-๙๓.๔ รายงานความคืบหนาการดําเนินการโครงการยายและจัดหา
เครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ศาลายา
อกค. รายงานวา สื่บเนื่องในคราวประชุมผูบริหาร ครั้งที่
๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ไดรายงานความคืบหนาการดําเนินการโครงการยาย
และจัดหาเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ศาลายา ใหที่ประชุมมีมติรับทราบ และให
นําเรื่องโครงการยายเครื่องสงศาลายาเปนวาระสืบเนื่องตอไป นั้น
การดําเนินงาน
กคล. ขอรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการจัดหาเครื่องสงวิทยุกระจาย
เสียง ระบบ A.M ศาลายา พรอมอาคารสถานี ๑ ชุด ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ดังนี้.- โครงการจัดหาเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงระบบ A.M. ศาลายา พรอมอาคาร
สถานี ๑ ชุด จํานวนเงิน ๙๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณป ๒๕๔๙ จํานวน ๑๔,๑๗๐,๔๐๐ บาท
ผูกพันงบประมาณป ๒๕๕๐ จํานวน ๘๓,๔๗๙,๖๐๐ บาท) ขณะนี้อยูระหวางคณะกรรมการ
ราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาพิจารณาการปรับปรุงขอบเขตของงานตามที่มีผูเสนอและ
วิจารณ
- สวนที่เหลือ จํานวนเงิน ๑๔๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท กคล.ไดรางหนังสือเพื่อนําเขา
ครม. ทบทวนความเหมาะสมในการสงกระจายเสียงในระบบ A.M. แลว โดยนําเสนอ อปส.
ขณะนี้อยูระหวาง อปส. พิจารณาลงนาม
ประธานฯ แจงวา เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญในการที่จะเดินเรื่องของวิทยุกระจายเสียง
ไดทบทวนเพื่อสอบถามขอมูลขอคิดเห็นจากผูบริหารทุกทาน ณ วันนี้ ภายใตของการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เดินไปขางหนา ผูรับก็พัฒนาในการรับรูขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยี และที่ผานมา
ไดรบั ทราบกระบวนการในการพัฒนาวิทยุกระจายเสียง สวท. เขาไปสูยุคดิจิตอล เขาไปสูนิวมีเดีย
เปนแผนไปไกล แตเมื่อหันกลับมาดูกําลังจะซื้อเครื่องสง A.M. ตองมาถามวาตกลงแลวยุทธศาสตร
เรื่องนี้จะเดินอยางไร ขอเรียนวาโดยกระบวนการภายใต ผูรับฟงใหมที่เกิดขึ้นหรือการรับรูขาวสาร
ผานระบบวิทยุแลว ระบบไหนที่ยังประโยชนหรือเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และ A.M. ที่มีอยู
ณ วันนี้ จากขอมูลที่ สพท. ไดจัดสงมาใหพิจารณา กปส. มีเครื่องสง A.M. ประมาณ ๕๐ สถานี
ที่ออกอากาศอยู ซึ่งเครื่องสงเหลานี้ใชงานมาคอนนาน ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาระบบ F.M. ซึ่ง
มีเครื่องสงประมาณ ๗๐ กวาเครื่องที่ออกอากาศ ภายใตประเด็นนี้ขอถาม ผอ.สปข.๑-๘
ในฐานะที่อยูในพื้นที่ ระบบ A.M. กับระบบ F.M. การตอบสนองของผูรับเปนอยางไร จึงขอเสนอ
/A.M. ยังมี..................

- ๑๐ A.M. ยังมีความสําคัญอยูระดับหนึ่งในฐานะที่เปนฐานการรับฟงในจุดบอดหรือจุดอับของประเทศ

รับขอมูลขาวสารได จึงมองภาพวา A.M. ยังคงมีประโยชนอยู แตก็ไมจําเปนตองมีถึง ๕๓ เครื่อง
ออกอากาศ นาจะมีการจัดระบบ การวางแผน การใชพื้นที่หรือการครอบคลุมพื้นที่เครื่องสง
A.M.ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาจจะใชเพียง ๒๐ เครื่อง เพราะเรามีเครื่องสงคอนขางมากที่
กระจายอยู นอกจากนี้เครื่องสง F.M. ที่มีอยูและผูฟงติดตามรับฟงจํานวนมากหลายเครื่อง
เกามาก นาจะไดมีการทดแทนไปเพิ่มเติมหรือวาไปเสริมในจุดที่มีการพิจารณาแลววา มีความจํา
เปนอีกหลายจุด สําหรับเรื่องความมั่นคงของประเทศก็เปนหนาที่ของ กปส. เชนกัน และยังมอง
วาเครื่องสง A.M. ที่อยูบริเวณชายแดนนาจะใชประโยชนเพื่อความมั่นคง เชน แมฮองสอน แมสอด
ไลลงมาถึงจังหวัดระนอง ถาจะปรับ A.M. เปนวิทยุเพื่อความมั่นคงสงภาษาพมา เขมร ภาษายาวี
เพื่อสรางกระบวนการกิจกรรมของเราก็จะเปนปกแผนมากขึ้น คือแนวกรอบความคิดที่จะนําเสนอใหเห็น
ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) แจงวา การใชสถานีวิทยุระบบ A.M. .เพื่อความมั่นคง นั้น
เปนเรื่องละเอียดออนการใชควรระมัดระวังพอสมควร สมมติวาจะกระจายเสียงเปนภาษาพมา
เขมร ลาว ทั้งหมด หรือมาเลเซีย อาจจะทําใหตางประเทศมองประเทศไทยในอีกแงมุมุมหนึ่ง
ขณะนี้ความมั่นคงในรอบประเทศเราคอนขางจะไมมีอะไรอยูแลว ยกเวนเฉพาะในเรื่องของการ
กระทําผิดกฎหมายที่สงขามชายแดนไปมา สิ่งที่ขอใหเนนคือขอใหเนนทางดานจิตวิทยาตอประเทศ
เพื่อนบานใหมาก
ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) ภาวะที่จะกระทําตอประเทศเพื่อนบานจะตองระมัดระวัง
พอสมควร แตหากวาขอตกลงตาง ๆ ที่เรามีอยูแลว คิดวาจะตองเดินตามกติกาที่ไดกําหนดไว
และในการสื่อสารกับเพื่อนบานในแตละประเทศ ปจจัยตาง ๆ มีความแตกตางกันคงไมใชเปน
สูตรสําเร็จ ควรตองเลือกเอาวาพันธกรณีที่เรามีอยูกับเขาจะเนนเรื่องอะไร แตแนนอนที่สุดเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมจะเปนสื่อกลางนาจะรับฟงได และตามที่ประธานฯ กลาววา เราเนนเรื่องการรักชาติ
ศิลปวัฒนธรรม แตละประเทศมาเปนขอแลกเปลี่ยนกันนาจะเปนตัวชวยและลดความรุนแรงตาง ๆ
ไปไดมาก สรางภาพตรงนี้ออกมาแนวทางที่จะเชื่อมโยงกับเพื่อนบานนาจะไปไดดี เพราะเปน
เรื่องละเอียดออนและเปนเรื่องที่ทุกคนใหความสนใจ
ที่ปรึกษาฯ (วาที่ ร.ต.เจริญศักดิ์ฯ) แจงวา ตามแนวตะเข็บชายแดนไดเคยไป
เยี่ยมสถานีวิทยุตามตะเข็บชายแดนก็มีภาษาทองถิ่นอยูแลว เห็นวายังคงมีความจําเปนอยูในเรื่อง
ความมั่นคง และเรื่องที่จะประชาสัมพันธมวลชนใหทางทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นไดมีความเขาใจ
ในวัฒนธรรม ประเพณี พรอมทั้งขาวสารตาง ๆ ของทางราชการหรือทั่ว ๆ ไป เหมือนกับคนที่
อยูในสวนกลางหรือในจังหวัด ตรงนี้จะทําความเขาใจใหกับทองถิ่นไดรูขอมูลขาวสาร ในขณะเดียวกัน
ยังติดใจตรงที่วา อิทธิพลของประเทศเพื่อนบานในการสื่อสารทั้งวิทยุ/โทรทัศนมีการพูดกันบอยวา
/ตามตะเข็บ...............

- ๑๑ ตามตะเข็บชายแดนมักจะไปรับขอมูลขาวสารจากประเทศเพื่อนบานไดมากกวา มีแนวคิดวาจะทํา
อยางไรที่เราจะตรวจสอบสัญญาณของเขาเหมือนในบางประเทศ ซึ่งประเทศใกลเคียงกันมาก
แตคลื่นมักจะไมคอยดีรับฟงสัญญาณสับสน ถาหากเรามีเทคโนโลยีหรือมีงบประมาณที่จะได
ขอฝากวานาจะใหความสนใจเพื่อปองกันอีกชั้นหนึ่ง นอกจากเราจะทําในเชิงรุกแลว ตองปองกัน
ขาศึกที่จะมารุกรานตามตะเข็บชายแดนดวย
ผอ.สปต. แจงวา แนวความคิดของ อปส. ตอนแรกกลาวถึงเรื่องในการจัดทํากลยุทธ
เรื่องเครื่องอุปกรณของเราวาจะเลือกระบบ A.M. หรือ F.M. เปนเรื่องที่จะตองพิจารณา และ
จะเกี่ยวพันไปถึงหลายเรื่อง รวมมาถึงเรื่องการจัดการบริหารวิทยุชายแดน คือวิทยุในเขตพื้นที่
เพื่อความมั่นคง เรื่องความมั่นคงคงไมตีความไปเรื่องความมั่นคงทางทหารอยางเดียว แตเปน
ความมั่นคงในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และเรื่องที่ตองหารือคงจะเปนเรื่อง
ยุทธศาสตรทั้งแพ็คเก็ต เรื่องเนื้อหา โครงสราง ความรวมมือที่มีอยูมีกลไกอยูทั้งทวิภาคีและ
พหุภาคี แตไมครบทุกประเทศ เชน พมา ไมพรอมที่จะทํา MOU กระทรวงการตางประเทศไม
พรอมที่จะเปดไปดานนั้น ลาวก็มีความรวมมือกันทวิภาคี แตวานอยมาก สําหรับมาเลเซียจากที่
ไดไปทําไวที่หาดใหญ ขณะนี้ไดนํา MOU ไปทบทวน จะใหเปนระดับประเทศ แตอยางไรก็ตาม
ทั้งหมดนี้มีความคิดวา เรื่องการทําวิทยุชายแดนเพื่อความมั่นคงเปนเรื่องที่ดี แตวาเราคงไมได
มุงเฉพาะกลุมเปาหมายในดานตางประเทศอยางเดียว กลุมเปาหมายคนไทยในพื้นที่ ที่ตองรู
เรื่องยุทธศาสตรตาง ๆ ฉะนั้นการบริหารจัดการขอมูลขาวสารในพื้นที่ เพื่อผลประโยชนของเรา
เองในยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ก็เปนเรื่องสําคัญ ซึ่งจะเปนบทบาทใหมของ สปข.ที่จะรวมมือกับ
วิทยุ ทีวี ในพื้นที่ สปข.จะเปนหนวยงานวางแผนในระดับพื้นที่ นอกจากนั้นตองแสดงในพื้นที่
คงไมมีแต กปส. อยางเดียว คงมีวิทยุชุมชนมากมาย ซึ่งเราไมทราบวาขาวสารที่เผยแพรออกไป
ทุกวันนี้ เกิดผลในทางบวกหรือทางลบตอความมั่นคง และความสามารถในการรับฟงในกลุมเปาหมาย
ในประเทศ อปส. กําลังจะปรับปรุง แตความสามารถของการรับฟงของกลุมเปาหมายนอกประเทศ
ที่เราตองการจะสื่อสารมีมากนอยเพียงไหนที่ตองการทําเรื่องนี้ ผูเกี่ยวของคงจะตองมาหารือกัน
รวมทั้งหนวยงานเรื่องความมั่นคงที่เขาดําเนินการอยูในพื้นที่วิทยุชายแดนเขาก็รายงานมา จึงมี
ความเห็นวาจะตองหารือกันอยางเปนระบบในเรื่องเหลานี้ เพราะวาเราไดงบประมาณลดนอยลง เมื่อ
ปที่แลวได ๑๗ ลานบาท ในเรื่องตางประเทศของ กปส. ปนี้ลดลงมาเหลือ ๑๑ ลานบาท เพราะ
ฉะนั้นหลายโครงการ สวท. เองตองทบทวนวาโครงการที่ประธานฯ หวังจะเห็นจริง ๆ ยังมีอยู
หรือเปลาในแผนงานโครงการที่เขียนไว
/ประธานฯ แจงวา ...............

- ๑๒ ประธานฯ แจงวา ประเด็นสําคัญมองวา ตกลงระบบ A.M. และ F.M. ควรจะอยู
บทบาทไหนอยางไร สําหรับ กปส. สิ่งที่เปนปจจุบันและอนาคต และขอเท็จจริงที่ปรากฏผูที่อยู
ในพื้นที่ควรจะมีขอมูลอะไรตาง ๆ
ผอ.สปข.๓ แจงวา ในเรื่องนี้ในสวนภาคเหนือก็มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน
ซึ่งสื่อของวิทยุ A.M. ก็มีบทบาทมาก และไดไปรวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือและไปรับฟง
สถานการณในเรื่องการติดเชื้อเอดส และการคามนุษยของประเทศเพื่อนบานลุมแมน้ําโขง ที่เวียงจันทน
ก็ไดทราบสถานการณตาง ๆ ในเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับความมั่นคง รวมทั้งดานสังคมดวย เราเนนใน
เรื่องของสื่อ และไดไปนําเสนอบทบาทของสื่อในประเทศไทยในการแกไขชวยเหลือ ปญหาเหลานี้
ซึ่งในที่ประชุมทุกคนคิดวาสื่อวิทยุมีบทบาทสําคัญมาก โดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทย
ยังมีประเทศเพื่อนบานและชนกลุมนอยซึ่งเปนตัวสําคัญของปญหา โดยเฉพาะปญหาในเรื่องสุขภาพ
และการคามนุษย ปญหาไมไดลดลงกลับมากขึ้น และคิดวาสื่อวิทยุ A.M. เปนเรื่องสําคัญ แตจะ
มองในภาพรวมนั้นจํานวนที่มีอยูอาจพอเพียงแลว แตควรจะมาพัฒนาในเรื่องรายการ เนื้อหา
เพราะสัญญาณของการรับฟง A.M. ไปไดไกลมาก ขอนําเสนอวาในอนาคตควรจะมีการรวมมือกัน
ในการสํารวจผูรับฟงรายการตาง ๆ ที่ออกอากาศไป และควรจะมีการแลกเปลี่ยนรายการวิทยุ
กับประเทศลาว
ผอ.สปข.๘ แจงวา ที่จังหวัดกาญจนบุรีใน สปข.๘ มีอยู ๒ สถานี คือ จังหวัด
ราชบุรี กับจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งยังเปน A.M. อยู ขณะนี้ F.M. เขาครอบคุลมพื้นที่หมด ทุกวันนี้
เราสูดวยเนื้อหา แต Media เราสูเขาไมได เพราะวาบริษัทฯไดเลิกผลิตวิทยุ A.M. ไปแลว
หากมีสถานี F.M. จัดทําควบคูกันไปจะชวยไดมาก จึงขอใหพิจารณาสถานีวิทยุ F.M. ไวดวย
ผอ.สปข.๔ แจงวา การตั้งสถานีวิทยุ A.M กับ F.M. ที่เคยจัดตั้งมา A.M จะตั้ง
ในจุดใหญ ๆ วัตถุประสงคใหครอบคลุมในจังหวัดใกลเคียงดวย เพราะไมมี สวท. F.M ไป
ทุกจังหวัดเหมือนปจจุบัน อีกกรณีหนึ่งการตั้ง A.M. ชายแดนจังหวัดที่เกี่ยวกับความมั่นคง ก็จะ
เปน ๒ ลักษณะ เมื่อวิทยุมีทุกจังหวัดประชาชนก็จะหันไปฟง F.M. เครื่องรับจะเปน F.M.
เสียงดีกวา ปญหาของ กปส. คือเมื่อแบงเปนเครือขาย F.M. สวนหนึ่งจะไมมีคนจัดรายการจะ
รับสัญญาณรายการจากกรุงเทพฯเปนหลัก จะถายทอดจากกรุงเทพฯในพื้นที่จะไมไดดําเนินรายการ
เพราะวาเราไดจัดทําเปน ๕ เครือขาย ฉะนั้นยุทธศาสตรของแตละพื้นที่ก็ไมไดรับการตอบสนอง
เฉพาะจุด ซึ่งแตกตางกันไป และขอเรียนวาเมื่อตอนเปน ผอ.สปข.๗ อยูที่จังหวัดจันทบุรี และ
เคยไปสํารวจผูฟง ซึ่งฟง A.M.โดยเฉพาะ ปรากฏวาคนที่ฟง A.M.ก็มีมากในภาคตะวันออก แต
เปนชาวประมง ปจจุบันนี้ระบบ A.M. จันทบุรี พอเขาเขตเขาสอยดาวจะฟงไมได รับฟงได
/แตสถานี ...................

- ๑๓ สถานีวิทยุเขมร สวนนี้เราจะตองมีการสํารวจกอนวาจุดออนจุดแข็งไปถึงตรงไหนแลวเราจะเพิ่ม
ตรงไหนบาง
ผอ.สถาบันฯ แจงวา ขอสนับสนุนการนําเสนอของ ผอ.สปข.๔ เรื่องการทําสํารวจ
วิจัยกอนที่เราจะตัดสินใจวาเราจะใชทรัพยากรที่เรามีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงสุดอยางไร และขอ
อนุญาตใหขอมูลวา ไปจันทบุรีไมตองไปถึงสอยดาว เขาเขตจันทบุรี F.M. เขมรตีหนาปดเรียบรอย
และจะเปนรายการเพลงและมีพิธีกรดําเนินรายการ ๒ คน ในเรื่องของ A.M.เรียนวา โดยเทาที่
อานขอมูลมาวิทยุ A.M. ในประเทศจีนยังคงใชอยูมาก เนื่องจากพื้นที่ประเทศคอนขางกวางขวาง
แตขอจํากัดประการหนึ่งของบานเราคือ ถาเราไปดูเครื่องรับวิทยุราคาถูกขณะนี้จะเห็นวาไมมีระบบ
A.M. แลว มีแต F.M. ถามวา รายการ A.M. ในตางจังหวัดนําเสนอรายการอะไร ถาฟงในพื้นที่
ของ A.M. ทั่ว ๆ ไปทุกจังหวัดมีแตโฆษณาขายยาในพื้นที่กับเปดเพลง โฆษณาดี ๆ จะไมลงไป
อยูใน A.M. อีกตอไป หมายความวา A.M.ไมไดอยูในความนิยมแลว แตในเรื่องของความมั่นคง
เทาที่เคยอยูสวนกระจายเสียงในตางประเทศ และทําเรื่องของวิทยุเพื่อความมั่นคงมาระยะหนึ่ง
ในการทําความเขาใจกับผูคนที่เปนชาวตางชาติเขามาอยูในประเทศไทย เราออกอากาศดวย A.M.
แตเนื่องจากเปนความแตกตางที่ไมมีใครออกอากาศ จึงมีคนฟงเปนจํานวนมาก ถามวาในระดับ
ชายแดนถาจะทําใหไดผลดีในการสรางความเขาใจระหวางทั้ง ๒ ประเทศ ยังคงคิดวาตองดูความ
นิยมเปนหลักดวยเชนกัน หาก A.M. ไมไดอยูในความนิยมอีกตอไป ตองหันมาหาการสํารวจ
วิจัยที่ชัดเจน
ผอ.สปข.๕ แจงวา สวท. F.M. และ A.M. ในสวนของ A.M. ยังมีความจําเปน
อยูในพื้นที่ชายแดน เปนเพราะวายังมีคนไทยทํางานในตางแดน เชน สิงคโปร มาเลเซีย แมแต
พมาก็ยังรับฟงวิทยุ A.M. ของประเทศไทยอยู แรงงานไทยในตางแดน เชน รับจางแรงงานและ
ชาวประมงสามารถรับฟงจากประเทศไทยได และไมสามารถรับฟงภาษาทางมาเลย และภาษา
พมาได และที่สุไหงโกลกมีวิทยุ F.M. ๕ กว. เปนวิทยุเพื่อความมั่นคง เพราะสามารถรับฟงไดถึง
ประเทศสิงคโปร ฉะนั้นเหลานี้ยังมีความจําเปนอยู คิดวา A.M. ๑๐๐๐ กว. สามารถครอบคลุมใน
ระดับเขต ๕ และ ๖ สามารถรับฟงได เพียงเรามีสถานี ๑๐๐๐ กว. เพียงสถานีเดียว สวนวิทยุ
A.M. ๑๐ กว. ที่ใชงานมานาน เราสามารถบริหารจัดการได เชน อาจปรับรูปแบบโดยใหเอกชน
เขามาดําเนินการ สวน A.M. ๑๐๐๐ กว. หรือ ๑๐๐ กว. ยังมีความจําเปนอยู แมวาจะเปนการ
คุมคา ประหยัด แตวาผลลัพธคอนขางนอย เนื่องจากประชาชนกลุมเปาหมายรับฟงคอนขางนอย
เมื่อเทียบกับ F.M.
/ประชาสัมพันธจังหวัด....................

- ๑๔ ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕ (นายสุรียฯ) แจงวา เรื่องวิทยุ A.M. คิดวา
เสนอเขา ครม. ดวยเหตุผลใดก็ตามคงไมผานให แตมีความคิดวาขณะนี้โลกไดเปลี่ยนไปเปน
ดิจิตอลแลว วิทยุ A.M. เขาไมผลิตและประชาชนก็ไมรับฟง ตองยอมรับความจริง ทําการสํารวจ
ไดทุกจังหวัด และวันนี้วิทยุชุมชนไดเขามามีบทบาทสูง พัฒนากาวไกล โทรทัศน เคเบิ้ล ทีวี หากจะ
มาทําวิทยุ A.M. คิดวาผิดยุคสมัย รวมทั้งเครื่องรับก็ไมมีการจําหนาย
ผอ.สปข.๖ แจงวา มีความเห็นวาที่มีอยูแลวอะไรที่พัฒนาไมไดก็ทิ้งไป อะไรที่มี
อยูแลวและดี ๆ เพิ่งจัดซื้อมาควรตองมาพิจารณาเจาะลึก เชน สวท.สงขลา เพิ่งติดตั้งเมื่อปที่
แลว วิทยุระบบ A.M. จะตองมาเจาะสวนนี้วาจะพัฒนาอยางไร แตไมใชดึงคนออกไป ตองเอา
คนมาทํางานไมใชลิ้งคกันอยูกับสวนกลาง และ A.M. ที่ยะลาขณะนี้ลิ้งค ๒๔ ชั่วโมงออกอากาศ
ตามสวนกลาง ขณะนี้พื้นที่มีทหาร ตํารวจ ไปอยูที่นั่นหมด คนของ กปส. ไมมี ฉะนั้นบางเรื่องจะ
พัฒนาเห็นดวยที่เอาวิทยุชายแดนไว แตจะตองเพิ่มคน เพิ่มแนวทางการทํางานใหม
ผอ.สวท. แจงวา ขณะนี้ Analog กับ Digital Analog คือสถานีที่ สวท.กําลัง
ดําเนินการอยู เปนระบบ A.M. และ ระบบ F.M.บางสวน A.M. เปนเครื่องที่เกามาก หากพูดถึง
ความเหมาะสมในการพัฒนา A.M. และ F.M. ถาถามความเห็นอยากจะพัฒนาทางดาน F.M.
ไปสูระบบดิจิตอลใหเขาสูยุคสมัย และจากการที่ไปประชุม ABU ทั้งหมดก็มีวงการกระจายเสียง
ของเอเซียแปซิฟกจะไมมีการกลาวถึงการพัฒนาวิทยุระบบ A.M. มีแตกลาวถึงระบบออนไลน
เปนอยางไร ระบบดิจิตอลกาวไปสูอยางไร วิธีทําไปถึงตรงนั้นทําอยางไร ตัว สวท. ไดรับการพัฒนา
เขาสูระบบดิจิตอลเพียงบางสวน ประมาณ ๕๐% ระบบการผลิตรายการ ระบบหองสงที่ออกอากาศ
เราลงทุนไวแลวเปนเงินถึง ๖๐ กวาลานบาท และสวนที่เราจะตองพัฒนาคือระบบเครื่องสงให
สมดุลและเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอใหความเห็นระบบ A.M. เนื่องจากเปนการตอเนื่อง
ในประเทศที่กําลังพัฒนา ดังนั้นควรจะทําตอไปสักระยะหนึ่งแตเงินทุนในอนาคตขางหนาขอใหทุม
ไปที่ระบบ F.M. และเปนดิจิตอล A.M. ศาลายาจะเปนตัวอยางที่ดีวา เราทําสวนกระแสหรือไม
เราไดทั้งหมด ๒๔๐ กวาลานบาท ป ๒๕๔๙ และ ป ๒๕๕๐ จะไดประมาณ ๙๗ ลานบาท คง
เหลืออีก ๑๔๒ ลานบาท หากทบทวนดี ๆ และทํางานแบบมีแผนยุทธศาสตรที่จะเดินไปดวยกันให
ความคิดรวมกันทั้งหมดในการพัฒนาก็ควรจะตัดสินใจใหแนนอน
ประธานฯ แจงวา ที่ยกนําประเด็นมาคือ ใหผูบริหารพิจารณาเรื่องนี้ภายใตโครงการ
ดังกลาว ครม.อนุมัติ สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณมาใหทดแทนของเดิม เนื่องจากจะมี
การยายเครื่องสงศาลายา ขอถามทุกทานวา ๑. ที่จัดสรรงบประมาณมาใหเพื่อจัดซื้อเครื่องสง A.M.
จะมีการทบทวนหรือไมอยางไร ในวงเงิน ๙๗ ลานบาท ๒. การทบทวนดังกลาว ถาพิจารณาโดยรวม
/แลวการจัด..................

- ๑๕ แลวการจัดลําดับความสําคัญเอาไปทดแทนจัดหาเครื่องสง F.M. มาเพิ่ม ประเด็นอยูวา เครื่องสง
A.M. ทดแทนที่ศาลายา ตรงนี้คือลําดับความสําคัญ
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖ (นายจักรกฤชฯ) แจงวา ยังมองเห็นความ
สําคัญของการที่จะตองใชสื่อเพื่อความมั่นคงที่ อปส. ไดนําเรียนวามีประโยชนมาก และ ผอ.สปข.๖
ไดกลาววาสิ่งที่มีอยูเดิมก็ใชประโยชน ฉะนั้น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนตัวอยาง กรณีสงขลา
มีวิทยุชุมชนอยู ๖๔ แหง แตเราไมสามารถที่จะใหเขารับสัญญาณวิทยุหลักของ สวท. F.M.
สงขลาไดทั้งจังหวัด การมี A.M. และเพิ่มศักยภาพของ A.M. ใหครอบคลุมทั้งจังหวัด ๑๖ อําเภอ
และสามารถจัดรายการที่ดีและมีประโยชนได จะสามารถชวยงานดานความมั่นคงได
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔ (นางธารทิพยฯ) เสนอขอมูลวา ในฐานะที่
เคยเขาไปรวมประชุม กอรมน.กองทัพภาคที่ ๓ ทางกองทัพบกเขาวางแผนสถานีวิทยุ จะถายทอด
รายการเดียวกันที่สถานีแมขายที่จังหวัดสุโขทัย และเชื่อมโยงสัญญาณไปที่ ๔๒ สถานีที่จังหวัด
ภาคเหนือ โดยจะดําเนินการวันที่ ๑ ธันวาคมนี้ โดยที่จะกลาวถึงสิ่งแรกคือสิ่งที่รัฐบาลทําและ
ประชาชนจะตองรู และกองทัพเขาใชคําวา “เราจะประชาสัมพันธแบบลุกฮือ”
ผอ.สนผ. เสนอวา เห็นวาเปนเรื่องที่จัดระบบทั้งหมดของวิทยุเปนภาพรวม สิ่งหนึ่ง
ที่ตองคิดคือกลุมเปาหมายเราฟงอะไร ฉะนั้นการสํารวจกลุม A.M.ที่มีอยู ๕๐ กวาสถานีเขาฟง
อยูหรือเปลา ถาไมฟงก็ตองเปลี่ยน ถาฟงอยูเพราะอะไร และเนื้อหาเปนอยางไร ขอใหยืน A.M.
ไวแลวปรับเนื้อหาคิดวาแคนี้จะเห็นภาพรวมทั้งหมด ขณะนี้ที่พูดกันโดยไมทราบวาผูฟง ฟงเราหรือไม
ถาเขาฟงเราก็คงไว ถาไมฟงก็คงตองเปลี่ยน ตรงนี้นาจะมีแผนสํารวจทั้งหมด และที่ศาลายาคง
จะตองมีการสํารวจดวย เพราะวาศาลายาไดมีการยืนยันไปเมื่อคราวประชุมของบประมาณครั้งที่
แลววา จะยังคงเปน A.M. อยู ฉะนั้นถาเราจะทบทวนคงจะตองมีขอมูลสนับสนุนที่ชัดเจนวากลุม
เปาหมายของเราไมฟง A.M. แตจะฟง F.M. จึงขอเสนอวา ทําการสํารวจในภาพรวมโดยมุง
กลุมเปาหมายเปนหลัก
ผอ.สทท.๑๑ แจงวา จริงแลวทํารายการตองมีคนฟง และเห็นดวยกับการที่จะทบทวน
และใชระบบ A.M. ขณะนี้เรานาจะดูวาจากการที่เราตองการจะเปลี่ยนเครื่องสง ขอใหสํารวจวาง
แผนไปตั้งจุด F.M. ตามจุดตาง ๆ คลื่นที่เราไดรับอนุมัติเมื่อป ๒๕๒๘ ยังใชไมหมด ซึ่งเปนคลื่น
F.M. สามารถไปเสริมจุดบอดตาง ๆ ได จึงขอให สพท.นําไปทบทวนนาจะมีความชัดเจนขึ้น
ผอ.สพท. แจงวา ขอเท็จจริงคือ เปาหมายเหมือนกับที่ประธานฯ กลาวคือทํา
อยางไรจะยายเครื่องสงศาลายาใหมหาวิทยาลัยมหิดลไดใชประโยชนในพื้นที่ได เปนประเด็นที่
ไดเงินมา และทาง สวท. ไดวางแผนวา A.M. ขณะนี้มีผลประโยชนแตขึ้นกับวาเนื้อหาการนําเสนอ
แบบไหน สวนการวางแผนขณะนี้คือเรามีเครื่องสง ๑๐๐๐ กว. เรียนวาขณะนี้วางแผนแตเครื่องสง
/๒๐๐ กว. เทานั้น ................

- ๑๖ ๒๐๐ กว. เทานั้น คือเพียงไดเขตบริการเทาที่ทําไดและกวางขวางมาก คือประหยัดอยูแลว และ
ซื้อเครื่องสง ๑๐ กว. ไปวางที่รังสิตอีก ๑ เครื่อง เพื่อทดแทนเชิงออกอากาศใหกับสถานีวิทยุให
สามารถออกตอเนื่องได ๒๔ ชั่วโมง หรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง หากมีกรณีเกิดความไมมั่นคง ขอเรียน
วาระบบของการวางแผนงาน ถาทรัพยากรของ กปส. มีอยู ทําไมไมใชใหเปนประโยชนในระบบ
ที่มีอยู เชน ระบบ A.M. ถามวาขณะนี้ A.M. ตามชายแดน พมา เขมร มีขอมูลเขาทั้งหมด
ระบบคลื่น A.M. เปนสวนหนึ่งปองกันคลื่นของเพื่อนบานเขามาสอดแทรก สวนคลื่นที่อยูสวน
กลางจะสามารถรับสัญญาณของเขมรได ฉะนั้นในแงของคลื่น เปนตัวปองกันระหวางชายแดน
ของไทยกับเพื่อนบาน รวมทั้งการเผยแพรวัฒนธรรม ภาษาไทย ชวยใหกับคนไทยที่คาขายใน
พื้นที่ได คุณสมบัติของ A.M. สามารถสอดแทรกกวางขวางไดมากกวา F.M. ดังนั้นผลประโยชน
ทําไมไมใชคุณสมบัติของคลื่นใหเปนประโยชนตอเชิงการประชาสัมพันธของรัฐประเด็นที่ ๑ สวน
ประเด็นที่ ๒. เห็นดวยที่วางกรอบของ A.M. ไวในระหวางชายแดนของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้
วางไวอยูแลว เพียงแตเสริมศักยภาพระบบ A.M. ใหมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น คือ ดิจิตอล ซึ่งทํา
อยูแลว ใหสามารถรับฟงชัดเทากับ A.M. ขณะที่ A.M. ซื้อที่จังหวัดสงขลา ถาทํารายการโดยตัว
เองจะชัดเทากับ F.M. โมโน จุดดอยของ กปส. คือรับถายทอด ทําไมไมใชภูมิปญญาทองถิ่น
จุดดอยของ กปส.รับถายทอดเปนทอด ๆ มาทําใหคุณภาพเสียงดอยลงมาเรื่อย ๆ ถาทํารายการ
ทองถิ่นเสียงตาง ๆ จะชัดเจน และสัญญาณตาง ๆ ก็ชัดเจน
ผอ.สปข.๒ แจงขอสรุปวา ๑. นาจะมีการตั้งคณะทํางานเพื่อสํารวจการรับฟงโดยเร็ว
หรือนําผลสํารวจวิจัยที่มีอยูแลวของสํานักงานสถิติฯ นํามาเปนขอมูลอางอิงถึงความจําเปนที่จะ
ตองมี A.M. อยูมากนอยแคไหน ทั้งผลดี ผลเสีย ของ A.M. และ F.M. และกําหนดเวลา เพื่อ
ใหไดขอมูล ๒. ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับสื่อ นาจะเขา คบส. จะดีหรือไม เพราะเปนบทบาทหนาที่
โดยตรง
รปส.(นายเผชิญฯ) แจงวา ที่กลาวกันมาถึงคราวที่เราควรจะตองมาทบทวนกัน
วิทยุ ๑๐๐๐ กว. เทาที่ทราบเดือนหนึ่งเสียคาใชจายไฟฟาเดือนละ ๑ ลานบาท แตออกอากาศ
จริง ๆ คงไมใช ๑๐๐๐ กว. ปญหาที่เกิดขึ้นอยากถามวาใครฟง ประเด็นที่ ๒ ขอใหพิจารณาอีก
ประการหนึ่งคือ คลื่นสั้นฟงมากนอยเพียงใดเปนเรื่องที่จะตองมาดูกันวา คลื่นสั้นสงไปใหใคร
ถึงประเทศไหน แลวภาษาที่ออกอากาศ ๑๒ ภาษาจะทบทวนไดไหม และเคยเสนอหลายครั้งแลววา
ภาษาลาวขอใหเลิก ฟงแลวไมใชภาษาลาว สิ่งที่อยากจะใหเพิ่มเติมในเรื่องความถี่วิทยุ ขอใหไป
ดูที่ภาคใตเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะภาคใตเราจะพัฒนา A.M. หรือ F.M. ก็ตาม อยากใหความ
สําคัญในเรื่องของความมั่นคง อีกจุดหนึ่งคือดานประเทศพมา เพราะวาพมาจะมีปญหาเรื่องแรงงาน
/อพยพ.............

- ๑๗ อพยพ และยาเสพติด ลาวก็ดูแลเรื่องยาเสพติดและผูอพยพ เขมรก็เชนเดียวกัน เปนเรื่องของ
การลักลอบคาของหนีภาษี ไมใชเราจะยุบเลิก A.M. แตขอใหทบทวนประโยชนที่เราจะไดรับ
เปนสําคัญ
รปส.(นางภัทรียาฯ) แจงวา ขอสรุป ๒ ประเด็น ประเด็นแรก การจัดหาเครื่องสง
วิทยุกระจายเสียงระบบ A.M. ศาลายา ๙๗ ลานบาท คงจะตองดําเนินการตอไป ประเด็นที่ ๒
จําเปนไหม ระบบ A.M. เพราะวาในพื้นที่ประมงก็ดี ชาวนา ระดับรากหญา เขาจําเปนตองการอยู
พรอมกันนี้เราควรพัฒนาเนื้อหาใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ดวย A.M. คงมีอยู แตเมื่อ กปส. มีมาก
มีทั้ง สวศ. กับ สวท.ที่มีระบบ A.M. เราไมตองทิ้งไป ควรนํามาปรับปรุงแผนความถี่ โดยให
สพท.ปรับจัดทําแผนความถี่ และเนื้อหา เราอาจจะดูความจําเปนของพื้นที่วาพื้นที่ไหนควรใช
A.M. และคลื่นสั้นควรจะเลิก เพราะไมมีความจําเปน แมวา BBC เคยขอมายกเลิกคลื่นสั้นที่
จังหวัดนครสวรรคปรับเปนดิจิตอล
ประธานฯ แจงวา ความเห็นคือไดสอบถาม รมต.นร. (รศ.ธีรภัทรฯ) ทานก็กลาว
ถึงกระบวนการทั้งหมด เหตุผลความจําเปนขอใหผูบริหารทุกทานมาพิจารณากันใหชัดเจนกอน
ที่จะตัดสินใจ ที่ยกมาเพราะเปนนโยบายของ รมต.นร. (รศ.ธีรภัทรฯ) จึงขอมอบให สพท.ไป
จัดลําดับเรื่องของ A.M. เหตุผลความจําเปน โดย ผอ.สปข.๑-๘ จัดลําดับการใช A.M. เพื่อ
ประกอบแผนหลัก หรือเหตุผลความจําเปนมีมากนอยแคไหน อยางไร ซึ่งรวมไปถึงการที่จะ
ดําเนินการดานสถานีเพื่อความมั่นคงดวย จัดทั้งระบบโดยดวนภายใน ๑๕ วัน และใหสงขอมูล
ไปให สพท. เพื่อประมวลนําเสนออีกครั้ง
รับทราบ และมอบให สพท.ไปจัดลําดับเรื่องของ A.M. ตามความ
มติที่ประชุม
จําเปน รวมไปถึงสถานีเพื่อความมั่นคง โดยให สปข.๑-๘ จัดขอมูลลําดับการใชไปยัง
สพท. โดยดวน ภายใน ๑๕ วัน
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม
๒๕๔๙ และการดําเนินงานภารกิจสําคัญของ สนผ.
ผอ.สนผ. รายงานวา ตามที่ สนผ. ไดรับรายงานผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธโดยทางเอกสารรายงานจากหนวยงานของกรมประชาสัมพันธที่สงราย
งานมาในระยะเวลาที่กําหนด ๒๖ หนวยงาน จากหนวยงานทั้งหมด ๒๖ หนวยงาน นั้น
/การดําเนินงาน ................

