอง
ประเทศ และ (๓) การสงเสริมความสัมพันธทางการคาและเศรษฐกิจ สวนบทบาทที่ไมพึงประสงค
ไดแก บทบาทดานการเมือง โดยเฉพาะความมั่นคงและการปกครองของ สปป. ลาว และบทบาทใน
การเปนผูวิพากษวิจารณรัฐบาล รวมทั้งการนําเสนอสิ่งที่ไมดี การใชคําพูดที่ไมสุภาพ การพูดเสียดสี
ลอเลียน ดูถูกดูหมิ่น ไมใหเกียรติคนลาว และพูดถึงลาวในแงลบ สิ่งที่ทาทายสําหรับไทยและ สปป.
ลาว คือ ความรวมมือในการผลักดันการมีสวนรวมในสื่อเพื่อพัฒนาประเทศทั้งสอง และที่สําคัญคือ
พัฒนาความสัมพันธระหวางกันที่ดีอยูแลวใหคงอยูหรือดีขึ้นไปอีก
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
โดยที่สถานีวิทยุสราญรมยอยูภายใตกรมสารนิเทศ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการประชาสัมพันธ
กระทรวงการตางประเทศ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาจึงใชแนวคิดดานการประชาสัมพันธ แนวคิดดาน
การสื่อสาร แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสีย ง และเนื่องจากเมื่อเริ่มกอตั้งสถานีฯ รัฐบาลมีความ
ประสงคใหวิทยุเอเชียเสรี (ชื่อเดิมของวิทยุสราญรมย) เปนวิทยุกระจายเสียงระหวางประเทศ ถึงแมวา
จะมี การปรับ เปลี่ย นโดยมุงเปาหมายผูฟงในประเทศเปนสําคัญ แตโ ดยที่มีกําลังสงสูงถึง ๑,๐๐๐
กิโลวัตต การกระจายเสีย งสามารถรับ ฟงไดในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน ในการ
กระจายเสียง กระทรวงการตางประเทศจึงควรคํานึงถึงผูฟงในประเทศเพื่อนบานดวย ผูศึกษาจึงใช
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายเสียงระหวางประเทศ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยว Soft Power, Public
Affairs และ Public Diplomacy เปนกรอบในการศึกษาวิจัย โดยไดศึกษาแนวความคิดของ
นักวิชาการแตละทาน และไดบูร ณาการองคความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม (งานวิจัย) ที่
เกี่ยวของ และประสบการณของผูศึกษา ซึ่งมีโอกาสปฏิบัติหนาที่ที่กองวิทยุกระจายเสียงถึง ๒ วาระ
คือระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๖ ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนจากวิทยุเอเชียเสรีมาเปนวิทยุ
สราญรมย และระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค ๒ ประการ ไดแก
๑) ศึกษาวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และปญหา/อุปสรรค ของสถานีวิทยุสราญรมย
๒) ศึกษาวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของวิทยุสราญรมย
๓) กําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของสถานีวิทยุสราญรมย
ดวยการขยายฐานผูฟงใหกวางขึ้น เพื่อสามารถดําเนิน Public Affairs เพื่อเสริมสรางความรูความ
เข า ใจที่ ถู ก ต อ งของประชาชนเกี่ ย วกั บ นโยบายและการดํ า เนิ น งานด า นการต า งประเทศ และ
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งประเทศไทยกับ ประเทศตา งๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่ อนบา นที่ มีพ รมแดน
ติดตอกัน เพื่อใหประชาชนสนับสนุนการทํางานของกระทรวงการตางประเทศและรัฐบาล และเปน
Soft Power ในการดําเนิน Public Diplomacy เพื่อเผยแพรเกียรติภูมิและภาพลักษณที่ดีของ
ประเทศ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ดีและถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทยในประเทศเพื่อนบาน
เพื่อสรางความนิยมชมชอบในประเทศไทย และเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
๓.๑ สถานีวิทยุสราญรมย
สถานีวิทยุสราญรมยเปนสถานีวิทยุที่ปรับมาจากสถานีวิทยุเอเชียเสรี ทําการกระจายเสียง
ดวยคลื่นขนาดกลาง ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ ๑๕๗๕ กิโลเฮิรตซ กําลังสงอากาศ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต โดย
มีหนวยงานที่รับผิดชอบคือกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ
สถานีวิทยุเอเชียเสรี (Voice of Free Asia – V.F.A.) จัดตั้งขึ้นภายใตความตกลงวาดวย
ความรวมมือดานการกระจายเสียงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๐๘ ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๑ สูผูฟงในประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะ
ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนและประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้ สถานีฯ ใชคลื่นความถี่รวมกับสถานีวิทยุ
เสียงแหงอเมริกา (Voice of America – วีโอเอ)
วัตถุประสงคหลักในการกอตั้ง V.F.A. ก็คือ ๑ เพื่อปองกันภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต
และเผยแพร ค วามดี ง ามของระบอบประชาธิ ป ไตย จากการที่ รั ฐ บาลได มี ม ติ ใ ห ก ระทรวงการ
ตางประเทศ เปนผูบริหาร V.F.A. มาตั้งแตแรก โดยผูกําหนดนโยบายสถานีทานแรกคือ ดร. ถนัด คอมันตร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น เปนผูใหความสําคัญยิ่งตอการทูตสาธารณะ
(Public Diplomacy) โดยการใชสื่อสารมวลชนขามพรมแดน เนื้อหารายการสวนใหญเกี่ยวกับการ
ต อ ต า นลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต การต อ ต า นและการตอบโต ก ารโฆษณาชวนเชื่ อ ของลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต
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๑

ธนพรรณ วงษประเสริฐ, พัฒนาการของสถานีวิทยุเอเชียเสรี (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๓๗.

๒๐
นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญตอขาวสารการเมืองตางปรเทศ รวมถึงการเผยแพรนโยบายผูกมิตร และ
กิจ กรรมที่ นา ชมเชยของไทยทั้งในประเทศและในตางประเทศ เพื่อกอใหเกิดความเขาอัน ใจดีตอ
ประเทศไทย และสรางภาพพจนที่ดีของประเทศไทย เปาหมายของเนื้อหารายการจึงมีลักษณะเพื่อ
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. ก็ไดป รับ ปรุงรายการครั้งใหญ เนื่องจากสถานการณ
การเมืองระหวางประเทศในขณะนั้น ตลอดจนไดลดเวลาในการกระจายเสียง ดวยการลดการกระจาย
เสียงในภาคภาษาไทยเหลือเพียงวันละ ๓๐ นาที ในเวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. และเพิ่มการกระจาย
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 ก็ไดเพิ่มการกระจายเสียงภาคภาษามลายู ในเวลา ๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.
และเพิ่มเวลาการกระจายเสียงภาคภาษาไทยเปน ๑ ชั่วโมง ตั้งแตเวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.
ประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อสถานการณทางการเมืองระหวางประเทศคลี่คลายไปในทาง
ที่ดี ขึ้น กอปรกั บ นโยบายต างประเทศของไทยไดเปลี่ย นแปลงไป วัตถุป ระสงคของ V.F.A. จึง
ปรับเปลี่ยนตามไปดวย ๒ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ดังนี้
๑) เพื่อเผยแพรขาวสารขอมูลที่เปนประโยชน และกิจกรรมดานการตางประเทศของไทย
ภาพลักษณที่ถูกตอง รวมทั้งขอเท็จจริงของเหตุการณตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบทบาทและผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการตางประเทศ
๒) เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางประชาชนชาวไทยกับชาว
ตางประเทศ
๓) เพื่อเผยแพรกิจกรรมของราชสํานักและของรัฐบาลไทย ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
๔) เพื่อเสนอขาวตางประเทศโดยเนนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเหตุการณ
สําคัญตางๆ ของโลก อันอาจสงผลกระทบตอผลประโยชนและความมั่นคงของประเทศไทย ทั้งโดย
ทางตรงและทางออม
๕) เพื่ อเป นสื่ อกลางที่ จ ะนําขาวสารและสาระประโยชนมอบใหแกคนไทยที่ทํางานใน
ตางประเทศ
ทั้งนี้ ยังเปนการออกอากาศใน ๖ ภาษาเชนเดิม โดยการออกอากาศในภาษาอินโดจีนจะ
เนนการเผยแพรขาวและบทความที่มีเนื้อหาในเชิง “สรางสรรค” และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง
ประชาชนไทยกับประชาชนในลาว กัมพูชา และเวียดนาม ใหมากยิ่งขึ้น
V.F.A. ไดดําเนินการมาจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑ จึงไดมีการปรับปรุงใหมอีกครั้ง โดย
เป น การปรั บ ปรุ ง ทั้ ง ในด า นนโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค กลุ ม เป า หมาย ลั ก ษณะการดํ า เนิ น รายการ
19

๒

กรมสารนิเทศ สถานีวิทยุเอเชียเสรี, ๒๕๓๘, อัดสําเนา.

๒๑
ตลอดจนเปลี่ยนชื่อ ซึ่งสาเหตุในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ ๓ คือ วีโอเอ ซึ่งออกอากาศในคลื่นเดียวกัน
ออกอากาศภาคภาษาอินโดจีนอยูแลว ประกอบกับในขณะนั้นสงครามเย็นยุติลงแลว ทุกประเทศใน
ภู มิ ภ าคต า งเป น มิ ต รกั บ ไทย จึ ง ไมมี เ หตุผ ลที่จ ะออกอากาศแบบเดิ ม เพราะจะส ง ผลกระทบต อ
ความสัมพันธระหวางประเทศ นาจะนําคลื่นดังกลาวมาใชใหเปนประโยชน และเห็นวาคลื่น เอ.เอ็ม.
กําลังสง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต ควรจะปรับโดยมุงไปสูประเทศไทยในชนบท สวนในการเปลี่ยนชื่อสถานีนั้น
เนื่องจากวา หากใชวิทยุเอเชียเสรี (Voice of Free Asia) ก็จะสรางความสับสนกับ Radio Free Asia
ที่จัดตั้งโดยสหรัฐฯ เชนกัน ซึ่งบางครั้งก็โจมตีประเทศเพื่อนบาน ทําใหกระทรวงฯ ตองเสียเวลาชี้แจง
และที่ใชคําวา “สราญรมย” ก็เพราะวา (ในเวลานั้น) กระทรวงการตางประเทศ ตั้งอยูที่วังสราญรมย
การใชชื่อวิทยุสราญรมย เพื่อใหเห็นวา กระทรวงการตางประเทศพรอมที่จะใหขาวสารและใชวิทยุ
แหงนี้ใหเปนประโยชนแกพี่นองประชาชนคนไทย
ทั้งนี้ V.F.A. ไดเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยุสราญรมย” เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ โดย
ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น ไดทําพิธีเปดอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑
๓.๑.๑ บทบาทของสถานีวิทยุสราญรมย ๔
๑) เปนการดําเนินการในลักษณะการทูตเพื่อมวลชน (Public Diplomacy) เพื่อ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานการตางประเทศของไทย และบริการที่กระทรวงการตางประเทศใหแก
ประชาชน รวมถึงการคุมครองชวยเหลือและดูแลทุกขสุขของคนไทยทั้งในและตางประเทศ
๒) เปนกระจกของสังคม (Mirror of Society) โดยเผยแพรเรื่องเกี่ยวกับ
วั ฒ นธรรม ประเพณี ความเป น อยู ศาสนา การทอ งเที่ ย ว เพื่อ ใหเ กิดความรักไทย และสงเสริ ม
People-to-people contact
๓) เพื่อใหความรู ขาวสาร ขอมูลในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหวาง
ประเทศสูประชาชนทั้งในชนบทและในเมือง
๔) เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ
๕) เปนสื่อกลางในการติดตอระหวางคนไทยในตางแดนกับญาติพี่นองในประเทศไทย
๖) เพื่อสาระบันเทิง
๓.๑.๒ นโยบายในการกระจายเสียง ๕
นายพิ ษณุ จั นทรวิทัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสีย งและนายสถานีวิทยุ
สราญรมยในขณะนั้น ไดกลาวถึงนโยบายในการกระจายเสียงของสถานีวิทยุสราญรมยวานโยบายหลัก
คือเพื่อประชาสัมพันธการดําเนินนโยบายการตางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการคุมครอง
ดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ การเตือนประชาชนเรื่องการถูกลอลวงไป
ทํ า งาน หรื อ ไปค า ประเวณี ใ นต า งประเทศ และเพื่ อ ชี้ แ จงสิ ท ธิ ที่ พึ ง มี พึ ง ได จ ากกระทรวงการ
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๓

พิมพพรรณ เงินสวาง, ศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานกระจายเสียงระหวางประเทศ รายการภาคภาษาไทยของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กับวิทยุสราญรมย (เอเชียเสรี) (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒), หนา ๑๒๗.
๔
สถานีวิทยุสราญรมย, อัดสําเนา, ๒๕๔๑
๕
พิมพพรรณ เงินสวาง, อางแลว, หนา ๑๒๘-๑๒๙.

๒๒
ตางประเทศในกรณีตกทุกขไดยากในตางประเทศ และนโยบายที่สองคือหความรูแกประชาชนในเรื่อง
ของการตางประเทศ โดยชี้ใหเห็นวาเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
มีผลกระทบตอประเทศไทย หรือกระทบกับชาวนา ชาวสวน ชาวไร อยางไร เชน อาจจะเกี่ยวของใน
แงของเศรษฐกิจ ผลผลิต แรงงานตางชาติ การปกปนเขตแดน เปนตน ซึ่งบางประเด็นเปนปญหาใหญ
ที่ชาวบานตองรับรู (ในภาษาชาวบาน) เพื่อใหเขารูสึกวาเรื่องของการตางประเทศไมใชเรื่องไกลตัวอีก
ตอไป ดังนั้น จึงตองการแรงสนับสนุนจากชาวบาน ตองการสรางสังคมชนบทใหแข็งแกรง เพื่อที่จะ
สนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศ นี่คือนโยบายของกระทรวงการตางประเทศในการตั้งสถานี
วิทยุสราญรมยขึ้นมา
นโยบายในการกระจายเสียงของสถานีวิทยุสราญรมยสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงการตางประเทศ ดังสุนทรพจนของ ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ ในโอกาสเปดสถานีวิทยุสราญรมยอยางเปนทางการ วา ๖ “การดําเนินการของสถานีวิทยุ
สราญรมยนี้ นับวาสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่เนนความโปรงใสในดานขอมูลขาวสาร พี่นอง
ประชาชนทุกสว นของประเทศและคนไทยที่อยูนอกประเทศนั้น มีสิทธิ์ที่จ ะไดรับ ทราบขอมูลและ
ขาวสาร ไดรับทราบการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศและของรัฐบาลโดยเทาเทียมกัน”
ดร. สุรินทรฯ ยังใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธใหประชาชนในตางจังหวัด ไดรับทราบนโยบาย
และการดําเนินการดานการตางประเทศ เปนสิ่งจําเปนในยุคขาวสารไรพรมแดนเชนในปจจุบัน การ
ดําเนิน นโยบายตางประเทศจะสัมฤทธิ์ผลไดอยางสมบูรณ ก็ดว ยการสนับสนุนของประชาชนไทย
เทานั้น ดังนั้น สถานีวิทยุสราญรมยจึงนับเปนกลไกที่สําคัญในขณะนี้
๓.๑.๓ เปาหมายในการกระจายเสียง
โดยที่ น โยบายหลั ก ของการกระจายเสี ย งของสถานี วิ ท ยุ ส ราญรมย คื อ การ
ประชาสัมพันธการดําเนินนโยบายการตางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการคุมครองดูแล
คนไทยและผลประโยชน ข องคนไทยในต า งประเทศ และการให ค วามรู ป ระชาชนในเรื่ อ งการ
ตางประเทศ กลุมผูฟงเปาหมายหลักของสถานีฯ จึงเปนผูฟงในประเทศไทย
นอกจากกลุมผูฟงเปาหมายหลักซึ่งเปนประชาชนไทยภายในประเทศแลว สถานี
วิทยุสราญรมยยังใหความสําคัญตอประชาชนไทยในประเทศเพื่อนบาน ชาวตางประเทศที่พํานักอยูใน
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนประชาชนของประเทศเพื่อนบานที่อาศัยอยูตามแนว
ชายแดน สถานีวิ ทยุ ส ราญรมย ได ยกเลิกภาษาของประเทศเพื่อนบาน คงไวเฉพาะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล และเปนภาษาราชการของอาเซียน
๓.๑.๔ การปฏิบัติงาน
โดยที่บุคลากรที่ทําหนาที่จัดรายการสวนใหญคือเจาหนาที่การทูตและเจาหนาที่
ธุรการของกองวิทยุกระจายเสียง ซึ่งไมไดจบทางดานสื่อสารมวลชน เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ นายสถานีวิทยุสราญรมยจึงไดเตรียมความพรอมของบุคลากรดังกลาว โดยสง
เขารับการอบรมหลักสูตรการผลิตรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ ตลอดจนขอความรวมมือจาก
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๖

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

๒๓
บรรษัทวิทยุกระจายเสียงแหงอังกฤษ (British Broadcasting Corporation – บีบีซี) สงเจาหนาที่มา
จัดอบรมหลักสูตรการผลิตรายการวิทยุให
เมื่อบุคลากรมีความพรอม เขาใจหลักการของการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแลว
นายสถานีวิทยุสราญรมยจึงใหบุคลากรแตล ะคนเสนอรายการ พรอมทั้งกําหนดวัตถุประสงคของ
รายการ และเปาหมายผูฟงที่ชัดเจน เพื่อเปนกรอบในการจัดรายการใหมีเอกภาพ โดยที่เปาหมายผูฟง
ของวิทยุสราญรมยไดแกชาวชนบท รายการสวนใหญจึงถูกกําหนดขึ้นเพื่อตอบสนองประโยชนและ
ความสนใจของผูฟงในชนบท นอกจากนี้ วิทยุสราญรมยยังไดปรับปรุงรูปแบบรายการใหมโดยเนนให
เปนการพูดคุยกับผูฟง การสนทนา การสัมภาษณ สารคดีทั่วไป นิตยสารทางอากาศ โดยกระจายเสียง
ตั้งแตวันจันทร - วันศุกร วันละ ๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที ภาคภาษาอังกฤษ ออกอากาศเวลา ๐๙.๐๐–
๑๙.๓๐ น. สวนภาคภาษาไทย (รวมภาษาถิ่นอีสาน) ออกอากาศ ๓ ชวง คือ ๐๕.๓๐–๐๗.๐๐ น.
๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น., และ ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.
อนึ่ง นายสถานีวิทยุสราญรมยยังไดกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรหรือผูจัดรายการ
วา ตองมีความรูดีพอสมควรในเรื่องของกระทรวงการตางประเทศ ตองพูดและใชภาษาที่ฟงงายและ
ชัดเจน และตองเขาใจความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ และความเปนอยูของประชาชนในชนบท
รายการกระจายเสียงในภาคภาษาไทย แบงเปน ๓ สวน ไดแก
๑) ข า วต า งประเทศและข า วในประเทศ (ต อ งเป น ข า วที่ วิ เ คราะห แ ล ว ว า มี
ผลกระทบตอประชาชน) ในลักษณะวิเคราะห พูดคุย ใหขอมูลขาวสาร
๒) ความรู เพื่อเสริมสรางสังคมชนบทใหเขมแข็ง เชน ความรูเรื่องประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญ การตางประเทศ การเกษตร สุขภาพ ฯลฯ
๓) บั น เทิ ง เช น เพลง สถานที่ ทองเที่ ย ว ฯลฯ เพื่ อใหเ กิด ความสมดุ ล ไม เป น
วิชาการจนเกินไป
และที่ถือวาเปนจุดเดนของสถานีฯ คือการสัมภาษณเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ
ไทยในตางประเทศ เกี่ยวกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ หรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ
สําหรับรายการภาคภาษาอังกฤษ เปนรายการขาวประจําวัน เนนเรื่องนโยบาย
กิจกรรม ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานดานการตางประเทศของรัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศ
เหตุ การณ ร ะหว า งประเทศที่ ส ง ผลกระทบต อประเทศไทย รวมถึงการสัมภาษณ เอกอัค รราชทู ต
ตางประเทศประจําประเทศไทย

๒๔
ตารางที่ ๑ รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๔๑ ๗
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วัน/เวลา
จันทร

๐๕.๓๐๐๖.๐๐
เกษตรนารู

อังคาร

ทองเที่ยวไทย

พุธ

วงวรรณกรรม

พฤหัสบดี

สุขภาพรับ
อรุณ
มรดกไทย

ศุกร

๐๖.๐๐๐๖.๓๐
รูรอบโลก

๐๖.๓๐- ๑๗.๓๐- ๑๘.๐๐๐๗.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๘.๓๐
กินทั่วไทย ขาว คุยหลังขาวกับ
สุรพล (อีสาน)
รอบบานเรา
ขาว คุยเฟอง เรื่อง
เศรษฐกิจ
รอบบานเรา
ขาว คุยหลังขาวกับ
สุรพล (อีสาน)
รอบบานเรา
ขาว
นานาสาระ
เลาเรื่องเกา

ขาว

๑๙.๐๐- ๒๒.๐๐-๒๒.๓๐
๑๙.๓๐
English เพื่อนประมงไทย
English เพื่อนประมงไทย
English เพื่อนประมงไทย
English เพื่อนประมงไทย

คุยหลังขาวกับ English เพื่อนประมงไทย
สุรพล (อีสาน)

โดยที่เปนการกระจายเสียงในระบบ เอ.เอ็ม. ซึ่งไมอาจรับฟงไดชัดเจนในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล วิทยุสราญรมยจึงไดรวมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจัดรายการ
“เกาะสถานการณโลก” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่
๙๒.๕ กิโลเฮิรตซ ทุกวันศุกร เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื่อใหความรูและขอมูลขาวสารดานการ
ตางประเทศที่ฉับไวแกประชาชน ตลอดจนเผยแพรผลงานของกระทรวงการตางประเทศใหแกผูฟงใน
กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล โดยจะมี hot line สัมภาษณขาราชการชั้นผูใหญของกระทรวงการ
ตางประเทศในเรื่องนโยบาย และเหตุการณสําคัญในตางประเทศ
เพื่อใหบริการคนไทยในตางประเทศ สถานีวิทยุสราญรมยไดรวมมือกับสถานีวิทยุ
Special Broadcasting Service (SBS) ของออสเตรเลีย โดยในระยะแรกจะสงเทปบันทึกรายการ ไป
ออกอากาศในรายการภาคภาษาไทยที่น ครเมลเบิรน และนครซิดนีย และตอมาไดเ พิ่มเติ มสรุ ป
สถานการณและขาวที่นาสนใจประจําสัปดาหผานโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ ตลอดจนรวมมือ
กับสถานีวิทยุ F.M. CoCoLo นครโอซากา โดยเปนการสรุปขาวและเหตุการณสําคัญในประเทศไทย
ผานโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ เพื่อออกอากาศในเขตญี่ปุนตะวันตก ซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู
ไมนอย
๓.๑.๕ ผลการดําเนินงาน
นายสถานีวิทยุสราญรมยไดมอบหมายใหผูจัดรายการฟงรายการของกันและกัน
และทุกเดือน นายสถานีฯ จะเรียกประชุมผูจัดรายการ เพื่อพิจารณาวา รายการที่ทําไปเปนไปตาม
เปาประสงคที่กําหนดไวหรือไม หากไมใช ก็ตองปรับใหม ดังในกรณีของนายกิตติศักดิ์ กลอมจิตร
เจาหนาที่การทูต ๖ ผูจัดรายการ “เพื่อนประมงไทย” ซึ่งกลาววา ๘
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วิทยุสราญรมย ปที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๑.
พิมพพรรณ เงินสวาง, อางแลว, หนา ๑๓๕-๑๓๖.

๒๕
รายการเพื่อนประมงไทย ตอนแรกออกอากาศเวลา ๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. เพราะ
คิดวา เปาหมายคือเรือประมงจะออกในชวงนั้น แตเปนการเขาใจผิด เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปน
เวลานอนของชาวประมง จึงเปลี่ยนเวลาใหมเปน ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น. เรือประมงเริ่มออก และยังได
เปาหมายเพิ่มเติมจากคนฟงที่ไมใชชาวประมงทุกภาคของประเทศ .... จดหมายที่เขามาจะหลากหลาย
บางคน ก็เขียนมาถึงทุกรายการ เชน ไดรับความรู มีประโยชน ทําใหฉุกใจคิด และไมถูกหลอก ทําให
ผูจัดมีความภูมิใจมาก
นายพิษณุ จันทรวิทัน นายสถานีวิทยุสราญรมย ไดกลาวถึงผลการกระจายเสียง
ของสถานีวิทยุฯหลังจากดําเนินการมาไดประมาณ ๑๐ เดือน วา ๙
เราไดทําการสํารวจ ปรากฏวารับไดชัดเจนตั้งแตเหนือสุดจนถึงใตสุด และไดรับ
จดหมายจากทุกจังหวัดของประเทศไทยรวมทั้งหลวงพระบางและลาว ทั้งประเทศเขมร เวียดนาม
มลายู สิงคโปร จดหมายมาทุกวันตอนนี้ ....จากการทดลองฟง ในตางประเทศชัดเจน เทาที่ทํามา
๑๐ เดือน นับตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ไดรับการตอบสนองจากทั่วประเทศ
อย า งแท จ ริ ง ส ว นใหญ ผู ฟงจะตอบกลับมาวาดีใจและชอบมากที่มีวิทยุแบบนี้ เพราะไมมีโ ฆษณา
ตรงไปตรงมา และตองยอมรับวาขณะนี้คุณภาพของวิทยุ เอ.เอ็ม. ทั่วไปในตางจังหวัด สวนใหญจะมี
แตการโฆษณาสินคา ... ชาวบานตองการที่จะฟงวิทยุที่มีเนื้อหาสาระ (ประมวลจากจดหมายที่ไดรับ)
เขาจึงฟงวิทยุสราญรมย เพราะฉะนั้น กลาพูดไดวา ๖๐% (ของผูฟง) คือคนในระดับที่มีการศึกษาใน
ทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ครู พระ นักเรียน เปนตน
พิ ม พ พ รรณ เงิ น สว า ง ได ศึ ก ษาจดหมายจากผู ฟ ง ที่ ม าถึ ง สถานี วิ ท ยุ ส ราญรมย
ระหว า งเดื อนพฤศจิ กายน ๒๕๔๑ – มกราคม ๒๕๔๒ ๑๐ และสรุป วา ในแตล ะเดือนมีผูฟงเขีย น
จดหมายมาถึงรายการตางๆ ของสถานีฯ จํานวนมาก (๓ เดือน รวมจดหมาย ๓๙๓ ฉบับ) จดหมาย
เหลานี้สงมาจากทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย รวมทั้งประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว พมา เวียดนาม
สิงคโปร บรูไน จากผูฟงทั้งชายและหญิง จากหลากหลายสาขาอาชีพ เชน ขาราชการ คนเกษียณ
ตํารวจ ทหาร ครู พระ ชี นักเรียนนักศึกษา คนพิการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ซึ่งผูฟงบางทาน
จะเขียนไปถึงรายการตางๆ ที่ตนชื่นชอบอยางตอเนื่อง และบางทานก็เขียนถึงทุกรายการ บางทานก็
แจงผลการรับฟงใหทราบดวย นอกจากนี้ ยังพบวาผูฟงนิยมรูปแบบรายการที่ใหสาระความรูโดยทั่วๆ ไป
ที่เกี่ยวของกับตัวเอง เหตุการณปจจุบันที่อยูในความสนใจ
เมื่อวิเคราะหดูสาเหตุที่ผูฟงชื่นชอบ ใหความสนใจติดตามรายการตางๆ และเขียน
จดหมายมาถึงทุกรายการของสถานีฯ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องนั้น พิมพพรรณฯ สรุปวา สวนใหญ
จะชอบเนื้อหาสาระ ความรูเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ที่ผูจัดนํามาเสนอ ซึ่งบางเรื่องไมเคยรับรูมากอน
และบางครั้งก็เปนเรื่องใกลตัว ที่สามารถนําไปปรับใชกับชีวิตประจําวันได สาเหตุรองก็คือวิธีการพูด
และลี ล าในการนํ า เสนอรายการของผู จั ด รายการแต ล ะท า นที่ แ ตกต า งกั น ไป ซึ่ ง ส ว นใหญ จ ะใช
ภาษาไทยที่เขาใจงาย ตรงไปตรงมา มีความเปนกันเองกับผูฟง ผูจัดรายการยังใหความสนใจและ
ตอบสนองความตองการของผูฟงอยางสม่ําเสมอ เชน เมื่อผูฟงเขียนจดหมายมาวา ตองการรับฟง
เรื่องราว สาระบันเทิง เพลง หรือหนังสือ ผูจัดก็จะตอบสนองความตองการโดยทันที เชน หาเรื่องที่
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พิมพพรรณ เงินสวาง, อางแลว, หนา ๑๓๕.
พิมพพรรณ เงินสวาง, อางแลว, หนา ๑๓๗-๑๔๑.

๑๐

๒๖
ตองการหรือเพลง นํามาเสนอตามคําขอ รวมทั้งจัดหาหนังสือสงไปใหตามที่ผูฟงตองการ หากไมมี ก็
จะจัดหาเลมอื่นสงไปใหแทน การปฏิบัติเชนนี้เปนที่ชื่นชอบและพอใจของผูฟง ผูฟงบางทานยังให
ขอคิดเห็นเสนอแนะความรู หรือจัดหาหนังสือที่มีประโยชนสงมาใหผูจัดเชนกัน ปฏิสัมพันธดังกลาว
ชวยใหเกิดความใกลชิดสนิทสนมระหวางผูจัดกับผูฟง นับวาเปนการใชวิทยุเปนเครื่องมือติดตอสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนความรู ที่ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเปนอยางดี
ในสวนของขาวหรือเหตุการณทั้งในและนอกประเทศที่นํามาเสนอ ผูฟงก็เห็นวา มี
ความรวดเร็ว ทันโลก ทันเหตุการณ เปนขาวที่ใกลตัว ชวยใหผูฟงไดรับประโยชนโดยตรงจากขาวนั้นๆ
ชวยใหหูตากวางไกล สามารถนําไปเปนแบบอยาง หรือเปนอุทาหรณสอนใจได
อยางไรก็ตาม โดยที่วิทยุสราญรมยกระจายเสียงดวยระบบ เอ.เอ็ม. โดยอาศัยคลื่นดิน
ทําใหการรับฟงในบางพื้นที่ รวมทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง มีอุปสรรค เชน เสียงขาดๆ
หายๆ เปนบางชวง สัญญาณไมชัดเจน มีคลื่นแทรก เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ
ตลอดจนผูฟงตั้งบานเรือนใกลสถานีถายทอดของวิทยุกระจายเสียงแหงอื่น
นอกจากนี้ รายการของวิ ท ยุ ส ราญรมย จํ า เป น ต อ งปรั บ เปลี่ ย นมาโดยตลอด
เนื่ อ งจากผู จั ด รายการส ว นใหญ ซึ่ ง ได แ ก เ จ า หน า ที่ ก ระทรวงการต า งประเทศ โดยเฉพาะกอง
วิทยุกระจายเสียง มีวาระการปฏิบัติงานประมาณ ๒ - ๔ ป ก็ตองโยกยายไปปฏิบัติหนาที่ที่กรมกอง
อื่น หรือในตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงตัวผูจัดรายการเปนปญหาสําคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียง
เนื่ อ งจากผู จั ด รายการแต ล ะคนต า งก็ มี รู ป แบบและเทคนิ ค การจั ด รายการที่ แ ตกต า งกั น การ
เปลี่ยนแปลงผูจัดรายการจึงอาจสงผลกระทบตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนการรับฟงของกลุม
ผูฟง เนื่องจากการจัดรายการวิทยุใหประสบความสําเร็จนั้น ผูจัดรายการจะตองเปนผูมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และมีความเปนมืออาชีพ จึงจะทําใหการจัดรายการมีประสิทธิภ าพ ทําใหผูฟงติดตาม
รายการ และสรางความนิยม (loyalty) ใหเกิดขึ้นในหมูผูฟงวิทยุ ซึ่งผูจัดตองใชความสามารถสวนตัว
และต องใช เ วลาพอสมควร เมื่ อผู ฟงชื่น ชอบในตัว ผูจัดหรือรูป แบบของรายการแลว สถานีวิทยุก็
จําเปนตองพยายามรักษามาตรฐานนี้ไว และพัฒนาใหดีขึ้นเพื่อกลุมเปาหมายอื่นตอไป อันจะเปนสราง
ความนิยมใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ การเปลี่ยนแปลงตัวผูจัดรายการบอยๆ จึงเปนเหตุผล
สําคัญที่ทําใหการดําเนินงานหรือพัฒนาดานรายการขาดความตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังทําใหการพัฒนา
บุคลากรไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร

๒๗
ตารางที่ ๒ รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนกันยายน ๒๕๔๒ ๑๑
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วัน/เวลา

๐๕.๓๐- ๐๖.๐๐- ๐๖.๓๐- ๑๗.๓๐๐๖.๐๐
๐๖.๓๐ ๐๗.๐๐ ๑๘.๐๐
จันทร เกษตรนารู รูรอบโลก กินทั่วไทย คุยกับสุรพล
(อีสาน)
อังคาร ทองเที่ยวไทย เลาสูกันฟงความ เปดโลกยาม
หลังในตางแดน
เย็น
พุธ วงวรรณกรรม
รอบบานเรา
คุยกับสุรพล
(อีสาน)
พฤหัสบดี สุขภาพรับ
รอบบานเรา
เปดโลกยาม
อรุณ
เย็น
ศุกร
มรดกไทย
รอบบานเรา
คุยกับสุรพล
(อีสาน)

๑๘.๐๐-๑๘.๓๐

๑๙.๐๐๒๒.๐๐๑๙.๓๐
๒๒.๓๐
News ฿Business ทํามาหากิน เพื่อนประมง
in Asia
ไทย
News :
ดาวดวงนอย เพื่อนประมง
Special Report
ไทย
News : Places & ทํามาหากิน เพื่อนประมง
People
ไทย
News : Siam ดาวดวงนอย เพื่อนประมง
Square
ไทย
News : Friday สรุปขาวเดน เพื่อนประมง
Variety
ประจําสัปดาห
ไทย

ตารางที่ ๓ รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๔๗ ๑๒
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วัน/เวลา
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร

๑๑
๑๒

๐๕.๓๐๐๖.๐๐๐๖.๓๐๑๗.๓๐๑๘.๐๐๑๙.๐๐๐๖.๐๐
๐๖.๓๐
๐๗.๐๐
๑๘.๐๐
๑๘.๓๐
๑๙.๓๐
สราญรมย รอบบานเรา สราญรมย English in คุยกันวัน ดาวดวงนอย
ยามเชา
สนทนา
Trend
จันทร
ทองเที่ยว รอบบานเรา เกร็ดบัวแกว เปดโลกยาม หลายคน ดาวดวงนอย
ไทย
เย็น
อยากรู
เลาสูกันฟง รอบบานเรา รูรอบโลก ทํามาหากิน คุยกันวันพุธ ดาวดวงนอย

๒๒.๐๐๒๒.๓๐
หนาตาง
โลกกวาง
หนาตาง
โลกกวาง
หนาตาง
โลกกวาง
สุขภาพรับ รอบบานเรา นานาสาระ เปดโลกยาม
รักษ
ดาวดวงนอย หนาตาง
อรุณ
เย็น
สิ่งแวดลอม
โลกกวาง
ชองทาง รอบบานเรา กงสุล
รูกฎหมาย คุยกันวันศุกร ดาวดวงนอย หนาตาง
ธุรกิจไทย
สัมพันธ
สบายใจ
โลกกวาง

วิทยุสราญรมย ปที่ ๑ ฉบับที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๒.
วิทยุสราญรมย ปที่ ๖ ฉบับที่ ๒๕ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๗.

๒๘
ตารางที่ ๔ รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๐ ๑๓
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วัน/เวลา

๐๕.๓๐๐๖.๐๐๐๖.๐๐
๐๖.๓๐
สราญรมย รอบบานเรา
ยามเชา
ละครเฉลิม รอบบานเรา
พระเกียรติ

๑๙.๐๐๒๒.๐๐๑๙.๓๐
๒๒.๓๐
ดาวดวงนอย หนาตาง
โลกกวาง
ดาวดวงนอย หนาตาง
โลกกวาง

พุธ

ทันโลกกีฬา

พฤหัสบดี

สุขภาพรับ
อรุณ
เพลงสากล
พาเพลิน

ดาวดวงนอย หนาตาง
โลกกวาง
ดาวดวงนอย หนาตาง
โลกกวาง
ดาวดวงนอย หนาตาง
โลกกวาง

จันทร
อังคาร

ศุกร

๐๖.๓๐๑๗.๓๐๑๘.๐๐๐๗.๐๐
๑๘.๐๐
๑๘.๓๐
สาระนารู English in คุยกันวัน
งานกงสุล
Trend
จันทร
ปกิณกะจาก เปดโลก
หลายคน
สํานักราช ยามเย็น
อยากรู
เลขาธิการ
รอบบานเรา รูรอบโลก UN ๓๖๐ คุยกันวันพุธ
องศา
รอบบานเรา นานาสาระ เปดโลก
รักษ
ยามเย็น สิ่งแวดลอม
รอบบานเรา กงสุลสัมพันธ รูกฎหมาย คุยกันวันศุกร
สบายใจ

ตารางที่ ๕ รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ๑๔
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วัน/เวลา
จันทร

๐๕.๓๐- ๐๖.๐๐- ๐๖.๓๐๐๖.๐๐ ๐๖.๓๐ ๐๗.๐๐
สราญรมย
รอบบานเรา
ยามเชา

อังคาร

โลกมุสลิม

รอบบานเรา

พุธ

ถนนอาชีพ

รอบบานเรา

พฤหัสบดี สุขภาพรับ
รอบบานเรา
อรุณ
ศุกร
หลายคน รอบบาน เราคือ
อยากรู
เรา
อาเซียน

๑๓
๑๔

๑๗.๓๐-๑๘.๐๐

๑๘.๐๐๑๙.๐๐๒๒.๐๐๑๘.๓๐
๑๙.๓๐
๒๒.๓๐
รักษสิ่งแวดลอม News & ดาวดวงนอย วัฒนธรรม
Views from
สัมพันธ
Bangkok
เฉลิมพระเกียรติ หนาตาง ดาวดวงนอย สาระนารู
ในหลวง ๘๔
โลกกวาง
งานกงสุล
พรรษา
ปกิณกะจาก
หนาตาง ดาวดวงนอย ที่นี่ ... พิธี
สํานักราชลขาธิ โลกกวาง
การทูต
การ
กงสุลสัมพันธ
หนาตาง ดาวดวงนอย ทันโลกกีฬา
โลกกวาง
รูกฎหมาย
หนาตาง ดาวดวงนอย รูรอบโลก
สบายใจ
โลกกวาง
(โลก
เยาวชน)

วิทยุสราญรมย ปที่ ๙ ฉบับที่ ๓๔ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๐.
วิทยุสราญรมย ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๓ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔.

๒๙
ตารางที่ ๖ รายการวิทยุสราญรมย ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๕
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วัน/เวลา
จันทร

๐๕.๓๐- ๐๖.๐๐- ๐๖.๓๐๐๖.๐๐ ๐๖.๓๐ ๐๗.๐๐
สราญรมย
รอบบานเรา
ยามเชา

อังคาร

โลกมุสลิม

รอบบานเรา

พุธ

Foreign
Affairs
Weekly
สุขภาพรับ
อรุณ
หลายคน
อยากรู

รอบบานเรา

พฤหัสบดี
ศุกร

รอบบานเรา
รอบบานเรา

๑๗.๓๐๑๘.๐๐
รักษ
สิ่งแวดลอม

๑๘.๐๐๑๙.๐๐๒๒.๐๐๑๘.๓๐
๑๙.๓๐
๒๒.๓๐
News & ดาวดวงนอย วัฒนธรรม
Views from
สัมพันธ
Bangkok
เราคืออาเซียน หนาตาง ดาวดวงนอย สาระนารู
โลกกวาง
งานกงสุล
ปกิณกะจาก หนาตาง ดาวดวงนอย
รูรอบ
สํานักราช
โลกกวาง
ปลอดภัย กอน
เลขาธิการ
ไปตางแดน
Sparkling
หนาตาง ดาวดวงนอย ทันโลกกีฬา
English
โลกกวาง
บัวแกววันนี้
หนาตาง ดาวดวงนอย รูกฎหมาย
โลกกวาง (โลกเยาวชน) สบายใจ

๓.๒ การวิเคราะห
๓.๒.๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) การเพิ่มศักยภาพ
สถานีวิทยุสราญรมยในการดําเนิน Public Affairs และ Public Diplomacy
ในการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพของสถานีวิทยุสราญรมยในฐานะ
กลไกประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณของกระทรวงการตางประเทศ และประเทศไทย หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดําเนิน Public Affairs และ Public Diplomacy
ของกระทรวงการตางประเทศ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ หรือ SWOT Analysis จะ
เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณของสถานีวิทยุสราญรมย ซึ่งจะชว ยใหน ายสถานีฯ หรือ
ผูบริหารในระดับสูงขึ้นไปสามารถวางแผนและกําหนดกลยุทธของสถานีวิทยุสราญรมยตอไป
จุดแข็ง
องคความรูดานการทูตการตางประเทศ
กําลังสงถึง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต
ไมมีโฆษณา
โอกาส
เครือขายชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดน
การพัฒนาเทคโนโลยีการกระจายเสียงของวีโอเอ

๑๕

จุดออน
กระจายเสียงในระบบ เอ.เอ็ม.
บุคลากร
อุปสรรค
สภาพภูมิประเทศและดินฟาอากาศ
นโยบายของรัฐ

จากเว็บไซตกระทรวงการตางประเทศ, แหลงที่มา www.mfa.go.th.

๓๐
๓.๒.๑.๑ จุดแข็ง (Strengths)
๑) สถานีวิทยุสราญรมยดําเนินการโดยกระทรวงการตางประเทศ ซึ่ง
เปนเจาขององคความรูดานการทูต และความสัมพันธระหวางประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมี
เครือขายสถานเอกอัครราชทูต (สอท.) และสถานกงสุลใหญ (สกญ.) ในทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งมีหนาที่
ติดตามสถานการณทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม ฯลฯ ในประเทศที่ สอท. หรือ
สกญ. ตั้ งอยู ข อมู ล ข า วสารที่ ส ถานีวิ ทยุส ราญรมย นําเสนอจึงเปน ขอ มูล จากแหลง ขอมูล ที่อยูใ น
เหตุการณ และมีความนาเชื่อถือ นอกจากนี้ การเปนวิทยุของกระทรวงการตางประเทศยังสงผลให
วิทยุสราญรมยปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง และกลุมผลประโยชนตางๆ
๒) สถานีวิทยุสราญรมยมีกําลังสงถึง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต รัศมีกระจาย
เสียงสามารถครอบคลุมไปไดทั่วทุกมุมโลก ทําใหประชาชนของประเทศตางๆ โดยเฉพาะในประเทศ
เพื่อนบานใกลเคียง เชน ลาว กัมพูชา เมียนมาร เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน และจีนตอนลาง
สามารถรับฟงรายการของสถานีฯ ได
๓) ไมมีโฆษณารบกวนการรับฟง จากคํากลาวของอดีตนายสถานีวิทยุ
สราญรมย ซึ่งสะทอนจากจดหมายของผูฟง ปรากฏชัดเจนวา ผูฟงติดตามรับฟงวิทยุสราญรมย เพราะ
ไมมีโฆษณาขายสินคา
๓.๒.๑.๒ จุดออน (Weakness)
๑) ระบบกระจายเสีย ง สถานีวิทยุส ราญรมยกระจายเสีย งในระบบ
เอ.เอ็ม. ซึ่งมีจุดออนคือไมสามารถรับสัญญาณไดชัดเจนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งประชาชน
ในเขตดังกลาว มีความตื่นตัวและความออนไหวสูงเกี่ยวกับประเด็นดานการตางประเทศ อันอาจมี
ผลกระทบตอประเทศไทย และตอผลประโยชนของประเทศไทย นอกจากนี้ วิทยุระบบ เอ.เอ็ม. นี้ยัง
ถูกสัญญาณอื่นรบกวนไดงาย
๒) บุคลากร
(๑) กระทรวงการตางประเทศไมมีตํ าแหน งนักจัด รายการวิท ยุ
บุ ค ลากรที่ ทํ า งานวิ ท ยุ คื อ นั ก การทู ต (และเจ า หน า ที่ ส ายสนั บ สนุ น ) ซึ่ ง แม จ ะมี ค วามรู ด า นการ
ตางประเทศ แตขาดพื้นความรูดานสื่อสารมวลชน หรือดานการจัดรายการวิทยุ นอกจากนี้ บุคลากร
แตละคนก็มีงานประจําในหนาที่ที่รับผิดชอบอยูแลว ทําใหไมสามารถทุมเททํางานวิทยุไดอยางเต็มที่
(๒) โดยที่ มี ร ายการหลากหลาย จํ า เป น ต อ งพึ่ ง บุ ค ลากรจาก
กรมกองอื่นใหชวยจัดทํารายการ แตก็ประสบปญหาบอยครั้ง เมื่อบุคลากรดังกลาวมีภารกิจเรงดวน
ไมอาจจัดรายการได
(๓) บุคลากรที่ทํางานวิทยุ มีวาระในการปฏิบัติราชการ ประมาณ
๒–๔ ป ก็ตองโยกยายไปปฏิบัติราชการในกรมกองอื่น หรือประจําการในตางประเทศ ทําใหการ
ดํา เนิน งานด า นการจัดรายการวิทยุไมตอเนื่อง ตองอยูในสภาพของการปรับ และพัฒนาบุคลากร
ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงตัวผูจัดรายการนี้สงผลกระทบตอการสรางความติดตามและความรูสึก
จงรักภักดีของผูฟงตอรายการ ซึ่งจะสงผลถึงจํานวนผูฟง

๓๑
๓.๒.๑.๓ โอกาส (Opportunities)
๑) สถานี วิ ท ยุ ส ราญรมย / กองวิ ท ยุ ก ระจ ายเสี ย ง ได เ ริ่ ม จั ด
ประชุมสัมมนากับนักจัดรายการวิทยุชายแดนไทย-ลาว มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๓ และไดตอยอดจัด
ประชุมสัมมนานักจัดรายการวิทยุช ายแดนไทย-กัมพูชา นักจัดรายการวิทยุดังกลาวจึงไดชวยกัน
ผลักดัน ให มีการจั ดตั้ งชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดนไทย-ลาว และชายแดนไทย-กัมพูช า เพื่อ
ประสานความร ว มมื อระหว า งกั น สถานี วิทยุ ส ราญรมย จึงควรพั ฒ นาใหเ กิดความรว มมือในการ
ถายทอดรายการของสถานีวิทยุสราญรมยผานสถานีวิทยุบริเวณชายแดน และอาจพัฒนาไปถึงการจัด
รายการรวมกันทางสถานีวิทยุบริเวณชายแดน
๒) การพัฒ นาเทคโนโลยีในการกระจายเสีย งของวิทยุเสีย งอเมริกา
(วีโอเอ) สถานีวิทยุสราญรมยออกอากาศดวยคลื่นเดียวกับวีโอเอ โดยวีโอเอเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการสถานีสงหรือสถานีถายทอด (Transmitting Station) และโดยที่สหรัฐอเมริกามีนโยบายที่
จะใหวีโอเอเปนเครื่องมือของตนในการดําเนิน Public Diplomacy เนื่องจากเห็นวาวิทยุประเภท
External Service ใหผลดีในระยะยาวอยางมากตอภาพลักษณทางการเมืองและการสรางความนิยม
ชมชอบและความศรัทธาใหกับผูฟงนอกประเทศ เพื่อมั่นใจวาขอมูลดานบวกของตนจะไปถึงหูของ
ประชาชนทั่วโลกโดยพรอมเพรียงทุกวันไมมีวันหยุด วีโอเอจึงไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาเทคโนโลยี
ในการดํา เนิ น กิจ การวิทยุกระจายเสีย ง ซึ่งรวมถึงสถานีสงของวีโอเอในประเทศไทย ทั้งที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (สถานีวิทยุสราญรมยใชประโยชน) และอุดรธานี (สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย ภาคการกระจายเสียงระหวางประเทศ ใชประโยชน)
๓.๒.๑.๔ อุปสรรค (Threats)
๑) วิทยุระบบ เอ.เอ็ม. ถึงแมวาจะมีจุดเดนที่สามารถเดินทางไดไกล แต
ก็ มีจุ ดด อยคื อ คุ ณภาพของเสี ย งไมดีนัก เพราะเกิดการรบกวนไดงาย เชน ถูกรบกวนจากสถานี
ขางเคียง เครื่องใชไฟฟา และที่สําคัญคือการรบกวนจากธรรมชาติ ไดแก ฝน ฟาแลบ ฟาผา สภาพ
อากาศที่แปรปรวนมากๆ ทําใหเสียงขาดหายเปนชวงๆ
๒) นโยบายของรัฐ ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการกระจาย
เสียงระหวางไทยกับสหรัฐฯ จะหมดอายุลงในป พ.ศ. ๒๕๕๙ หากรัฐบาลไมใหความเห็นชอบในการ
ตออายุความตกลง ภาระความรับผิดชอบในสถานีถายทอดเสียงหรือสถานีสง ยอมตกอยูกับกระทรวง
การตางประเทศ ซึ่งมีงบประมาณและบุคลากรจํากัด
๓.๒.๒ การวิเคราะหแรงกดดันทางดานการแขงขัน
นอกเหนือจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ใน
การขยายฐานผูฟงวิทยุสราญรมย ซึ่งจะเปนการเพิ่มศักยภาพของสถานีวิทยุฯ ในการดําเนิน Public
Affairs และ Public Diplomacy แลว จําเปนตองประเมินสถานการณความรุนแรงในการแขงขันดาน
การดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียง ประเมินความเขมแข็งและโอกาสของสถานีวิทยุสราญรมยใน
การเข าถึ งผูฟงมากยิ่ งขึ้น เพื่ อออกแบบกลยุทธของการแขงขัน โดยใชแนวคิดเกี่ย วกับ แรงกดดัน
ทางการแขงขัน (Competitive forces) ของไมเคิล อี. พอรเตอร (Michael E. Porter) หรือที่รูจักกัน
วา แรงกดดัน ๕ ประการของพอรเตอร (Porter’s Five Forces Model) ดังนี้

๓๒
๑) Threat of segment rivalry ในที่นี้คือแรงกดดันจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่มีอยูแลว ซึ่งสวนใหญไดแก สถานีวิทยุระบบ เอฟ. เอ็ม. ที่กระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ซึ่งใหคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม และไมเกิดสัญญาณรบกวนจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทําใหผูฟงไมมี
ปญหาในการรับฟง
๒) Threat of new entrants ในที่นี้คือแรงกดดันจากการเขามาของวิทยุชุมชน
โดยที่พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ภายใตรัฐธรรมนูญ พ .ศ.๒๕๔๐ ระบุใหภาคประชาชนเขาถึง
และเขาไปใชคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศนไดไมต่ํากวารอยละ ๒๐ รวมทั้งสนับสนุน ใหภาคประชาชนมี
โอกาสใชคลื่นความถี่ตามสัดสวนดังกลาว หากชุมชนมีความพรอม
ป จ จุ บั น มี ส ถานีวิ ทยุชุมชนนับ พัน แหงในทุ กจังหวั ดทั่ว ประเทศ วิ ทยุชุมชน
หลายแหงไดรับความนิยมจากผูฟงในชุมชนอยางสูง เนื่องจากรายการสอดคลอง/ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน เชน วิทยุชุมชนคนนาทอง (ตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม) ซึ่ง
มีเปาหมายในระยะเริ่มตนคือการสื่อสารขอมูลใหกับเกษตรกรเกี่ยวกับพิษภัยจากสารเคมีและสารพิษ
วิทยุชุมชนคนภูไทวัดปาโพนพระเจา (ตําบลนายูง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี) ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อการเผยแพรขาวสารงานเครือขายธนาคารหมูบานในพื้นที่ตําบลนายูง ฯลฯ
๓) Threat of substitutes ในที่นี้คือแรงกดดันของสื่อใหม (new media) ที่ใช
เทคโนโลยีเปนฐานในการเผยแพร และมีตนทุนต่ํา ไดแก เว็บไซต อินเทอรเน็ต Facebook, Twitter
บล็อกฯลฯ สื่อใหมเปนสื่อที่เอื้อใหผูสงสารและผูรับสารทําหนาที่สงสารและรับสารไดพรอมกัน เปน
การสื่อสารสองทาง และสื่อใหมยังทําหนาที่สงสารไดหลายอยาง คือ ภาพ เสียง และขอความ ไป
พรอมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิมเขากับความกาวหนาของระบบเทคโนโลยี ทําใหสื่อใหม
สามารถสื่อสารไดสองทางผานทางระบบเครือขาย และมีศักยภาพเปนสื่อแบบประสม (Multimedia)
และโดยที่สื่อใหมมี “อิสระ ๕ ประการ” ไดแก อิสระจากขอจํากัดดานเวลา ทําใหผูบริโภคสามารถ
เลือกรับ และสงขาวสารไดในเวลาที่ตนตองการ และไมจําเปนตองรับฟง/ชมเนื้อหาตางๆ ตามเวลาที่
กําหนด อิสระจากขอจํากัดดานพรมแดน ทําใหผูบริโภคเลือกรับหรือคนหาขอมูลขาวสารจากประเทศ
ใดก็ได อิสระจากขอจํากัดดานขนาด กลาวคือมีเนื้อหาที่สามารถยอหรือปรับขยายขนาดหรือเครือขาย
ได เช น การปรั บ เนื้ อ หาให เ หมาะสมสํ า หรั บ การเผยแพร ทั่ ว โลก หรื อ ปรั บ ให เ หมาะสมกั บ
กลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจงก็ได อิสระจากขอจํากัดดานรูปแบบ สื่อใหมจะมีรูปแบบหรือลักษณะที่ไม
ตายตัวเหมือนสื่อดั้งเดิม ในกรณีของสื่อดั้งเดิม เชน สปอตโฆษณาทางโทรทัศนจะตองมีความยาว ๓๐
วินาที ในหนังสือพิมพจะมีขนาดครึ่งหรือหนึ่งหนา เปนตน และอิสระจากยุคนักการตลาดสรางเนื้อหา
มาสูยุคนักบริโภคริเริ่มสรางและควบคุมเนื้อหาเอง (From Marketer-Driven to ConsumerInitiated, Created and Controlled)
๔) Threat of buyer power ในที่นี้คือผูบริโภค ซึ่งมีตัวเลือกทั้งสื่อดั้งเดิมและ
สื่อใหมหลากหลายที่จะเลือกบริโภค
๕) Threat of supplier power ในที่นี้คือแหลงขอมูลขาวสาร สถานีวิทยุสราญรมย
เปนสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานหลักใน
การประชาสัมพันธ และผลิตขาวปอนสื่อมวลชน นอกจากนี้ ยังมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล

๓๓
ใหญไทยทั่วโลก รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลตางประเทศในไทย เปนแหลงขอมูล
สําคัญและนาเชื่อถือ

บทที่ ๔
ขอสรุปและขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
สื่อวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อที่มีบทบาทในการประชาสัมพันธเปนอยางมากมาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ธรรมชาติของสื่อกระจายเสีย งเปน สื่อที่ส ามารถเขาถึงไดทุกคน (Accessibility) ได
อยางรวดเร็ว โดยไมจํากัดพรมแดนทางความรู ระยะทาง และลักษณะทุพพลภาพของประชาชน
สามารถถายทอดเรื่องราวสดๆ (Real time) สื่อวิทยุกระจายเสียงสามารถใชไดงาย เพียงแคเปดวิทยุ
แลวหมุนคลื่นก็สามารถรับไดแลว และสามารถรับฟงควบคูไปกับการทํางานอยางอื่นไดอีกดวย สื่อ
วิทยุกระจายเสียงยังเปนสื่อที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับสื่อชนิดอื่นๆ ทั้งในเรื่องของอุปกรณในการสง
กระจายเสียง คาใชจายในการผลิตรายการ ตลอดจนเครื่องรับวิทยุที่มีราคาถูก แมไมมีกระแสไฟฟา ก็
สามารถรับฟงวิทยุไดจากเครื่องรับทรานซิสเตอร ซึ่งประหยัดและสะดวกตอการรับฟงขอมูลขาวสาร
ได เ ป น อย า งดี ทํ า ให การกระจายเสีย งสามารถเขาถึง ประชาชนสว นใหญไ ดดีกวา สื่อชนิด อื่น สื่ อ
วิทยุกระจายเสียงยังมีความยืดหยุนในเรื่องกระบวนการผลิตรายการ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงแกไข
ปรับเปลี่ยนไดไมยาก เมื่อมีเหตุการณสําคัญเรงดวน หรือการรายงานสถานการณสดตางๆ และเมื่อ
เทคโนโลยี การผลิ ต เครื่ องรั บ วิ ทยุ พั ฒ นาไปมาก ทํา ใหเ ครื่อ งรับ วิท ยุ มีร าคาถู ก มี ขนาดเล็ กแต มี
ประสิทธิภาพสูง จึงทําใหสื่อวิทยุกระจายเสียงสามารถพกพาและนําติดตัวไปไดในทุกที่ จึงเปนสื่อที่
หาซื้อไดงาย รับขาวสารไดตลอดเวลาและทุกสถานที่ สื่อวิทยุวิทยุกระจายเสียงจึงนับวาเปนสื่อที่มี
ความใกล ชิ ด กั บ ผู รั บ สารมากที่ สุ ด สามารถตอบสนองการประชาสั ม พั น ธ ข ององค ก รได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพไดอยางทั่วถึง ไมวาจะอยูในพื้นที่ที่หางไกล ทุรกันดาร หรือในชนบท
สื่อวิทยุกระจายเสียงยังมีคุณสมบัติพิเศษที่สําคัญมากที่สุดในโลกของการสื่อสารมวลชน
จนเปนที่ยอมรับกันในแวดวงวิชาการสื่อสารมวลชน กลาวคือ เปนการสื่อสารไรพรมแดน ไมจํากัด
เวลาและสถานที่ (Time and Space) เทคโนโลยีการกระจายเสียงชวยใหคนทั้งโลกเปดรับรูขอมูล
ขาวสารเดียวกัน และทําใหทุกคนมีลักษณะทางวัฒนธรรมเชนเดียวกันโดยไมรูตัว สื่อมวลชนดังระดับ
โลก เช น บี บี ซี และวี โ อเอ ได ส ร า งปรากฏการณทางสัง คม ดว ยการกํ าหนดวาระที่สํา คัญ ใหกั บ
ประชาชนทั้งโลกไดรับรูในเรื่องเดียวกัน ถึงแมวาจะมีสื่อใหมเกิดขึ้นมากมาย แตผูคนสวนใหญยังคงมี
ขอจํากัดในการเขาถึงคอมพิวเตอร จึงตองรับขอมูลขาวสารผานวิทยุกระจายเสียง อยางไรก็ตาม การ
พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิว เตอรยิ่งทําใหผูคนสามารถเขาถึงสื่อวิทยุกระจายเสียงได
หลายชองทาง เชน ทางเว็บไซต โทรศัพทมือถือ Tablet ฯลฯ
วิทยุสราญรมยเปนสื่อ/กลไกประชาสัมพันธของกระทรวงการตางประเทศ ถึงแมวา การ
ดําเนินงานกระจายเสียงจะปรับเปลี่ยนจากการกระจายเสียงระหวางประเทศมาเปนการกระจายเสียง
เพื่อผูฟงชาวไทย โดยมีวัตถุประสงคในการรักษาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน ในยุค
ขอมูลขาวสารไรพรมแดน และเปนการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินความสัมพันธกับ
ประเทศตางๆ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบาน แตดวยกําลังสงที่สูงถึง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต ทําใหวิทยุ

๓๕
สราญรมยสามารถรับฟงไดในประเทศเพื่อนบานใกลเคียง เชน ลาว กัมพูชา เมียนมาร เวียดนาม
มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน และจีนตอนลาง ดังนั้น การกระจายเสียงของวิทยุสราญรมยจึงตองคํานึงถึง
ผูฟงในประเทศเพื่อนบาน (ที่สามารถรับฟงภาษาไทยและภาษาอังกฤษได) ที่เปนเปาหมายอันหนึ่ง
ดวย ทั้งนี้ ตองไมลืมวา ในบรรดาชาวตางชาติที่ฟงวิทยุกระจายเสียง (ระหวางประเทศ) แหงชาติ
ไดแก สื่อ เจาหนาที่รัฐ นักธุรกิจ ที่มีอิทธิพลตอนโยบายตางประเทศและเศรษฐกิจ รวมถึงเจาหนาที่
ขาวกรองซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบ (monitor) ขาวสารดวย และโดยที่วิทยุกระจายเสียงเปนสื่อที่นิยมใช
ในการประชาสัมพันธตางประเทศ เพราะสามารถเผยแพรขาวสารไดรวดเร็วและเขาถึงผูฟงไดอยาง
กวางขวาง กอปรกับประเทศไทยกําลังจะเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยุสราญรมยจึง
ยิ่งทวีความสําคัญในการเสริมสรางความรูความเขาใจที่ดีและถูกตองของประชาชนชนไทยเกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดตอกัน ตลอดจนเสริมสรางความ
เขาใจที่ดีและถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งดานนโยบาย สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ
ในประเทศเพื่ อนบ า น ซึ่ งเป น สิ่ งจํ า เปน ที่จะนําไปสูความเจริญ รว มกัน ในภูมิภ าค ที่สําคัญ คือการ
เสริ มสรางความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหวางประชาชนในภูมิภ าค อัน จะนําไปสูการวิส าสะ
(dialogue) อยางสรางสรรคระหวางกัน
นอกจากนี้ มติ ข องคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ที่กําหนดใหมีการสงวิทยุกระจายเสียงในระบบ Digital ในป พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยวิ ทยุ กระจายเสี ย งระบบ เอ.เอ็ม. จะถูกทดแทนดว ยวิทยุกระจายเสีย งระบบ Digital
Radio Mondiale (DRM) ซึ่งคุณภาพของเสียงชัดเจน ไมมีปญหาการรบกวนจากสถานีวิทยุอื่นๆ หรือ
อุปกรณไฟฟา ทําใหวิทยุกระจายเสียงระบบ DRM เหมาะกับการประชาสัมพันธระดับประเทศ และ
การกระจายเสียงบริการประเทศเพื่อนบาน
๔.๒ ขอเสนอแนะ
ผูศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการใหสถานีวิทยุสราญรมยเปนกลไกใน
การดําเนิน Public Affairs เพื่อเสริมสรางความเขาใจระหวางกระทรวงการตางประเทศกับประชาชน
และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของกระทรวงฯ ในหมูประชาชนไทย และเปน Soft Power ในการ
ดําเนิน Public Diplomacy เพื่อเสริมสรางความเขาใจระหวางประชาชนไทยกับประชาชนของ
ประเทศเพื่ อนบ า น ตลอดจนสร า งความนิย มชมชอบประเทศไทยและเสริมสรางภาพลักษณของ
ประเทศไทยในหมูชาวตางประเทศ โดยเฉพาะประชาชนของประเทศเพื่อนบาน ดวยการเพิ่มศักยภาพ
ของสถานี วิ ท ยุ ส ราญรมย โดยการขยายฐานผู ฟ ง ให ม ากขึ้ น เพื่ อ ให วิ ท ยุ ส ราญรมย เ ป น กลไก
ประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพของกระทรวงการตางประเทศ
๔.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) การจัดโครงสรางขององคกร การจัดองคกรวิทยุกระจายเสียงโดยทั่วๆ ไป จะ
ประกอบดวยงานพื้นฐาน ๔ ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายขาว ฝายรายการ และฝายเทคนิค (ฝายชาง)

๓๖
สายการบังคับบัญชาภายในองคกรวิทยุกระจายเสียง ๑
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คณะกรรมการบริหารสถานี
ผูอํานวยการหรือหัวหนาสถานี

ฝายบริหาร
หองสมุดอางอิง
หองสมุดเสียง
ธุรการ
การเงิน

ฝายรายการ
สารคดี
บทความ
บันเทิง
กีฬา

ฝายขาว
ขาวการเมือง
ขาวเศรษฐกิจ
ขาวกีฬา
ขาวตางจังหวัด
ขาวตางประเทศ

ฝายเทคนิค
หองสง
หองผลิตรายการ
เครื่องสง
ซอมบํารุง

แผนภูมิที่ ๑ โครงสรางการบังคับบัญชาภายในองคกรวิทยุกระจายเสียง
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ห ารสถานี วิ ท ยุ มี ห น า ที่ กํ า หนดนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารงานของสถานวิทยุ และควบคุมดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
สถานีวิทยุและสอดคลองกับนโยบายขององคกร โดยมีผูอํานวยการ (นาย) สถานี เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบการบริหารงานของสถานีวิทยุ ตลอดจนควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารฯ กําหนด
สถานีวิทยุสราญรมยเปนองคกรวิทยุกระจายเสียงที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะ คือ เพื่อสนองนโยบายการตางประเทศของรัฐบาล การจัดองคกร จะแบงเปน
๓ ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายรายการ และฝายเทคนิค

๑

อรุณ งามดี และสุมน อยูส ิน, การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง, หนวยที่ ๒, พิมพครั้งที่ ๕ (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๑๒๑.

๓๗
สายการบังคับบัญชาของวิทยุสราญรมย
นายสถานีวิทยุสราญรมย

ฝายบริหาร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ลูกจาง

ฝายรายการ (ผูจัดรายการ)
เจาหนาที่การทูต
ลูกจาง

ฝายเทคนิค
ชางเทคนิค

แผนภูมิที่ ๒ โครงสรางการบังคับบัญชาของวิทยุสราญรมย
เมื่อวิเคราะหตามโครงสรางขององคกรวิทยุกระจายเสียงแลว จะ
เห็นไดวาวิทยุสราญรมย ยังจัดรูปแบบไมสมบูรณ เพราะเปนโครงสรางของราชการ ไมไดคํานึงถึง
รูปแบบของสถานีวิทยุกระจายเสียง การขาดโครงสรางขององคกรวิทยุกระจายเสียงและขอบเขต
อํานาจหนาที่ที่ชัดเจน สงผลตอการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนดําเนินงาน การจัดทําผังรายการ
การบริ หารกิ จการ การผลิตรายการและการสรางสรรครายการ การประเมินผลและการวิจัยเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพของรายการ
๒) กระทรวงฯ ควรใหความสําคัญตอการสรางและพัฒนา “แบรนด”
ของวิทยุสราญรมย เพื่อสรางหรือพัฒนาอัตลักษณของวิทยุสราญรมยใหเดนชัด เพื่อใหวิทยุสราญรมย
เป น ที่ รู จั ก ของกลุ ม ผู ฟ ง ได ห ลากหลายยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะกลุ ม ผู ฟ ง ในเมื อ งใหญ นั ก ศึ ก ษาด า น
ความสัมพันธระหวางประเทศ และประชาชนบริเวณชายแดน ทั้งนี้ การสรางแบรนดสามารถกระทํา
ไดโดยการลดขั้นตอนของการปฏิบัติราชการในสวนที่เกี่ยวกับการติดตอประสานงาน/ขอมูล และการ
ใหสัมภาษณของขาราชการระดับสูงที่เกี่ยวของ
๓) การสรางตําแหนงนักจัดรายการวิทยุ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู
ดานสื่อสารมวลชนและมีคุณภาพเหมาะสมในการจัดรายการ และเพื่อใหการดําเนินงานดานการจัด
รายการวิทยุมีความตอเนื่อง เนื่องจากการจัดรายวิทยุที่มีประสิทธิภาพ สามารถทําใหผูฟงติดตามรับ
ฟงรายการ และเกิดความรูสึกจงรักภักดีตอผูจัดรายการไดนั้น ผูจัดรายการตองเปนผูมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และความเปนมืออาชีพ (Professional) ซึ่งผูจัดตองใชความสามารถเฉพาะตัว และตองใช
เวลาพอสมควร
๔) เพื่อรองรับมติของ กสทช. ที่ใหปรับเปลี่ยนการสงวิทยุเปนระบบ
ดิจิตอล ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการตางประเทศจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรใหม เพื่อ
ขยายงานวิทยุกระจายเสียงเปนการประกอบกิจการผลิตเนื้อหา (Content provider) เพื่อปอนชอง
สื่ อ ต า งๆ (สื่ อ ใหม ) โดยลงทุ น ด า นเทคโนโลยี แ ละปรั บ ความรู ใ หม ใ ห กั บ บุ ค ลากรของกอง
วิทยุกระจายเสียง ซึ่งเปนผูดําเนินงานสถานีวิทยุสราญรมย เพื่อสามารถผลิตเนื้อหาในรูปสื่อเสียง
ภาพและขอความผานชองทางของสื่อตางๆ ตอไป

๓๘
๔.๒.๒ ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
๑) สงเสริมใหมีการสรางเครือขายความรวมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงตางๆ
โดยเริ่มจากชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดนไทย - ลาว และชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดนไทย กัมพู ช า ตลอดจนการสรา งเครื อข ายกับ วิทยุชุมชน ทั้งนี้ ความรว มมือนี้อาจอยูในรูป ของการนํา
รายการของวิทยุสราญรมยออกอากาศ และ/หรือการจัดรายการรวมกันผานโทรศัพท วิธีนี้จะชวย
แกไขปญหาเกี่ยวกับอุปสรรคทางดานเวลาในการกระจายเสียงของสถานีวิทยุสราญรมยได การสราง
เครือขายความรวมมือดังกลาว จะสงผลตอการลดจํานวนคนไทยที่ถูกลอลวงใหเดินทางไปทํางาน/
คาประเวณีในตางประเทศ โดยเฉพาะจํานวนผูหญิงที่ถูกชักจูงใจให “ขน” ยาเสพติดไปสงตางประเทศ
และชวยประหยัดงบประมาณในการชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ
๒) พัฒนาเนื้อหาของรายการใหมีคุณภาพเชิงสาระมากขึ้น โดยใหมีรายการหลัก
ได แก ร ายการข า วต า งประเทศ ซึ่ งรวมการวิเคราะหขาว/เหตุการณในตางประเทศ และรายการ
เกี่ยวกับเนื้องานของกระทรวงการตางประเทศอีก ๒-๓ รายการ เชน นโยบายและการดําเนินงานของ
กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ งานอาเซียน
งานกงสุล ซึ่งรวมถึงการคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ รายการ
ดังกลาวนี้จะเปนสิ่งดึงดูดผูฟงอยางมาก นอกจากนี้ ควรนําเสนอรายการที่สอดคลองกับความตองการ
ของกลุมผูฟง เชน รายการเกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงหลักการของวิทยุกระจายเสียงที่วา
เพื่อใหขาวสาร ใหความรู และใหความบันเทิง ซึ่งอาจจะเปนเพลงหรือดนตรี แทรกอยูในรายการตางๆ
ในขณะเดียวกัน ก็ตองคํานึงถึงการเปน Soft Power หรือเครื่องมือของกระทรวงการตางประเทศใน
การดําเนิน Public Diplomacy จึงควรนําเสนอรายการเกี่ยวกับความกาวหนาทางดานวิชาการของ
ไทย เชน วิทยาศาสตร และการแพทย การศึกษา ตลอดจนวัฒนธรรมไทย หรือกีฬา ฯลฯ เพื่อสราง
ความนิ ย มชมชอบและสร า งภาพลัก ษณที่ ดีของประเทศไทย ทั้ งนี้ การนําเสนอรายการเกี่ย วกั บ
วัฒนธรรม อาจเชื่อมโยงใหเห็นวามีรากเหงาเดียวกันหรือมีความคลายคลึงกับวัฒนธรรมในประเทศ
เพื่อนบาน เพื่อสรางความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน
อนึ่ง การวิเคราะหขาวหรือเหตุการณอันอาจสงผลกระทบตอประเทศไทย หรือ
ภูมิภาค จะตองกระทําดวยความระมัดระวังและรอบคอบ เพราะอาจถูกเขาใจวาเปนทาทีของประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ในกรณีประเด็นที่ออนไหว และประชาคมโลกใหความสําคัญ เชน กรณีความขัดแยง
ในทะเลจี น ใต หรื อป ญ หาความขั ด แย งในประเทศเพื่อนบา น จําเปน ตองคัดเลือ กแหลง ขาวและ
กลั่นกรองขาว แทนการแสดงความคิดเห็นวิจารณดวยบทวิเคราะหของสถานีฯ การพัฒนาเนื้อหา
รายการยังรองรับการพัฒนาอุปกรณการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุสราญรมย เปน
ระบบดิจิตอล จนสามารถสรางวิทยุกระจายเสียงผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet radio/ web
radio/net radio) ซึ่งวิทยุกระจายเสีย งผานระบบอินเทอรเน็ตนี้จะเปนทั้งวิทยุที่ถายทอดสด
(Realtime radio) และ Radio on demand ที่ผูฟงสามารถเลือกฟงไดตามความตองการ
๓) ในชั้ น นี้ ซึ่ ง ยั ง ไม มีตํ า แหน ง นั ก จั ด รายการวิ ท ยุ กระทรวงการต า งประเทศ
อาจจะ Outsource มืออาชีพเขามาทํางานดานวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากการจัดรายการที่สามารถ
แขงขันกับวิทยุทั่วไปไดนั้นจําเปนตองใชมืออาชีพที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง สามารถพูดแบบไม
ตองเตรียมบท ตองเขาใจประเด็น และที่สําคัญคือใชภาษาที่เรียบงายและสามารถสื่อไดอยางมี

๓๙
ประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีขอจํากัดดานงบประมาณ อาจใชวิธีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูทางดาน
การสื่อสารมวลชน การผลิตและจัดรายการวิทยุ
๔.๓ ขอสรุป
วิทยุกระจายเสีย งเปนสื่อสารมวลชนที่มีคุณสมบัติพิเศษกวาสื่ออื่น ๆ กลาวคือ สามารถ
เขาถึงผูรับสารจํานวนมากที่อยูกระจัดกระจายในทุกพื้นที่ในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน เปนสื่อที่มี
ความรวดเร็ว สามารถบรรจุเนื้อหาไดหลากหลาย และเมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา เปนสื่อที่ผูรับสาร
เสียคาใชจายนอยที่สุด เพียงลงทุนซื้อเครื่องรับวิทยุ ก็สามารถรับฟงสิ่งตางๆ ไดโดยตลอดเวลา แมไม
มีไฟฟา ก็สามารถรับสารได กอปรกับเปนสื่อที่ประชาชนมีความคุนเคยในการใชมากที่สุด ดวยเหตุนี้
จึงทําใหวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพอยางยิ่งในการประชาสัมพันธองคกร สถานีวิทยุ
สราญรมย นั บ เป น กลไกที่ สํ า คั ญ ในการประชาสัมพั น ธ กระทรวงฯ เนื่ องจากมีคุ ณสมบัติ ตรงตาม
หลักการของการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ กลาวคือ ความสามารถในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่เ ป น ข อเท็ จ จริ งได อย า งต อเนื่ องไปสูผูรับ สารจํานวนมหาศาล ทุกชนชั้น ไดในเวลาเดีย วกัน หรือ
ใกลเคียงกัน วิทยุสราญรมยยังเปนสื่อมวลชนที่มีความยืดหยุนสูงในกระบวนการผลิต สามารถแกไข
ปรับเปลี่ยนไดงายเมื่อมีเหตุการณสําคัญเรงดวน ตลอดจนเปนสื่อประชาสัมพันธที่มีราคาถูกทั้งในแง
ของการผลิตรายการ และเครื่องรับวิทยุ ที่สําคัญคือ วิทยุสราญรมยเปนสื่อมวลชนเดียวที่กระทรวงฯ
สามารถกําหนดนโยบายและควบคุมใหดําเนินงานไปในทิศทางที่กระทรวงฯ ประสงค
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