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แบบสอบถาม การวิเคราะห์เนือหา และการวิเคราะห์เอกสารทีเกียวข้อง กลุ่มตัวอย่างคือ
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คน การวิจยั นี มี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาสถานภาพปัจจุบนั ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
รู ปแบบและเนือหารายการทีมีเป้าหมายเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
และพฤติกรรมการ
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ตามแนวชายแดนของคนไทยและ สปป.ลาว รวมทังเพือแสวงหาแนวทางการ
ส่งเสริ มบทบาทของวิทยุฯ ตามแนวชายแดน จังหวัดหนองคายในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทยลาว
การศึกษาพบว่า วิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายมีสถานภาพ ทัง
ศักยภาพและปัจจัยภายนอกทีเสริ มศักยภาพ รวมทังปัจจัยภายในและภายนอกทีเป็ นอุปสรรคต่อ
วิทยุฯ ในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว โดยวิทยุฯ ไทยได้รับความ
นิยมในการเปิ ดรับฟังจากกลุ่มตัวอย่าง สปป.ลาว จํานวนมาก ในขณะทีวิทยุฯ สปป.ลาว ไม่ค่อย
ได้รับความสนใจจากกลุ่มตัวอย่างคนไทย กลุ่มตัวอย่างทีไม่ฟังวิทยุ ฯ สปป.ลาว ให้เหตุผลว่าไม่
ชอบฟังเพลงหรื อวิทยุฯ สปป.ลาว ชอบหรื อฟังเฉพาะเพลงหรื อวิทยุฯ ไทย สําหรับกลุ่มตัวอย่างที

เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ส่วนใหญ่คิดว่ามีประโยชน์ โดยได้รับความบันเทิงและได้ข่าวสาร
ความรู ้ และส่วนใหญ่เมือฟังแล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว ส่วนกลุ่มตัวอย่างคน สปป.ลาว ส่วน
ใหญ่ให้เหตุผลการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยว่า ฟังเพือความบันเทิงและได้ข่าวสารความรู ้ ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างทีไม่ฟังวิทยุฯ ไทย เนืองจากส่วนใหญ่ไม่มีเครื องรับวิทยุและดูเฉพาะโทรทัศน์ (ไทย)
สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย ส่วนใหญ่เห็นว่า มีประโยชน์ โดยได้รับข่าวสารความรู ้
และได้ความบันเทิง และส่วนใหญ่เมือฟังแล้วทําให้รู้สึกดีต่อประเทศไทย
แม้ว่าจะมีความพยายามจากฝ่ ายไทยและการวิจยั ครังนีทีจะผลักดันความร่ วมมือในการมี
ส่วนร่ วมผลิตรายการระหว่างไทยและ สปป.ลาวแล้ว แต่ก็พบกับอุปสรรค ซึงต้องมีการพูดคุยกัน
(dialogue) ระหว่างผูน้ าํ ของ ประเทศ รวมทังมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ กระนันก็ตาม
วิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาวของไทย ในปัจจุบนั มีบทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทยลาว ในด้าน (1) การเชือมสัมพันธ์ดว้ ยความบันเทิงผ่านเสียงเพลง (2) บทบาทการโฆษณาสินค้าและ
บริ การทังฝั งไทยและลาว (3) การส่งเสริ มความสัมพันธ์ดว้ ยการนําเสนอวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ น
ฝั งโขง (4) การเป็ นช่องทางส่งข่าวสารทีผูฟ้ ังทัง ฝั งโทรศัพท์เข้ารายการเพือส่งข่าวสารงานบุญ
แจ้งของหาย ฯลฯ (5) การให้ข่าวสารความรู ้ (6) การเผยแผ่พุทธศาสนา และ (7) การให้ความรู ้ความ
เข้าใจในภาษาไทย นอกจากนี สถานีวิทยุฯ หลักของไทยยังคงมีรายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์
ไทย-ลาว โดยตรง ซึงนําเสนอด้วยรู ปแบบรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้ แต่ก็พบว่า เกือบ
ทังหมดเป็ นข่าวสารความรู ้เกียวกับและมาจากประเทศไทย
การศึกษาบทบาททีพึงประสงค์และแนวทางการส่งเสริ มบทบาทของวิทยุฯ
ตามแนว
ชายแดนในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว พบว่า วิทยุฯ ควรมีบทบาทใน (1) การส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ น ด้วยการอนุรักษ์และแลกเปลียนเรี ยนรู ้วฒั นธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ งั 2 ฝั ง (2) การส่งเสริ มการท่องเทียวของทัง
ประเทศ และ (3) การส่งเสริ มความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจ ส่วนบทบาททีไม่พึงประสงค์
คือ บทบาททางด้านการเมือง โดยเฉพาะความมันคงและการปกครองของ สปป.ลาว และบทบาท
ในการเป็ นผูว้ ิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล รวมทังการนําเสนอสิ งทีไม่ดี การพูดด้วยคําพูดทีไม่สุภาพ การ
พูดเสียดสี/ล้อเลียน/ดูถูก/ดูหมิ น/ไม่ให้เกียรติ คน สปป.ลาว และพูดถึงลาวในแง่ลบ สิ งทีท้าทาย
สําหรับไทยและ สปป.ลาว คือ ความร่ วมมือในการผลักดันการมีส่วนร่ วมในสือเพือพัฒนาประเทศ
ทัง และทีสําคัญคือพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-ลาวทีดีอยูแ่ ล้วให้คงอยูห่ รื อดีขึนไปอีก

Abstract
The research employed both qualitative and quantitative research techniques; namely, structured interview,
informal interview, panel meeting, questionnaire interview, and content and documentary analyses. The
samples consisted of 146 radio operators, 3 Laotian delegates, 400 Thai and 400 Laotian questionnaire
respondents, and 10 Laotian informal interviewees. The purposes of the research are to explore the current
status of border radio in Nong Khai province; to examine the format and content of the programs aimed at
promoting Thai-Laotian relations; to investigate Thai and Laotian people’s exposure to border radio; and to
produce a guideline to promote the role of border radio in strengthening the Thai-Laotian relations.
The research finds that the radio has both external and internal factors, which helped and hindered the roles in
strengthening the Thai-Laotian relations. The majority of Laotian respondents listen to Thai radio. On the other
hand, the majority of Thai respondents rarely listen to Laotian radio. The Thai respondents claimed that they do
not like Laotian songs or radio stations, or they listen only to Thai songs from Thai stations. However, those
who listen to Laotian radio said that they think it is useful for entertainment, news and information, and they
feel positive about Laos because they listen to Laotian radio. For the Laotian respondents, the majority
expressed that the reason for listening to Thai radio is for entertainment, news and information and they think it
is useful for getting news and information and entertainment. They also feel positive about Thailand because
they listen to Thai radio. Those who do not listen to Thai radio stated that they do not have radio receivers and
only watched Thai television.
Although Thailand and this research have tried to seek cooperation between Thailand and Laos to produce
programs aimed at strengthening Thai-Laos relations, the attempt has failed. A dialogue from both Thai and
Laotian leaders needs to be arranged. Cooperated radio programs are also needed and the programs need
sufficient budget. Nevertheless, the current Thai border radio plays roles in strengthening Thai-Laotian
relations such as 1) by playing music that both Thais and Laotians like, 2) by advertising both Thai and Laotian
products and services, 3) by promoting both Thai and Laotian cultures and traditions-related contents, 4) by
allowing both Thai and Laotian listeners to call the stations to disseminate information about religious
ceremonies, missing items, etc. 5) by disseminating information, 6) by communicating Buddhist principles, and
7) by teaching the Thai language to Laotian listeners. The state-owned stations also air programs aimed at
strengthening Thai-Laotian relations. Their programs present information in music format. However, almost all
of the information is related to and come from Thailand.
Desirable roles of radio in strengthening the relationship between Thailand and Laos include ) promoting
cultures and traditions, 2) preserving and exchanging cultures, traditions, wisdom, and ways of life of both
countries, 3) promoting tourism of both countries, and 4) promoting economic-trade relations between both
countries. Undesirable roles of border radio include 1) talking about politics especially Laos’s state security and
governance, 2) criticizing the government, and 3) presenting bad things with rude and using satirical, insulting,
mocking, dishonoring words as well as referring to Laos in a negative aspect. It is important for Thailand and
Laos to cooperate in media participation for the development of the two countries and to enhance the ThaiLaotian relations.
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บทที 1
บทนํา

ในบทนีกล่าวถึงความสําคัญและทีมาของปัญหา ปัญหานําการวิจยั วัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ขอบเขตของการวิจยั และประโยชน์ทีได้รับ โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี

. ความสําคัญและทีมาของปัญหา
“ข้ าพเจ้ าเคยนึกว่ าเดินทางเข้ าออกด่ านช่ องเม็กนันน่ าจะสะดวกดี ก็เลยให้ คน
ไปดูล่วงหน้ า เขาก็ว่าไปได้ กเ็ ลยให้ จังหวัดอุบลฯ ไปช่ วยติดต่ อกับเจ้ าแขวง
จําปาสักปรึ กษากันว่ าข้ าพเจ้ ามีเวลาวันเดียว เขาจะพาไปไหน ท่ านอ่ อนเนือ พม
มะจัน เจ้ าแขวงก็ยินดีรับรองแข็งขัน...สําหรั บเรื องสถานทีนันทางลาวบอกว่ า
เขารู้ จักข้ าพเจ้ าดีว่าควรชอบอะไรไม่ชอบอะไร เพราะฉะนันทางไทยไม่ต้อง
เป็ นห่ วง”
พระราชนิพนธ์ เรื อง ม่วนซืนเมืองลาว ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ( : )
“...ตามประวัติศาสตร์ ไม่มชี นชาติใดทีมีความสัมพันธ์ ทางสายเลือด
อย่างใกล้ชิดเท่ ากับความสัมพันธ์ ระหว่ างลาว-ไทยหรื อไทย-ลาว
ซึง
ความสัมพันธ์ ของสองประเทศนีเรี ยกว่ าความสัมพันธ์ สายญาติ-พีน้ อง เพราะ
ไทย-ลาวสืบเชือสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน”
ท่านกิแก้ว สุวรรณภูมิ หัวหน้ากงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ
ขอนแก่น ในเอกสารสรุ ปการสัมมนาเรื อง ก้าวเดินไปข้างหน้ากับการค้าไทย-ลาว ( : 7-9)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทีดี
อันเกิดจากความใกล้ชิดกันทังด้านเชือชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมในหลายด้าน อาทิ

ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ ซึงจากรายงานสรุ ปสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี
- ระบุว่า มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศมีแนวโน้ม
สูงขึน โดยเฉลียเพิ มขึนร้อยละ . (ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
: ก) ซึงสินค้าส่งออกของไทยมากกว่าครึ งหนึงส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย - แขวงกําแพงนครเวียงจันทน์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, : )
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนสถานภาพของความสัมพันธ์ไทย-ลาวทีดีในระดับหนึง แต่
อย่างไรก็ตามนอกจากกรณี พิพาทเขตแดนไทย-ลาวแล้ว การค้าชายแดนไทย-ลาวเองยังมีปัญหา เช่น
จุดการค้านครพนม-คําม่วน และเชียงราย-บ่อแก้ว พบว่ามีปัญหาในการค้ารายย่อยทียังไม่เป็ นระบบ
การลักลอบสินค้าเข้า-ออกตามแนวชายแดน และการค้านอกระบบ เป็ นต้น ซึงปัญหาดังกล่าวเป็ น
ปัญหาทีพบในการสํารวจทีหนองคาย-ท่าเดือ มุกดาหาร-สวันเขต และช่องเม็ก-ปากเซ ในปี
นอกจากนียังพบปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ กฎหมายเกียวกับการค้าการ
ลงทุน โดยเฉพาะ สปป.ลาว รวมทังการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิ ชย์และระบบการแลกเปลียน
เงิน
(คณะทํางานร่ วมธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, : - )
ทัศนคติทีเป็ นลบต่อกันของคนไทยและคน สปป.ลาว บางกลุ่มยังคงปรากฏเป็ นปัญหา
เช่นกัน อาทิ คําพูดทีคนไทยมักใช้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ไทย-ลาวคือ “บ้านพีเมืองน้อง” ในขณะ
ทีคน สปป.ลาว บางส่วนไม่ชอบวลีดงั กล่าว เนืองจากนัยของความเป็ น “พีไทย” และ “น้องลาว”
อันสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสองประเทศ รวมทังกรณี ของนักร้องไทยคือ นิโคล และ
เท่ห์ (อุเทน) พรหมมินทร์ ทีถูกกล่าวหาว่าดูถูกคน สปป.ลาว ซึงมีการเชือมโยงกับนักจัดรายการ
วิทยุฯ ทางสถานีวิทยุฯ อสมท. จังหวัดหนองคาย อันนําไปสู่ความไม่เข้าใจกันระหว่างคนไทยและ
คนลาว
งานวิจยั เรื อง ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ในสายตาของคน สปป.ลาว โดยเขียน ธีระวิทย์,
อดิศร เสมแย้มและทานตะวัน มโนรมย์ เมือปี
ชีให้เห็นว่า คน สปป.ลาว ยังคงมีทศั นคติทีเป็ น
ลบต่อประเทศไทย อันสะท้อนจากข้อค้นพบของงานวิจยั ทีระบุว่าคน สปป.ลาว ทีตอบ
แบบสอบถามเห็นว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศทีเป็ นภัยต่อ สปป.ลาว เป็ นอันดับ รองจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา แต่อย่างไรก็ตามผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงั เห็นว่า ไทย “เป็ นมิตรมากกว่าเป็ น
ศัตรู ” ของลาว ( %) และ “เป็ นมิตรทีดี” ของลาว ( %)

แม้ว่าความร่ วมมือระหว่างลาวและไทยมีปรากฏอย่างต่อเนืองทังในระดับท้องถิ นและ
ระดับประเทศ ทังทีเป็ นความร่ วมมือในโครงการขนาดใหญ่และเล็ก เช่น ความร่ วมมือในการสร้าง
เขือนไฟฟ้าพลังนําในลาว (รายละเอียดอ่านได้จาก พาฝัน นิลสวัสดิ ( )) ความร่ วมมือในกรอบ
คณะกรรมการโครงการการพัฒนาลุ่มแม่นาํ โขง และความร่ วมมือทางการท่องเทียว แต่อย่างไรก็
ตามประเทศไทยและ สปป.ลาว ยังคงเผชิญปัญหาร่ วมกันและต้องร่ วมมือกันแก้ไข เช่น ปัญหายา
เสพติด ปัญหาการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ปัญหาด้านสาธารณสุข และปัญหาสิ งแวดล้อม
แม้ว่าสือใหม่ (new media) โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตจะทําให้การสือสารเป็ นไปได้อย่างไร้
พรมแดน ตราบใดทีมีโครงสร้างพืนฐานรองรับและเศรษฐกิจหนุนให้สามารถเข้าถึงสือใหม่นีได้
แต่กาญจนา แก้วเทพ ยืนยันโดยมีผลของการวิจยั สนับสนุนว่า สือวิทยุกระจายเสียง (วิทยุฯ) และ
วิทยุโทรทัศน์เป็ นสือทีมีศกั ยภาพในการทําหน้าทีของการสร้าง “พืนทีสาธารณะ” (public sphere)
ทังนีอยูบ่ นเงือนไขทีมีการใช้สือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ
และสือเองตระหนักถึงบทบาทในการ
เชือมโยงและสร้างสมานฉันท์ระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ รวมทังพยายามสร้างรู ปแบบการสือสารอย่างมี
ส่วนร่ วมให้เกิดขึน ( : - )
หากเปรี ยบเทียบสือมวลชนต่าง ๆ เช่น สือใหม่ดงั กล่าวข้างต้น หรื อสือเก่า เช่น
หนังสือพิมพ์ และวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ กับวิทยุกระจายเสียงจะพบว่า วิทยุกระจายเสียงมีคุณลักษณะ
เด่นในด้านต่าง ๆ ซึงต่างจากสือมวลชนอืน เช่น ผูร้ ับสารหรื อผูฟ้ ังสามารถเปิ ดรับสือ (เปิ ดฟัง) ได้
พร้อม ๆ กับการทํากิจกรรมอืน ๆ เช่น ทํางานบ้าน ทําสวนทําไร่ ขับรถยนต์ ฯลฯ ในขณะทีผูอ้ ่าน
หนังสือพิมพ์ ดูโทรทัศน์ หรื อใช้คอมพิวเตอร์ตอ้ งมองเห็นและอ่านทีหน้าหนังสือพิมพ์หรื อดูที
หน้าจอโทรทัศน์หรื อจอคอมพิวเตอร์ ทําให้ยากทีจะทํากิจกรรมอืน ๆ วิทยุกระจายเสียงเป็ นสือที
สามารถนําเสนอข่าวสารความรู ้ได้รวดเร็ วและทันที ต่างจากหนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์ทีต้อง
ผ่านขันตอน/กระบวนการการผลิตและนําเสนอต่าง ๆ มากมาย ซึงทําให้ใช้เวลามาก นอกจากนี
วิทยุกระจายเสียงยังสามารถสร้างความใกล้ชิดกับผูฟ้ ังได้ดว้ ยการนําเสนอข่าวสารความรู ้ภายใน
พืนทีหรื อชุมชนท้องถิ น โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงท้องถินและวิทยุชุมชน
งานวิจยั ด้านสือกระจายเสียงอย่างวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทีคน
สปป.ลาว
สามารถรับสัญญาณของสือกระจายเสียงของไทยได้ของวิภา อุตมฉันท์ ( ) ระบุว่า คน สปป.
ลาว ทีมีเครื องรับวิทยุและวิทยุโทรทัศน์เปิ ดรับสือกระจายเสียงไทย และสือมวลชนดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อลาวด้านต่าง ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง จิตวิทยา ภาษา วัฒนธรรม และสือมวลชน
ลาว โดยเฉพาะระบบสือการกระจายเสียงของลาว นอกจากนีสือมวลชนไทยยังแสดงบทบาทของ
“พีใหญ่” อันสะท้อน “ลัทธิไทยใหญ่กว่าลาว”

งานวิจยั ของวิภา อุตมฉันท์ ( ) นียืนยันถึงอิทธิพลของสือกระจายเสียงไทยทีมีต่อคน
สปป.ลาว และบางส่วนสะท้อนอิทธิพลในแง่ลบ ดังนันสิ งทีท้าทายสําหรับสือกระจายเสียงไทย
โดยเฉพาะวิทยุทีกระจายเสียงข้ามฝั งไปยัง สปป.ลาว นัน คือ การทําหน้าทีทีเป็ นประโยชน์ตามอุดม
คติภายใต้ความร่ วมมือของทังสองประเทศ หน้าทีของสือตามอุดมคติ เช่น การเป็ นสือช่วยบรรเทา
และแก้ไขปัญหาระหว่างสองประเทศ และการเป็ นสือทีช่วยอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย-ลาว ทังนีเพือ
นําไปสู่การทําหน้าทีในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงการวิจยั นีจึงมีเป้าหมายที
จะพิสูจน์ว่า แนวคิดเรื อง การมีส่วนร่ วม (participation) ในสือระหว่างชุมชนของทังสองประเทศ
จะสามารถนําไปสู่การปฏิบตั ิจริ งได้หรื อไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด ตลอดจนเพือการตอบคําถาม
ถึงวิธีการหรื อแนวทางใดทีจะทําให้วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดน (border radio) มีบทบาทใน
การส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (international relations)
งานวิจยั ชิ นนียังประยุกต์ใช้แนวคิดการสือสารแบบมีส่วนร่ วม
(participatory
communication) ซึงมีคาํ สําคัญได้แก่ “การสือสาร” “กระบวนการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในสังคม/
ประชาชน” และ “การพัฒนาชุมชน” (ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ และคณะ,
) อันจํากัดอยูใ่ นวง
ภายในเฉพาะชุมชน สังคมหรื อประเทศ ซึงแนวคิดการสือสารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิจยั นีจะถูกใช้
เพือการขยายขอบเขตในการอธิบายแนวคิดการมีส่วนร่ วมในการสือสารของชุมชน ประเทศเพือ
เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนของทัง ประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หากโครงการวิจยั ในส่วนของการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมใน
วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนนีได้รับความร่ วมมือเข้ามีส่วนร่ วมจากทังไทยและ สปป.ลาว
โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงตามขันตอนต่าง ๆ ทังขันตอนก่อนการผลิต
(pre-production) ขันตอนการผลิต (production) และขันตอนหลังการผลิต (post-production) นัน
โครงการวิจยั นีก็จะเป็ นส่วนหนึงของการสร้างช่องทางการสือสารระหว่างสองประเทศในรู ปแบบ
ของการใช้สือวิทยุกระจายเสียง อันเป็ นส่วนเสริ มของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึงมี
จุดยืนในแนวคิดทีว่า “การสือสารในเชิงร่ วมมือกันระหว่าง ประเทศมีสูง แสดงว่า ประเทศมี
ระดับความสัมพันธ์ทีดีสูง” (ปรัชญา เวสารัชช์,
: ) โครงการวิจยั จึงมีความคาดหวังว่าจะเป็ น
กระบวนการหนึงในการส่งเสริ มความร่ วมมืออันนําไปสู่การส่งเสริ มสัมพันธ์ทีดีระหว่างสอง
ประเทศ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกับการศึกษาบทบาทของสือมวลชนทีมีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่การศึกษามุ่งเน้นทีสือนานาชาติ (international
media or global media) (ข้อมูลปี พ.ศ.
) ดังนันการศึกษาเกียวกับบทบาทของสือ

วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะวิทยุทอ้ งถิ น (local radio) และวิทยุชุมชน (community radio) ทีตังอยู่
ตามแนวชายแดนจะเป็ นการขยายแนวคิดเกียวกับบทบาทของวิทยุฯ ดังกล่าวทีมีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้วย
. ปัญหานําวิจยั
1) สถานภาพปัจจุบนั ของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายทังใน
มิติของศักยภาพในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ปัจจัยภายนอกที
เสริ มศักยภาพ ปัจจัยภายในและภายนอกทีเป็ นอุปสรรค และบทบาทเป็ นอย่างไร
2) การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนสามารถ
ดําเนินการได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
3) รู ปแบบและเนือหารายการของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว
จังหวัด
หนองคายทีมีเป้าหมายเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาวเป็ นอย่างไร รวมทังส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาวหรื อไม่ อย่างไร
4) พฤติกรรมการเปิ ดรับวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายของ
คนไทยและ สปป.ลาว ทีอาศัยอยู่ ฝั งแม่นาํ โขงเป็ นอย่างไร
5) บทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายทีดีควรเป็ น
อย่างไร
6) วิธีการหรื อทางปฏิบตั ิใดในการช่วยเหลือสนับสนุนบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพือศึกษาสถานภาพปัจจุบนั ของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว
จังหวัด
หนองคาย
2) เพือประยุกต์ใช้แนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดน
3) เพือศึกษารู ปแบบและเนือหารายการของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว
จังหวัดหนองคายทีมีเป้าหมายเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
4) เพือศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว
จังหวัด
หนองคายของคนไทยและ สปป.ลาว ทีอาศัยอยู่ ฝั งแม่นาํ โขง
5) เพือแสวงหาแนวทางการส่งเสริ มบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนจังหวัด
หนองคายในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว

. ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั เน้นศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกรู ปแบบทังสถานีทีรัฐและรัฐวิสาหกิจเป็ น
เจ้าของ และวิทยุชุมชนทีมีทีตังอยูใ่ นจังหวัดหนองคาย และผูฟ้ ัง สปป.ลาว สามารถรับสัญญาณการ
กระจายเสียงของสถานีได้ ทังนี เนืองจากจังหวัดหนองคาย เป็ นจังหวัดทีมีพืนทีติดแม่นาํ โขงมาก
ทีสุด และมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งแรกทีเชือมระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว รวมทัง
เป็ นจังหวัดทีอยูใ่ กล้กบั เวียงจันทน์ ซึงเป็ นเมืองหลวงของ สปป.ลาว โดยศึกษาระหว่างเดือน
สิงหาคม
ถึงเมษายน
รวมทังการศึกษาประชาชนไทยทีอาศัยอยูใ่ กล้กบั แม่นาํ โขงใน
อําเภอต่าง ๆ และประชาชน สปป.ลาว ทีข้ามแดนมาไทย ณ จุดผ่านแดน จุดผ่อนปรนต่าง ๆ ใน
อําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย โดยศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม
และศึกษาประชาชน
สปป.ลาว ทีอยูใ่ น สปป.ลาว ในเดือนมกราคม

. ประโยชน์ ทีได้ รับ
1) ในเชิงวิชาการ ผลจากการศึกษาทําให้ทราบถึงบทบาทของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนจังหวัด
หนองคาย ทังบทบาทปัจจุบนั บทบาทพึงประสงค์ และบทบาทไม่พึงประสงค์ ซึงช่วยขยาย
แนวคิดเกียวกับบทบาทของวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะวิทยุฯ ตามแนวชายแดนทีมีต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวคิดเกียวกับปัจจัยเสริ มและปัจจัยจํากัดในการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนวชายแดน
2) ในเชิงประยุกต์
ผลจากการวิจยั ทําให้ได้ขอ้ เสนอแนะการใช้สือวิทยุกระจายเสียงเพือ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ไทย-ลาว เพือเป็ นแนวทาง
ในการนําไปประยุกต์ใช้ทงระดั
ั บนโยบายทีผูบ้ ริ หารหน่วยงานทีเกียวข้องสามารถพิจารณา
ใช้ในการกําหนดนโยบายด้านสือวิทยุฯ
และการปฏิบตั ิการทีผูด้ าํ เนินการด้าน
วิทยุกระจายเสียงสามารถพิจารณาใช้เพือทําหน้าทีในฐานะสือมวลชน

บทที
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเกียวข้อง

ในบทนีกล่าวถึงแนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้องกับการวิจยั ซึงได้แก่ บทบาทและหน้าทีของ
สือมวลชน บทบาทและหน้าทีของสือมวลชนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีบทบาท (role
theory) การสือสารแบบมีส่วนร่ วม (participatory communication) การเข้าถึงสือ (access) การมี
ส่วนร่ วม (participation) และการจัดการด้วยตัวเอง (self-management) แนวคิดการใช้และความพึง
พอใจ (uses and gratifications) แนวคิดกระบวนการในการเลือกและปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการในการเลือก และสังคมและวัฒนธรรมไทยและ สปป.ลาว นอกจากนีบทนียังได้
กล่าวถึงงานวิจยั ทีเกียวข้อง กรอบแนวคิดในการวิจยั ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั สมมติฐานการวิจยั
และนิยามศัพท์เฉพาะ โดยมีรายละเอียด ดังนี

. แนวคิดและทฤษฏี
. . บทบาทและหน้ าทีของสื อมวลชน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยามีการจําแนกสํานักคิดออกเป็ นสํานัก ๆ และแต่ละ
สํานักก็มีอิทธิพลต่อทฤษฎีสือสารมวลชน อาทิ ทฤษฎีหน้าทีนิยม (functionalism) ซึงพัฒนาจาก
Evolutionism โดยมีจุดยืนว่า ทุก organism (ทุกระบบ) มีองค์ประกอบย่อยทําหน้าทีให้ส่วนรวมอยู่
ได้ดว้ ยความมันคง และไม่มีสงั คม สิ งมีชีวิตหรื อสถาบันใดเหนือหรื อดีกว่ากัน (กาญจนา แก้วเทพ,
2541: 26) การวิเคราะห์หน้าทีของการสือสารมวลชนเน้นทีบทบาทของสือในการรักษาไว้ซึง
ดุลยภาพของสังคม (Williams, 2003: 48)
นักวิชาการจากหลายสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ฯลฯ ได้อธิบายทฤษฎีหน้าที
นิยมเกียวกับการสือสารและสือมวลชนหลากหลายด้านและมุมมอง ทังมิติของการทําหน้าทีของสือ
จากมุมของผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีและหน้าทีของสือตามความคาดหวังหรื อความต้องการของผูเ้ ปิ ดรับ ใน
ทีนีได้ประมวลหน้าทีของสือมวลชนบางส่วน ดังนี

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ (UNESCO) ได้จดั ตัง
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเพือศึกษาปัญหาการสือสาร (International Commission for the
Study of Communication Problems) ขึนในปี 1976 โดยมี Sean MacBride เป็ นประธาน และได้มี
การตีพิมพ์รายงานชือ “Many Voices One World: towards a new more just and more efficient
world information and communication order” (UNESCO, 1980: 14-31) ภายในมีเนือหาทีกล่าวถึง
หน้าทีของการสือสาร ดังนี
“(1) หน้ าทีด้ านสารสนเทศ (information)
( ) หน้ าทีด้ านการขัดเกลาทางสังคมหรื อสังคมประกิต (socialization)
( ) หน้ าทีด้ านการจูงใจ (motivation)
( ) หน้ าทีด้ านการโต้ แย้งและการอภิปราย (debate and discussion)
( ) หน้ าทีด้ านการศึกษา (education)
( ) หน้ าทีด้ านส่ งเสริ มวัฒนธรรม (cultural promotion)
( ) หน้ าทีด้ านบันเทิง (entertainment)
( ) หน้ าทีด้ านการประสานสามัคคี (integration)
( ) ความจําเป็ นทางสังคม (a social need)
( ) เครื องมือทางการเมือง (a political instrument)
( ) พลังทางเศรษฐกิจ (an economic force)
( ) ศักยภาพทางการศึกษา (an educational potential)
(12.1) การพัฒนาสติปัญญา (intellectual development)
(12.2) สร้ างบุคลิกภาพใหม่ (emergence of a new framework for the
personality)
(12.3) สร้ างมาตรฐานทางปั ญญา (intellectual standardization)
(12.4) ทําหน้ าทีเป็ นโรงเรี ยน (the school)
(12.5) ทําให้ เกิดการแลกเปลียนความรู้ (an exchange of knowledge)
( ) แรงกระตุ้นวัฒนธรรม (an impulse to culture)”
McQuail (1994: 78-9) กล่าวว่า หน้าทีหลักของการสือสารในสังคม โดยอ้างถึง Lasswell
ว่ากล่าวถึงหน้าทีต่าง ๆ ดังนี “( ) การระวังเกียวกับสภาพแวดล้อม (surveillance of the
environment) (2) การสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคมในการสนองตอบต่อสภาพแวดล้อม
(correlation of the parts of the society in responding to its environment) และ (3) การถ่ายทอด
มรดกทางวัฒนธรรม (the transmission of the cultural heritage)”

McQuail (1994: 79) ยังได้กล่าวถึง Wright ทีได้เพิ มเติมหน้าทีสําคัญของสืออันดับที ต่อ
จาก Lasswell คือ ความบันเทิง (entertainment) และเพิ มหน้าทีสําคัญของสือมวลชนอันดับที คือ
การระดมความร่ วมมือ (mobilization) รวมทังอธิบายหน้าทีของสือในสังคมทีประกอบด้วยด้าน
ต่าง ๆ คือ
“ ) สารสนเทศ (information)
- การให้ ข้อมูลข่ าวสารเกียวกับเหตุการณ์ และสถานการณ์ ในสังคมและโลก
- แสดงความสัมพันธ์ ของอํานาจ
- การอํานวยความสะดวกให้ เกิดนวัตกรรม การปรั บตัว และความก้ าวหน้ า
) ประสานสัมพันธ์ (correlation)
- อธิบาย ตีความ และวิพากษ์วิจารณ์ นัยของเหตุการณ์ และข้อมูลข่ าวสาร
- การให้ การสนับสนุนผู้ทีอยู่ในอํานาจทีถูกต้ องและบรรทัดฐานของสังคม
- ทําให้ เกิดการขัดเกลาทางสังคมหรื อสังคมประกิต (socializing)
- การประสานกิจกรรมต่ างๆ ของสังคม
- การสร้ างความสอดคล้องกันในความคิดเห็นในสังคม (consensus)
- การจัดลําดับความสําคัญและการบอกถึงสถานภาพในสังคม
) ความต่ อเนือง (continuity)
- การแสดงออกให้ เห็นถึงวัฒนธรรมหลัก (dominant culture) และการยอมรั บ
วัฒนธรรมย่อย (subcultures) และการพัฒนาวัฒนธรรมใหม่
- การดํารงและรั กษาไว้ ซึงค่ านิยมร่ วมของสังคม
) ความบันเทิง (entertainment)
- การให้ ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และช่ องทางของการพักผ่อน
- การลดความตึงเครี ยดในสังคม
) การระดมความร่ วมมือ (mobilization)
- การรณรงค์ เพือเป้าหมายทางสังคมในด้ านการเมือง สงคราม การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ทํางาน และศาสนา”
สําหรับสังคมไทย พระธรรมปิ ฎก (2537: 8-9, 24-25) ได้กล่าวถึงหน้าทีและบทบาทสําคัญ
ของสือมวลชน ไว้ดงั นี
1) ทําหน้าทีพืนฐานในฐานะเป็ นแหล่งข่าวสารข้อมูลทีถูกต้องแม่นยําตรงประเด็น น่าเชือถือ
หรื อเชือถือได้ ให้ถึงขันว่าเป็ นหลักฐานทีใช้อา้ งอิงต่อไปได้

2) เป็ นยามระวังภัยให้แก่สงั คม มีอะไรทีจะเป็ นปัญหาทีจะทําให้เกิดภัยอันตรายแก่สงั คม
สือมวลชนจะต้องยกเรื องนันขึนมาพิจารณามาช่วยบอกกล่าว มาช่วยบอกให้รู้ เป็ นการ
เตือนภัยเพือสังคมจะได้พยายามหลีกเลียงปัญหาเหล่านัน
3) เป็ นผูช้ ีขุมทรัพย์บอกแหล่งโชคลาภแก่สงั คม ซึงเป็ นด้านบวก มีความหมายรวมถึงการให้
ความรู ้ต่าง ๆ โดยเฉพาะสิ งทีเกิดขึนใหม่ ๆ สิ งทีเป็ นความริ เริ มสร้างสรรค์ทีดี สือมวลชนก็
เอามาบอกกล่าวคนในสังคมนี ใครมีความคิดริ เริ ม มีการค้นพบ หรื อได้รู้อะไร มีความคิด
ใหม่ ๆ ทําอะไร ๆ ทีเป็ นการสร้างสรรค์ สือมวลชนก็เอามาสนับสนุน เอามาช่วยเผยแพร่ ให้
4) เป็ นผูน้ าํ ทีดีของสังคม เป็ นผูน้ าํ ในทางสร้างสรรค์ทีจะพาสังคมไปสู่ความเจริ ญก้าวหน้า ซึง
เป็ นเรื องของการนําในทางความคิด ทีบอกว่าเป็ นผูส้ ร้างทัศนคติ ค่านิยม มติมหาชน และ
กระแสความคิดทีถูกต้อง

. . บทบาทและหน้ าทีของสื อมวลชนต่อความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ
สมาชิกผูร้ ่ วมประชุมทัวไปของ UNESCO (www, 2004) ปี
ได้ออกคําประกาศทีเน้น
ถึงบทบาทสําคัญของสือ ( ) ในการสร้างความเข้มแข็งของสันติภาพและการเข้าใจระหว่างประเทศ
( ) ในการส่งเสริ มสิทธิมนุษยชน และ ( ) ในการต่อต้านลัทธิแบ่งแยกเชือชาติ การแบ่งแยกสีผวิ
และการยุยงส่งเสริ มการทําสงคราม
Cohen (1963: 19-47) กล่าวว่าสือมีบทบาทในกิจการเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาทิ
หนังสือพิมพ์ในสังคมของคนอเมริ กามีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจในนโยบาย
ต่างประเทศอันได้แก่ ( ) บทบาทการเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ เท็จจริ ง ( ) บทบาทของล่ามทีอธิบาย และ ( )
บทบาทการเป็ นเครื องมือของรัฐบาล
โดย Cohen อธิบายว่าทัง บทบาทดังกล่าวเป็ นบทบาททีเป็ น “ตัวกลาง” นอกจากนี Cohen
ยังกล่าวว่าหนังสือพิมพ์ยงั มีบทบาทในการประสานในกระบวนการตัดสินใจในนโยบาย
ต่างประเทศ ได้แก่ ( ) บทบาทการเป็ นตัวแทนของประชาชน ( ) บทบาทในการเป็ นผู ้
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ( ) บทบาทในการเป็ นผูส้ นับสนุนนโยบาย และ ( ) บทบาทในการเป็ นผูอ้ อก
นโยบาย
Mowlana (1997a: 244-245) เสนอหลักการพืนฐาน ประการสําหรับสือระหว่างประเทศ
และสถาบันการสือสาร ดังนี
1) การป้ องกันสงครามและส่ งเสริ มสันติภาพ

2)
3)
4)

ให้ความเคารพนับถือต่อวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม
การส่งเสริ มสิทธิมนุษยชนและความมีเกียรติ
การอนุรักษ์ซึงทีอยูอ่ าศัย การคบค้าสมาคมของมนุษย์ ครอบครัวและชุมชน

Mowlana (1997b: 39-40) ยังกล่าวว่า สือควรแสดงบทบาทในกระบวนการนโยบาย
ต่างประเทศ ดังนี
1) บทบาทของผูก้ าํ หนดวาระ
2) บทบาทของผูก้ ระตุน้ ให้เกิดการเปลียนแปลง
3) บทบาทของผูเ้ ร่ งและผูข้ ดั ขวางนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล
4) บทบาทในการเป็ นกลไกในการโฆษณาชวนเชือ
5) บทบาทในการเป็ นเครื องมือในการขับเคลือนประชาชน
6) บทบาทในการเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางเลือกสําคัญสําหรับนักการทูตและรัฐบาล
7) บทบาทในการเป็ นช่องทางในการแลกเปลียน
8) บทบาทในการเป็ นนักประชาสัมพันธ์อย่างไม่เต็มใจ
9) บทบาทในการเป็ นกลไกการหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ
10) บทบาทในการเป็ นผูช้ ่วยเหลือการเจรจาต่อรอง
11) บทบาทของผูอ้ าํ นวยความสะดวกการตกลง
12) บทบาทผูช้ ่วยเหลือตัวกลาง
13) บทบาทในการเป็ นผูใ้ ห้กาํ ลังใจแก่รัฐบาล ผูน้ าํ และประชาชนทีมีอารมณ์ข่นุ หมอง
นอกจากนีสือยังมีหน้าทีในการเป็ นเวทีแลกเปลียนแนวคิดและความคิดเห็น โดยเฉพาะเพือ
การสร้างความสันติภาพ (Arnaldo, 2000: 5) McQuail (2001: 297) ได้เสนอหน้าทีของสือเพิ มเติม
โดยกล่าวว่าสือควรมีหน้าทีในการปกป้องผูเ้ ยาว์และชนกลุ่มน้อย ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ไม่ส่งเสริ มความขัดแย้งและความเกลียดชังระหว่างประเทศ
ส่งเสริ มความเสมอภาคและจริ งใจ
(openness) ในการสือสารระหว่างประเทศ ส่งเสริ มความเท่าเทียมของข้อมูลข่าวสาร เคารพต่อความ
เป็ นส่วนตัวและความมีเกียรติของเพือนมนุษย์ รวมทังป้องกัน “พืนทีสาธารณะ” ทีเป็ น
ประชาธิปไตยทังในระดับท้องถิ น ระดับชาติและระหว่างประเทศ
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ใช้กรอบแนวคิดเรื องบทบาทและหน้าทีของสือมวลชน โดยเฉพาะ
บทบาทและหน้าทีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศข้างต้นเป็ นกรอบในการพิจารณาบทบาท
ปัจจุบนั บทบาททีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว
จังหวัดหนองคายว่าเป็ นอย่างไร

. . ทฤษฎีบทบาท (role theory)
ทฤษฎีบทบาทเป็ นทฤษฎีทีให้ความสําคัญกับ “ปัจเจกบุคคล” (individual) โดยอธิบายว่า
สังคมมนุษย์ คือ องค์การสังคมขนาดใหญ่ (collective organization) ทีมีโครงข่าย (network) ของ
ตําแหน่งทางสังคม (positions) หรื อสถานภาพ (statuses) จํานวนมากเป็ นองค์ประกอบ และมีปัจเจก
บุคคลเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งหรื อผูด้ าํ รงสถานภาพ รวมทังแสดงบทบาทตามสถานภาพ โดยมีความ
คาดหวังจากสังคมต่อตําแหน่งทางสังคม (สัญญา สัญญาวิวฒั น์, : - )
สุพตั รา สุภาพ ( : 30) กล่าวว่า บทบาท คือ “การปฏิบตั ิตามสิทธิและหน้าทีของ
สถานภาพ (ตําแหน่ง)” โดยบทบาทจะช่วยกําหนดความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคลเกียวกับงานที
ปฏิบตั ิ งามพิศ สัตย์สงวน ( : ) นอกจากนิยามคําว่า บทบาท เช่นเดียวกันแล้ว ยังอธิบายว่า
“คือ หน้าทีทีเขาต้องทําในฐานะทีครองตําแหน่งนัน ๆ อยู่ ส่วนสิทธิ หมายถึง สิ งทีเขาพึงได้รับตอบ
แทนจากการปฏิบตั ิหน้าทีตามตําแหน่งนัน ๆ... สถานภาพเป็ นส่วนของวัฒนธรรมแต่บทบาทนัน
เป็ นพฤติกรรม” ซึงบทบาทอาจขัดแย้งกัน (role conflicts) โดยเฉพาะเมือปัจเจกบุคคลมีหลาย
สถานภาพและบทบาทในขณะเดียวกัน และบทบาทอาจมีลกั ษณะ “เครี ยด” (role strain) เพราะ
สังคมคาดหวังในสถานภาพและบทบาทของปัจเจกบุคคลมาก ในขณะทีคน ๆ นันไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามสิทธิและหน้าทีของตนได้ดีทุกบทบาท ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น มีขอ้ จํากัดด้านการเงิน เวลา ฯลฯ
Bassis, Gelles, and Levine (1991: 131) อธิบายคําว่า บทบาท คือ สิทธิ หน้าทีและความคาดหวัง ซึง
ถูกกําหนดโดยวัฒนธรรมทีมาพร้อมกับสถานภาพในระบบสังคม และเนืองจากบทบาทเกียวข้อง
สัมพันธ์กบั วัฒนธรรม บุคลิกภาพ (personality) บุคคลอืนและตําแหน่งทางสังคมอืน จึงทําให้
บทบาทของปัจเจกบุคคลมีความซับซ้อน (Turner: 2006: 90)
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ ( : ) อ้างถึง Jacob Moreno ว่าได้จาํ แนกประเภทของบทบาท
เป็ น ประเภท ได้แก่
“ . Psychosomatic role บทบาทเกียวกับความต้ องการจําเป็ นทางชีวภาพ เป็ นบทบาททีผู้
แสดงไม่ร้ ู ตัวแต่ ปฏิบัติตามเงือนไขของสังคม
2. Psychodramatic role บทบาทตามสภาพสังคม บุคคลแสดงบทตามความคาดหวังของ
สภาพสังคมเฉพาะ
3. Social role บทบาททีปั จเจกชนปฏิบัติตามความคาดหวังทัวไปของสังคม เช่ น กรรมกร
ชาวพุทธ แม่ พ่ อ เป็ นต้ น”

การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ใช้ทฤษฎีบทบาท ในมิติของบทบาทของปัจเจกบุคคลในฐานะ
“ผูด้ าํ เนินการวิทยุกระจายเสียง” หรื อในฐานะสือมวลชน ตลอดจน “ผูม้ ีส่วนร่ วม” ทังในระดับของ
“ผูฟ้ ัง” ฯลฯ อันเป็ นบทบาทหนึงในสังคม เพือตอบคําถามว่า ทังผูด้ าํ เนินการวิทยุกระจายเสียงไทย
รวมทังคนไทยและคน สปป.ลาว จะมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริ มบทบาทและหน้าทีของ
วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว

. . การสื อสารแบบมีส่วนร่ วม (participatory communication)
การสือสารแบบมีส่วนร่ วมเน้นให้ความสําคัญกับการสนทนาโต้ตอบกันในลักษณะการ
ปรึ กษาหารื อ (dialogue) ระหว่างสมาชิกในสังคม ซึงนอกจากจะทําให้สมาชิกได้มีโอกาสในการ
พูดจาหรื อเจรจากันแล้ว
ยังเปิ ดโอกาสให้สมาชิกทําความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเพือการตัดสินใจ
ร่ วมกันในประเด็นเกียวกับสังคมของตนด้วย (ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์, )
กาญจนา แก้วเทพและคณะ (2543: 54-55) ได้กล่าวถึงการสือสารแบบมีส่วนร่ วมในระดับ
ของชุมชนว่าน่าจะมีเป้าหมาย ( ) เพือกระตุน้ ให้ชุมชนมองเห็นคุณค่าของตนเอง ( ) เพือสร้างความ
มันใจให้กบั ผูเ้ ข้ามามีส่วนร่ วม และเพือให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าความคิดและความเชือของตนเอง
( ) เพือเปลียนทัศนะจากทีคนในชุมชนคิดว่าตนเอง “ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีทีซับซ้อนได้” เป็ น
“ทําได้” ด้วยการเข้าร่ วมอบรม ( ) เพือสร้างทักษะในการสร้างสือให้กบั ชุมชน อันเป็ นช่องทางการ
ส่งข่าวสารจากจุดยืน มุมมองและทัศนะของชุมชนเอง และเป็ นช่องทางแสดงความรู ้สึก ปัญหา
วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากทัศนะของชุมชน ( ) สร้างสือทีมีสาระให้แก่ชุมชนเพือถ่วงดุล
กับการสือสารทีมุ่งเน้นแต่ความบันเทิงและการหลีกหนีปัญหา (escapist) จากสือนอกชุมชน และ
( ) ยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบให้กบั ทังชุมชนหรื อชุมชนอืน ๆ เพือร่ วมกันแก้ไข
ปัญหาทีเกิดขึน
กาญจนา แก้วเทพและคณะ (2543: 57-61) ยังได้จาํ แนกระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ น
3 ระดับ โดยเรี ยงลําดับจากระดับทีน้อยทีสุดไปจนถึงมากทีสุด คือ ( ) การมีส่วนร่ วมในฐานะผูร้ ับ
สาร/ผูใ้ ช้สาร (audience/receiver/users) ( ) การมีส่วนร่ วมในฐานะผูส้ ่ง/ผูผ้ ลิต/ผูร้ ่ วมผลิต/ผูร้ ่ วม
แสดง (sender/producer/co-producer/performance) ในขันตอนการผลิตต่าง ๆ ได้แก่ ( . ) ขันก่อน
การผลิต (pre-production) อันเป็ นขันตอนการเตรี ยมการก่อนการผลิตสือ เช่น การเลือกประเด็น
เลือกแง่มุมนําเสนอ การรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริ ง การเขียนบท ฯลฯ ( . ) ขันการผลิต
(production) เป็ นขันตอนของการลงมือผลิต เช่น การเข้าห้องจัดรายการ การลงมือถ่ายทํา ฯลฯ และ

( . ) ขันหลังการผลิต (post-production) อันเป็ นขันตอนหลังจากทีมีการบันทึกหรื อการถ่ายทําเสร็ จ
แล้ว จากขันตอนก่อนหน้านี ซึงต้องมีการตัดต่อ การอัดเสียงประกอบ การเพิ มเติมเทคนิคพิเศษ
ต่าง ๆ ฯลฯ รวมทังการเปิ ดรับฟังความคิดเห็นเพือนํามาปรับปรุ งรายการ และ ( ) การมีส่วนร่ วมใน
ฐานะผูว้ างแผนและกําหนดนโยบาย (policy maker/planner) กล่าวในระดับกว้าง หมายความถึงการ
วางแผนและกําหนดนโยบายของการสือสารทุกประเภททีมีอยูใ่ นชุมชนเพือเชือมโยงระหว่างสือแต่
ละประเภทเพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ ระดับทีแคบลงมา หมายถึงการมีส่วนร่ วมใน
การกําหนดแผนและนโยบายเฉพาะสือทีมีในชุมชน
White (1994: 17) แบ่งประเภทของการมีส่วนร่ วมออกเป็ น ประเภท ได้แก่ ( ) การมีส่วน
ร่ วมแบบเทียม (pseudo-participation) อันประกอบด้วยการให้ขอ้ มูลข่าวสาร (informing) การ
บําบัดรักษา (therapy) การจัดการแบบเบ็ดเสร็ จ (manipulation) การแลกเปลียนข้อคิดเห็น
(placation) และการให้คาํ ปรึ กษา (consultation) และ ( ) การมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง (genuine
participation) ซึงประกอบด้วยการให้ความร่ วมมือ (cooperation) อันหมายถึงพันธมิตร
(partnership) และอํานาจของผูแ้ ทน (delegation of power) รวมทังการควบคุมโดยพลเมือง (citizen
control)
สถาบันวิจยั สังคมและสถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) ได้
จําแนกประเภทของการมีส่วนร่ วมของประชาชน ดังนี ( ) การมีส่วนร่ วมในการวางแผน ( ) การมี
ส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม ( ) การมีส่วนร่ วมในการใช้ประโยชน์ ( ) การมีส่วนร่ วมในการ
ได้รับผลประโยชน์ และ ( ) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล Ramanamma (1993: 160) กล่าวว่า
การมีส่วนร่ วมมีอยูใ่ นทุกระดับตังแต่การวางแผน การดําเนินการตามเป้าประสงค์ (implementation)
การติดตาม (monitoring) และการประเมินผล (evaluation)
Nair and White (1994: 348) มองความสัมพันธ์ระหว่างนักการสือสารเพือการพัฒนากับ
ผูร้ ับสาร (the intended receiver) และจัดแบ่งประเภทของการมีส่วนร่ วมออกเป็ น ระดับ
“ ) การมีส่วนร่ วมระดับสูง (high participation) มีลกั ษณะของความกระตือรื อร้ น (active)
มีส่วนร่ วม (involved) เอาจริ งเอาจัง (intense) คิดประดิษฐ์ สิงใหม่ (innovative) มีความคิด
สร้ างสรรค์ (creative) ด้ วยการมีปฏิสัมพันธ์ และการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน (dialogue) อย่าง
ต่ อเนือง ในขณะเดียวกันก็มกี ารแบ่ งบันอํานาจ (power) ระหว่ างนักการสือสารฯ กับผู้รับ
สาร ซึงเมือผู้รับสารใช้ อาํ นาจ นักสือสารเพือการพัฒนาจะสนับสนุนผู้รับสารในการได้ มา
ซึงการควบคุมทรั พยากรของตนเอง

) การมีส่วนร่ วมระดับกึงกลาง (quasi-participation) มีลกั ษณะทีมีส่วนร่ วม แต่ มแี นวโน้ ม
ของการเป็ นผู้ตังรั บ (passive) เอาจริ งเอาจังน้ อย คิดสร้ างสรรค์ น้อย และมีการปรึ กษาหารื อ
ร่ วมกันน้ อย
) การมีส่วนร่ วมระดับตํา (low participation) ไม่มกี ารปรึ กษาหารื อร่ วมกัน ไม่มกี ารมี
ส่ วนร่ วมทีมีนัยสําคัญ ไม่ร่วมกิจกรรมโดยตรง และไม่มคี วามตระหนักรู้ (consciousness)
ในความต้ องการการเปลียนแปลง”
Polnigongit (2006: 124) เน้นว่า “การมีส่วนร่ วมในการสือสารนันเป็ นทังสิทธิในการ
สือสาร(communication right) และสิทธิขนพื
ั นฐานของมนุษย์ (primary human right)”

. . การเข้ าถึงสื อ (access) การมีส่วนร่ วม (participation) และการจัดการด้ วยตัวเอง (selfmanagement)
Berrigan (1981: 18 -19) ได้ระบุว่า การประชุมใหญ่ UNESCO ปี 1977 ทีกรุ งเบลเกรด
ประเทศยูโกสลาเวีย ได้มกี ารพูดคุยกันในประเด็นเรื อง การเข้าถึงสือ (access) การมีส่วนร่ วม
(participation) และการจัดการด้วยตัวเอง (self-management) และได้รับรองคํานิยามดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังนี
“ ) การเข้ าถึงสือ มี 2 มิติ คือ ทางเลือก (choice) และการมีปฏิกิริยาตอบกลับ (feedback)
กล่าวคือ ในระดับของทางเลือกนัน หมายรวมถึง
(i) สิทธิ ของแต่ ละปั จเจกบุคคลทีจะเข้ าถึงสือ (materials) การสือสาร ได้ แก่ สิทธิ ทีจะ
เลือกฟังหรื อดูรายการทีต้ องการไม่จาํ กัดว่ าเป็ นทีไหน และเมือใด
(ii) การมีสือให้ ผ้รู ั บสาร ในระดับทีหลากหลายมากขึน ซึงประชาชนเป็ นผู้เลือกมากกว่ า
การทีองค์ กรผู้ผลิตรายการจะเป็ นผู้เลือกให้ (สือเพือให้ ข้อมูลข่ าวสาร และการศึกษา
รายการทีเป็ นทางเลือกและรายการทีเป็ นการให้ บริ การ)
(iii) การถ่ายทอดสือตามการเรี ยกร้ องของประชาชน
ในระดับของการมีปฏิกิริยาตอบกลับนัน การเข้ าถึงสือสามารถบอกเป็ นนัยถึง
(i) เป็ นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ผลิตรายการกับผู้รับสาร
(ii) ทีผู้ฟัง/ผู้ชมสามารถมีส่วนร่ วมโดยตรงในขณะทีมีการถ่ายทอดรายการ
(iii) มีสิทธิ ทีออกความเห็น และวิพากษ์ วิจารณ์

(iv) เป็ นวิถที างของการติดต่ อกับผู้ผลิตรายการ ผู้บริ หาร และผู้จัดการขององค์ กรสือ
) การมีส่วนร่ วม หมายถึง การเข้ ามามีส่วนร่ วมของประชาชนในการผลิต และการจัดการ
ระบบสือสารต่ าง ๆ ทุกขันตอนตังแต่ การผลิต การตัดสินใจ และการวางแผน
ในระดับของขันตอนการผลิตนัน การมีส่วนร่ วม หมายถึง
(i) การเปิ ดโอกาสอย่างเสรี ให้ กับประชาชน (ไม่ว่าเป็ นปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่ม) มีส่วน
ร่ วมในการผลิตรายการ และได้ รับการช่ วยเหลือจากมืออาชีพ
(ii) การได้ รับอุปกรณ์ /เครื องมือต่ าง ๆ ทางด้ านเทคนิค และทรั พยากร (resources) ใน
การผลิต (ซึงเป็ น การมีส่วนร่ วมในระดับทีสูงขึน)
ในระดับของการตัดสินใจ การมีส่วนร่ วมบอกถึง
(i) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสินใจการจัดรายการ ทางด้ านเนือหารายการ
และระยะเวลาของรายการ รวมทังตารางออกอากาศรายการ
(ii) การจัดการ การบริ หาร และด้ านการเงินขององค์ กรสือ
ในระดับของการวางแผน การมีส่วนร่ วมประกอบด้วยสิทธิของประชาชนทีจะช่ วย
(i) กําหนดแผน
และนโยบายสําหรั บกิจการการสือสาร
ซึงรวมถึงการกําหนด
วัตถุประสงค์ หลักการของการจัดการ และกําหนดทิศทางการจัดรายการในอนาคต
(ii) กําหนดแผนการสือสารทังระดับประเทศ ภูมิภาคและท้ องถิน
) การจัดการด้ วยตนเอง การเข้ ามีส่วนร่ วมคงไม่ได้ หมายความเกินไปกว่ า การทีประชาชน
เข้ ามาเป็ นตัวแทน และให้ คาํ ปรึ กษาในการตัดสินใจ แต่การจัดการด้ วยตนเองเป็ นรู ปแบบการ
เข้ ามีส่วนร่ วมในขันสูงสุด โดยประชาชนได้ ใช้ อาํ นาจในการตัดสินใจในกิจการการสือสาร
และมีส่วนร่ วมอย่างเต็มทีในการกําหนดแผนและนโยบายของการสือสาร”
แนวคิดการสือสารแบบมีส่วนร่ วมทีผสมรวมเข้ากับแนวคิดการเข้าถึงสือ การมีส่วนร่ วม
และการจัดการด้วยตัวเองของ UNESCO ข้างต้น ผูว้ ิจยั ใช้เพือพิสูจน์ว่า จะสามารถประยุกต์ใช้กบั
บริ บทของไทยและ สปป.ลาว ได้หรื อไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด

. . แนวคิดการใช้ และความพึงพอใจ (uses and gratifications)
แนวคิดการใช้และความพึงพอใจ เป็ นผลต่อเนืองของทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล
(Individual Differences Theory) และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างกลุ่มสังคม (Social
Differentiation Theory) ทีเชือว่า ผูร้ ับสารเลือกรับสือและสารในลักษณะ active (กาญจนา แก้วเทพ,
2541: 170) โดยทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลมีหลักการพืนฐานว่า “บุคคลมีความแตกต่างกัน
ในด้านบุคลิกภาพและสภาพจิตวิทยา ความแตกต่างกันนีดังกล่าวนี เป็ นเพราะบุคคลมีการเรี ยนรู ้
จากสังคมแตกต่างกัน
บุคคลทีอยูต่ ่างสภาพแวดล้อมกันจะได้รับการเรี ยนรู ้จากสภาพแวดล้อม
แตกต่างกัน การเรี ยนรู ้จากสภาพแวดล้อมทีแตกต่างกันทําให้บุคคลมีทศั นคติ ค่านิยม ความเชือ และ
บุคลิกภาพแตกต่างกันดังกล่าว” (De Fleur: 1966 อ้างถึงในพัชนี เชยจรรยา เมตตา วิวฒั นานุกูล
และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์,
: ) สําหรับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างกลุ่มสังคมนันก่อตัวขึน
พร้อม ๆ กับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ในกลุ่มของวิชาจิตวิทยา ซึงมีมุมมองว่า กลุ่มสังคม
(อาทิ กลุ่มคนเมือง) ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างสิ นเชิง เพราะมีลกั ษณะร่ วมทีเหมือนกัน (ซึงอาจ
เป็ นการสร้างขึนใหม่) เช่น วิถีชีวิต ศาสนา และอาชีพทีคล้ายคลึงกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2541:
169)
แนวคิดการใช้และความพึงพอใจต่อสือมีจุดยืนทีเชือว่า ผูร้ ับสารแต่ละคน (ปัจเจกบุคคล)
รับรู ้และทําความเข้าใจ “สาร” ของสือด้วยความต้องการและความปรารถนาของตนเอง (Williams,
2003: 177-8) Katz, Blumler, and Gurevitch (1974: 20) “ได้อธิบายกระบวนการเลือกสือว่า (1)
สภาวะของสังคมและจิตใจของ (2) ความต้องการของบุคคล ซึงทําให้เกิด (3) ความคาดหวังต่อ (4)
สือมวลชนหรื อแหล่งข้อมูลข่าวสาร อันนําไปสู่ (5) การเปิ ดรับสือทีแตกต่างกัน อันยังผลให้เกิด (6)
ความพึงพอใจจากการใช้สือ และ (7) ผลอืน ๆ” (อ้างถึงใน McQuail, 2000: 388)
กาญจนา แก้วเทพ (2541: 306-307) ได้อธิบายถึงแนวคิดหลักของการใช้และความพึงพอใจ
ของผูร้ ับสารทีมีต่อสือไว้ดงั นี
“โดยส่ วนใหญ่ ในการเปิ ดรั บสารของผู้รับสารนัน
ผู้รับสารมีความตังใจทีจะแสวงหา
ข่ าวสารเพือนํามาใช้ ประโยชน์ ในทางใดทางหนึง เช่ น เพืออาชีพการงาน เพือประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซือเพือควบคุมสถานการณ์ เพือเตรี ยมพร้ อม สําหรั บการลงมือกระทํา เมือ
มีความตังใจทีแน่ นอนดังกล่าว การเข้ าไปใช้ สือจึงเป็ นการกระทํากิจกรรมทีมีเป้าประสงค์
ทีแน่ นอน (goal-oriented activity) ในท่ ามกลางสภาวะการแสวงหาข่ าวสารของผู้รับสาร
สือมวลชนมิได้ เป็ นทางเลือกเดียวของบุคคล หากเป็ นเพียงตัวหนึงท่ ามกลางตัวเลือกอืน ๆ
และสือมวลชนคงต้ องพบว่ าแหล่งข่ าวสารอืน ๆ มีฐานะเป็ นคู่แข่ งโดยปริ ยาย สําหรั บ

ทิศทางทีบุคคลจะเลือกแสวงหาและใช้ สือประเภทใดนัน
จะเกิดจากความต้ องการของ
บุคคลนันเป็ นปฐมเหตุ จากนันความต้ องการดังกล่าว ก็จะถูกแปรมาเป็ นแรงจูงใจ
(motivation) ทีจะผลักดันให้ บุคคลเคลือนไหวเข้ าหาการใช้ สือประเภทต่ าง ๆ”
หลักการข้างต้น กาญจนา แก้วเทพ (2541: 307) เขียนเป็ นกระบวนการแต่ละขันตอน ดังนี
ผลทีเป็ นความพึงพอใจจากสื อ
(6)
สภาวะทางจิต
และสังคมของ
บุคคล

และสั(1)งคม

ความต้องการ
(2)

ความคาดหวัง

สื อและแหล่งข่าวสาร

(3)

(4)

ความแตกต่างในการใช้สือ
(5)
ผลอืนทีเกิดตามมา
(7)

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ( : 59) อธิบายว่า แนวคิดนีอยูภ่ ายใต้ทฤษฎีเชิงหน้าที ซึงเชือว่า
“พฤติกรรมและปรากฏการณ์ ในสังคมมนุษย์ต่างก็เกียวข้ องในเชิงหน้ าทีต่ อกัน กล่าวคือ มี
ความเกียวข้ องกันอย่างเป็ นระบบ ทังแบบลูกโซ่ และแบบวงจร ดังนันพฤติกรรมของมนุษย์
จึงอาจจะอธิบายได้ ว่าเกิดขึนจากความต้ องการ (needs) ซึงความต้ องการของแต่ ละคนจะมี
ทีมาต่ าง ๆ กัน พฤติกรรมการเปิ ดรั บสือมวลชนของแต่ ละบุคคลเกิดขึนเพือสนองความ
ต้ องการอันเกิดจากพืนฐานด้ านจิตใจของบุคคลนัน ๆ และประสบการณ์ ทีบุคคลนันได้ รับ
จากสถานการณ์ ทางสังคมของเขา...”
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ( : 59) ยังได้กล่าวว่า แนวคิดนีให้ความสนใจในการอธิบาย
ความสัมพันธ์เชือมโยงกันของความต้องการและทีมาของความต้องการ แรงจูงใจ พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจด้วยเหตุดว้ ยผล ทังนีในการวิจยั สามารถเลือกศึกษาประเด็นใดก็ได้
แนวคิดเรื องการใช้และความพึงพอใจนี ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสือมวลชน
โดยเฉพาะวิทยุฯ ตามแนวชายแดน โดยใช้เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ว่า ประชาชนไทยและ สปป.
ลาว ทีอยูท่ งั ฝั งแม่นาํ โขง จังหวัดหนองคายมีการพฤติกรรมการเปิ ดรับวิทยุกระจายเสียงตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายอย่างไร รวมทังประชาชนไทยและ สปป.ลาว มีพฤติกรรมการ
เปิ ดรับฯ แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร

. . แนวคิดกระบวนการในการเลือกและปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อกระบวนการในการเลือก
Burgoon, Hunsaker, and Dawson กล่าวถึง กระบวนการในการเลือก (selective processes)
ว่ามี 4 ขันตอนซึงมีความต่อเนือง เกียวข้องกัน และเรี ยงตามลําดับ ดังนี ( ) การเลือกเปิ ดรับ
(selective exposure) (2) การเลือกให้ความสนใจ (selective attention) (3) การเลือกรับรู ้หรื อการ
เลือกตีความ (selective perception or selective interpretation) และ ( ) การเลือกจดจํา (selective
retention) โดยบุคคลต้องเปิ ดรับสาร ซึงหากไม่เปิ ดรับก็ไม่สามารถให้ความสนใจต่อสารได้ รวมทัง
บุคคลคนนันต้องรับรู ้สาร มิเช่นนันจะไม่สามารถจดจําได้ ทังนีในแต่ละขันตอนต่างมีปัจจัยทีมี
อิทธิพลต่อกระบวนการในการเลือก เช่น ปัจจัยทางกายภาพของคน เช่น การมองเห็นและได้ยนิ
(ชัดเจนหรื อไม่ชดั เจน) หรื อตาบอดสี ฯลฯ ความต้องการทางด้านร่ างกาย อาทิ ความหิว ความ
ต้องการทางด้านจิตใจ ประสบการณ์และความคุน้ เคย ภูมหิ ลัง ค่านิยม เป้าหมายชีวิต ความคาดหวัง
รวมทังทัศนคติ (1994:111-120)
นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว กระบวนการในการเลือกของผูร้ ับสารดังกล่าวยังมีปัจจัยทีมี
อิทธิพล ได้แก่ ความสามารถ (capability) ในการอ่าน ฟัง และตีความภาษาต่าง ๆ การใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสาร (utility) ซึงมนุษย์จะเลือกสนใจและจดจําข้อมูลทีตนสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้ อาทิ การนําไปใช้ประโยชน์เพือการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึง วิธีการในการสือสาร
(communication style) ทังนีบางคนอาจอายทีจะพูดในฝูงชน และบางคนอาจเลือกดูรายการ
โทรทัศน์เพือรับข้อมูลข่าวสารเกียวกับสุขภาพมากกว่าการไปพบหมอ ตลอดจนบริ บท (context)
โดยปฏิกิริยาของมนุษย์ต่อข่อมูลข่าวสารมักขึนอยูก่ บั บริ บทแวดล้อม เช่น ทีบ้าน ทีทํางาน สถานที
สาธารณะ โรงเรี ยน หรื อวัด ฯลฯ รวมทังนิสยั (habit) ของผูร้ ับสาร (Todd, H and B. D. Ruben,
1993: 50-3) โดยทัศนคติ “เป็ นกลุ่มขององค์ประกอบทีมีการผสมผสานกันอย่างต่อเนืองต่อวัตถุทาง
สังคม องค์ประกอบนีรวมทังความเชือ (belief) และการประเมินค่า (องค์ประกอบทางความคิด)
ความรู ้สึกและอารมณ์ (องค์ประกอบทางอารมณ์และความรู ้สึก) และความเตรี ยมพร้อมทาง
พฤติกรรม (องค์ประกอบทางพฤติกรรม)” ส่วนความคิดเห็น (opinion) เป็ น “ผลิตผลของทัศนคติ
ของบุคคลในสภาพการณ์บางอย่างรอบตัว บุคคลจะจัดเรี ยงทัศนคติของตนตามลําดับความสําคัญ
เมือบุคคลพูดหรื อเขียน บุคคลนันกําลังแสดงลําดับขัน (hierarchy) ของทัศนคติของเขา กล่าวคือ
กําลังให้ความคิดเห็น เมือเกิดการเปลียนแปลงขึนในสภาพแวดล้อมภายนอก การเปลียนแปลงนีจะ
เกิดขึนในลําดับขันของทัศนคติดว้ ย ทําให้เกิดการจัดลําดับใหม่ และเกิดความคิดเห็นใหม่ตามมา...”
(พัชนี เชยจรรยา เมตตา วิวฒั นานุกูล และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, : )

ในส่วนของแนวคิดกระบวนการในการเลือกและปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการในการ
เลือกนี ผูว้ ิจยั จะใช้เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว
เลือกเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ตามแนวชายแดนหรื อไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด รวมทังปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพทีแตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการเปิ ดรับวิทยุฯ หรื อไม่ อย่างไร

. . สังคมและวัฒนธรรมไทยและ สปป.ลาว
รัชนีกร เศรษโฐ ( : ) กล่าวว่า “สังคม อาจใช้ใน ความหมายด้วยกัน คือ หมายถึง
กลุ่มคนซึงร่ วมมือกัน อยูร่ ่ วมกันอย่างยังยืน และมีวฒั นธรรมทีเด่นชัด และหมายถึงระบบสังคมซึง
รวมความสัมพันธ์ทางสังคมต่าง ๆ ของสมาชิกเข้าไว้ดว้ ยกันเป็ นระบบ” อมรา พงศาพิชญ์ ( : 1)
นิยามคําว่า วัฒนธรรม ว่า “คือ สิ งทีมนุษย์สร้างขึน กําหนดขึน มิใช่สิ งทีมนุษย์ทาํ ตามสัญชาตญาณ
อาจเป็ นการประดิษฐ์วตั ถุสิ งของขึนใช้
หรื ออาจเป็ นการกําหนดพฤติกรรมและ/หรื อความคิด
ตลอดจนวิธีการหรื อระบบการทํางาน”
อมรา พงศาพิชญ์ ( : 2) ยังกล่าวถึงวัฒนธรรมในสังคมว่า
“วัฒนธรรมในสังคม เราอาจจะแบ่ งออกได้ เป็ น ลักษณะ คือ วัฒนธรรมในลักษณะทีเป็ น
สัญลักษณ์ และจับต้ องไม่ได้ เป็ นต้นว่ า ภาษาพูด ระบบความเชือ โลกทัศน์ กิริยา มารยาท
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมทางด้ านวัตถุ เป็ นต้ นว่ า อาคารบ้ านเรื อน วัด และ
ศิลปกรรม ประติมากรรมต่ าง ๆ ตลอดจนสิงของเครื องใช้ ต่าง ๆ ทีใช้ เป็ นประจําทุกวัน”
สังคมไทยในอดีตหญิงไทยมีสถานภาพตําต้อยกว่าชาย เพราะ ประเพณี การอบรมเลียงดู
กฎหมาย ศาสนา และการศึกษาทีส่งผลต่อการกําหนดสถานภาพดังกล่าว และคนไทยจะ
รับประทานข้าวและกับข้าววันละ มือ โดยคนไทยในภาคเหนือและอีสานนิยมบริ โภคข้าวเหนียว
ต่างจากภาคอืน ๆ ทีส่วนใหญ่บริ โภคข้าวเจ้า กับข้าวมักมีรสจัด และคนไทยยังนิยมรับประทาน
นําพริ กและแกงเผ็ด ส่วนวัยรุ่ นไทยแต่งกายเลียนแบบอย่างของตะวันตก โดยไม่สนใจการแต่งกาย
แบบไทยแท้ ประเพณี การบวชเพือแสดงความกตัญ ูกตเวทีต่อพ่อแม่ในสังคมไทยยังมีความสําคัญ
นอกเหนือจากการบวชเพือวัตถุประสงค์อืน ส่วนประเพณี เกียวกับส่วนรวมอืน ๆ ทียังคงรักษาไว้คือ
สงกรานต์ เทศกาลเข้าพรรษา สารทไทย และออกพรรษา ทางด้านความเชือเรื องไสยศาสตร์นนั เป็ น
เรื องทีได้รับความสนใจและนับถือมากในสังคมไทย ในส่วนของโหราศาสตร์นนก็
ั มีทงคนที
ั
เชือ
และไม่เชือในเรื องดังกล่าว (รัชนีกร เศรษโฐ,
: , - , , - , - ) ใน

ประเด็นเกียวกับวัยรุ่ นไทยนัน ปัจจุบนั สังเกตได้ว่า วัยรุ่ นไทยสนใจถึงกับคลังไคล้การเลียนแบบ
ศิลปิ นเกาหลีและญีปุ่ นทังทรงผมและการแต่งกาย
ส่วนคน สปป.ลาว มีความเชือเรื องไสยศาสตร์ และยังคงดํารงรักษาไว้ซึงประเพณีการบวช
เพือตอบแทนคุณพ่อแม่ โดยเมืออายุ ปี จะบวชเป็ นพระ หากอายุ - ปี จะบวชเป็ นสามเณร
ประเพณี สงกรานต์จะมีการอัญเชิญพระพุทธรู ปมาชําระและสรงนําด้วยนําหอม ในช่วงบุญออก
พรรษา ชาว สปป.ลาว จะทําเรื อไฟ ทังเรื อไฟนําเพือปล่อยให้ไหลไปตามลํานําและเรื อไฟโคกหรื อ
บกตังไว้บนบก เพือระลึกถึงคุณพ่อแม่และบูชาพระรัตนตรัย (ฮันส์ เกออร์ก แบร์เกอร์,
) คน
สปป.ลาว ส่วนใหญ่บริ โภคข้าวเหนียว นอกจากนียังบริ โภคข้าวจี (แบบฝรั งเศสเรี ยกว่า บาแก็ต)
และ เฝอ (เป็ นภาษาเวียดนามคือ ก๋ วยเตียว) ไก่ยา่ ง ส้มตํา ลาบ ก้อย ต้ม แจ่ว ป่ น รวมทังอาหารทะเล
เช่น หอย กุง้ ปู ฯลฯ โดยไม่นิยมรับประทานอาหารรสจัดเหมือนคนไทยอีสาน ตลอดจนแกงกะทิ
และอาหารทีออกรสหวาน ๆ (พิษณุ จันทร์วิทนั , : 107-123)

. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
คณึงภรณ์ วงเวียน ( ) ศึกษาเรื อง ความสัมพันธ์ดา้ นการท่องเทียวไทย-ลาว : ศึกษา
กรณี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (สะพานฯ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษานโยบายด้านการท่องเทียว
ทัศนคติต่อประโยชน์ทีได้รับจากการสร้างสะพานฯ และศึกษาปัญหาการใช้สะพานฯ ด้วยการวิจยั
เอกสารประวัติการสร้างสะพานฯ ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ฯลฯ การสังเกตการณพฤติกรรมของผูใ้ ช้
สะพาน และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจํานวน คน ทังทีเป็ นคนไทย คน สปป.ลาว และคน
ต่างชาติ ได้แก่ ผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับโครงการสะพานฯ (คนไทย คน คน สปป.ลาว คน และคน
ออสเตรเลีย คน) เจ้าหน้าทีผูท้ าํ หน้าทีบริ เวณสะพานฯ (คนไทย คน และคน สปป.ลาว คน)
นักท่องเทียวทีใช้สะพานฯ (คนไทย คน คน สปป.ลาว คน และชาติอืน ๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย
ญีปุ่ น ฮอลแลนด์ เยอรมัน ประเทศละ คน รวม คน) มัคคุเทศก์นาํ เทียวบริ เวณรอบนอกสะพาน
(คนไทย คน และคน สปป.ลาว คน) บริ ษทั ท่องเทียวและธุรกิจโรงแรม (คนไทย คน คน
สปป.ลาว คน และคนออสเตรเลียผูเ้ คยทํางานด้านการท่องเทียวไทย-ลาว คน) และนักธุรกิจไทย
และลาวทีใช้ประโยชน์จากสะพานฯ (คนไทย คน และคน สปป.ลาว คน)
การศึกษาพบสาระสําคัญ ๆ ดังนีคือ ก่อนมีสะพานฯ การเดินทางถึงกันระหว่างคนไทยและ
คน สปป.ลาว มีความลําบาก ทีต้องอาศัยเรื อและแพขนานยนต์ หลังจากสะพานฯ สร้างเสร็ จในปี
การดําเนินทางไปมา การค้าขายขนส่งสินค้าและการท่องเทียวมีความสะดวกขึน แต่ยงั ไม่

สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์เต็มที ในขณะทีทังไทยและลาวมีสถานทีท่องเทียวทาง
ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมทีสวยงาม ความสัมพันธ์ดา้ นการท่องเทียวไทย-ลาว ปรากฏชัดเจน
เมือมีแผนความร่ วมมือด้านการท่องเทียวร่ วมกันในปี
และมีแผนอีกหลายฉบับต่อ ๆ มา การ
ท่องเทียวแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ฝึ กอบรม และงบประมาณแก่องค์การ
ท่องเทียวแห่งชาติ สปป.ลาว ในการพัฒนาบุคลาการด้านการท่องเทียวและพัฒนาแหล่งท่องเทียว
ต่าง ๆ ระหว่างปี
- ทังประเทศไทยและ สปป.ลาว ได้ทาํ โครงการปี การท่องเทียว โดยไทย
ใช้ชือว่า “Amazing Thailand” (ปี
- ) ในขณะที สปป.ลาว ตังชือว่า “Visit Laos Year ” (ปี
- ) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ประโยชน์ทีได้รับจากสะพานฯ คือ การเชือมสัมพันธ์
ไทย-ลาวให้แน่นแฟ้น ทําให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจร และส่งเสริ มด้านการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ
การศึกษาพบอุปสรรคในด้านการท่องเทียว ซึงมีสาระสําคัญ ๆ เช่น ( ) ปัญหาความ
แตกต่างทางด้านนโยบาย (จากระบบการปกครองทีต่างกัน) ค่านิยม ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
(ทางด้านการท่องเทียว และการผ่านแดน ฯลฯ) ( ) ปัญหาด้านความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค
โดยเฉพาะถนนหนทาง สาธารณูปการ และสิ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของ สปป.ลาว และ ( )
การประสานความร่ วมมือด้านการท่องเทียวยังขาดพืนฐานในการเข้าใจซึงกันและกัน และขาดความ
พยายามมุ่งมันพัฒนาการท่องเทียวให้อยูบ่ นพืนฐานแห่งผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริ ง ความ
หวาดระแวงของคน สปป.ลาว รุ่ นเก่า และการขาดความไว้เนือเชือใจ เป็ นต้น

วิภา อุตมฉันท์ (2544) ศึกษาเรื อง ผลกระทบของสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ขา้ มพรมแดน
ระหว่าง ไทย-สปป.ลาว เพือศึกษาทัศนคติและผลกระทบของสือกระจายเสียงข้ามวัฒนธรรมทีมีต่อ
ประเทศผูร้ ับ ด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึงเป็ นวิธีวจิ ยั หลักและวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ อันเป็ นส่วนเสริ ม
ทังการวิจยั เอกสาร การวิจยั ภาคสนาม การสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก การสัมภาษณ์รายบุคคล การ
สัมภาษณ์กลุ่ม และการวิเคราะห์เนือหา สําหรับข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริ มาณนันใช้การวิจยั เชิง
สํารวจด้วยแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างฝ่ ายไทย เช่น เอกอัครราชทูตไทย ฯ ณ เวียงจันทน์ ผูว้ ่า
ราชการจังหวัด จังหวัดได้แก่ หนองคาย มุกดาหารและอุบลราชธานี ผูบ้ ริ หารสถานีวิทยุฯและ
สถานีโทรทัศน์ทุกแห่งในพืนที จังหวัด ข้าราชการทหาร ผูจ้ ดั รายการและผูบ้ ริ หารองค์กรสือใน
ภาคอีสานหลายแห่ง และประชาชนไทยใน จังหวัด ๆ ละ คน รวม , คน โดยเฉพาะผูท้ ีมี
ภูมิลาํ เนาติดกับ สปป.ลาว อยูใ่ นรัศมีของคลืนสัญญาณและสามารถรับรายการวิทยุและโทรทัศน์
ของสปป.ลาวได้ และฝ่ าย สปป.ลาว เช่น ผูน้ าํ สปป.ลาว ทีรับผิดชอบงานด้านสือมวลชน กลุ่ม

พนักงานรัฐ สปป.ลาว ทีมาศึกษาในกรุ งเทพฯ ด้วยทุนรัฐบาลไทย ประชาชน สปป.ลาว เช่น
พระสงฆ์ ครู พนักงานโรงแรม เจ้าของร้านค้า นักเรี ยนและเด็ก ฯลฯ
การศึกษาพบว่า สถานีวิทยุฯ ไทยทุกสถานีดาํ เนินงานในเชิงพาณิ ชย์ มีรูปแบบ และเนือหา
รายการเหมือน ๆ กัน โดยรายการหลักของสถานี คือ รายการเพลง ทังรายการเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุ ง
ตามด้วยรายการบันเทิงอืน ๆ และโฆษณาสินค้า ผูร้ ับผิดชอบสถานีและผูจ้ ดั รายการทุกคนยืนยันว่า
มีนโยบายการจัดรายการทีเน้นความเข้าใจอันดี โดยปกติจะไม่เข้าไปแตะต้องเนือหาทางการเมือง
แต่จะเน้นจัดรายการบันเทิง ทําเรตติ ง (rating) เพือดึงโฆษณาเข้าสถานีอย่างเดียว รายการบันเทิงทีมี
คน สปป.ลาว รับฟังมากผูจ้ ดั รายการจะต้องคอยเตือนตัวเองอยูต่ ลอดเวลา ระมัดระวังไม่ให้มีคาํ พูด
ใด ๆ กระทบกระเทือนใจคน สปป.ลาว
การศึกษาประชาชนไทยใน จังหวัดพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ . ( คน) เคยรับสือ
ของ สปป.ลาว บ้างไม่มากก็นอ้ ย (หนองคายร้อยละ 82 มุกดาหารร้อยละ 86.75 และอุบลราชธานี
ร้อยละ 72.25) โดยร้อยละ 11.72 เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว (หนองคาย ร้อยละ 7.01 เปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ สปป.ลาว) ทีเหลือดูโทรทัศน์ของ สปป.ลาว และร้อยละ . ของผูท้ ีเปิ ดรับวิทยุฯ และ
โทรทัศน์ สปป.ลาว (หนองคาย ร้อยละ 96.34) ไม่ได้สนใจติดตามรายการใดเป็ นพิเศษ แต่คลืนของ
สปป.ลาว มักผ่านเข้ามาในเครื องรับขณะเปลียนช่องสัญญาณหรื อกําลังจูน (tune) คลืนรายการอยู่
หากบังเอิญพบว่ามีอะไรทีชวนให้สนใจก็หยุดรับฟังหรื อรับชมต่อสักพักหนึง
ผูท้ ีระบุว่าไม่เคย
เปิ ดรับสือจาก สปป.ลาว จํานวน 236 คนจาก 1,200 คน (คิดเป็ นร้อยละ 19.70) นัน ยังจําแนกได้เป็ น
2 ประเภทคือ ทราบว่ามีรายการวิทยุ-โทรทัศน์ของ สปป.ลาว ข้ามมาแต่ไม่สนใจและไม่เปิ ดรับ
จํานวน 161 คนหรื อร้อยละ 13.4 อีก 75 คนหรื อร้อยละ 6.3 ไม่เคยทราบว่ามีคลืนวิทยุของ สปป.ลาว
รับได้ในฝั งไทย กลุ่มตัวอย่างทีตอบว่ามีความตังใจทีจะเปิ ดรับรายการของสือ สปป.ลาว จํานวน 41
คน (ร้อยละ 4.30) กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึงเปิ ดรับสือของ สปป.ลาว เพราะเหตุผลทางด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม เช่นมีญาติพน้ี องอยูท่ างฝั ง สปป.ลาว หรื อมีการไปมาหาสู่ติดต่อกับผูค้ น
ทางฝั ง สปป.ลาว อยูบ่ ่อย ๆ ทําให้มีความรู ้สึกผูกพันใกล้ชิด อีกส่วนหนึงให้เหตุผลว่า ชืนชมใน
ความไพเราะน่าฟังของสําเนียง สปป.ลาว และได้เรี ยนรู ้คาํ จากรายการ ฯลฯ
ในส่วนของประชาชน สปป.ลาว นัน ผูว้ ิจยั สรุ ปว่า คน สปป.ลาว ทุกคนทีมีเครื องรับวิทยุโทรทัศน์ และสามารถรับสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ของไทยได้ ล้วนเปิ ดรับวิทยุ-โทรทัศน์ของไทยทุก
คน นอกจากนี ในการรับฟังวิทยุฯ ไทยนัน รายการเพลงเป็ นรู ปแบบรายการวิทยุทีโดดเด่นและ
ได้รับความนิยมจากวัยรุ่ นมากทีสุดรายการหนึง คน สปป.ลาว ชอบเพลงลูกทุ่งของไทย สถานีวิทยุ
ไทยเปิ ดทังเพลงลูกทุ่งและลูกกรุ งจึงมีแฟนเพลงชาว สปป.ลาว รับฟังอย่างคับคัง ดีเจในอุดมคติ

จะต้องพูดเก่ง คุยสนุก พอมีสาระบ้างจะเป็ นทีติดใจของวัยรุ่ น และวัยรุ่ นของ สปป.ลาว นิยมฟัง
เพลงไทยมากกว่าเพลง สปป.ลาว
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นนักจัดรายการวิทยุฯ กล่าวว่า มีความระมัดระวังคําพูดตลอดเวลาไม่ให้
ไปกระทบกระเทือนผูฟ้ ังอีกฝั งหนึง ต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่ามีผฟู ้ ังชาว สปป.ลาว ฟังอยู่ และเมือจะ
เอ่ยถึงผูฟ้ ังก็ตอ้ งพูดคู่กนั ไปเช่น
“สวัสดีพีน้องทีอยูฝ่ ั งหนองคายและพีน้องทางฝั งกําแพงนคร
เวียงจันทน์” หรื อ “ฝากเพลงนีให้พีน้องทางฝั งซ้าย (หรื อฝั งโน้น) ด้วย” ส่วนมากมักใช้ภาษาไทย
อีสานสลับกับภาษาลาว รายการทีมีแฟนชาว สปป.ลาว มาก ๆ จะได้รับโทรศัพท์หรื อจดหมายเข้า
มาขอเพลง พูดคุยหรื อขอเล่นเกมในรายการบ่อย ๆ นอกจากจัดเพลงตามคําขอแล้ว รายการวิทยุ
เหล่านีมักเปิ ดให้มีข่าวบริ การสังคม ตอบจดหมายผูฟ้ ัง ให้คาํ ปรึ กษาหรื อให้คติสอนใจวัยรุ่ นแทรก
เข้าไปด้วย สิ งนีเป็ นจุดดึงดูดผูฟ้ ังชาว สปป.ลาว ได้ดีอีกอย่างหนึง จดหมายจากผูฟ้ ังชาว สปป.ลาว
ทีเขียนเข้าไปจํานวนไม่นอ้ ย ถือโอกาสใช้ความแพร่ หลายของวิทยุไทยใน สปป.ลาว เป็ นช่องทาง
สือสารฝากข้อความถึงญาติพน้ี องทางบ้าน รวมทังการเดินทางของผูฟ้ ังจาก สปป.ลาว มาดูตวั ดีเจที
สถานีก็มีบ่อย ๆ
ผูว้ ิจยั ยังสรุ ปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสือไทยกับ สปป.ลาว แม้จะอยูใ่ นสถานะทีไทย
ครอบงํา
สปป.ลาว
จนเกิดความไม่สมดุลและความไม่เสมอภาคอย่างมากในกระบวนการ
แลกเปลียนสารมวลชนระหว่างกัน
โดยไทยใช้สือเพือผลทางการค้าและความได้เปรี ยบทาง
เศรษฐกิจเฉพาะหน้า ผูว้ ิจยั ยังได้เสนอแนะต่อไทยและ สปป.ลาว ดังนี ( ) สือไทยควรพิถีพิถนั
ตรวจสอบและกลันกรองตัวเองเพือเป็ นตัวแทนนําความจริ งใจและเรื องราวทีสร้างสรรค์ไปสู่ผรู ้ ับ
ทังชาวไทยและชาว สปป.ลาว ( ) ควรส่งเสริ มให้มีการแปลงานเขียนวรรณกรรมของ สปป.ลาว
ออกมาเผยแพร่ ให้มาก เพือช่วยให้คนไทยรู ้เรื องราวเกียวกับชีวิตและสังคมของ สปป.ลาว ดีขึน ( )
วิธีแก้จิตสํานึกทีดูถูก สปป.ลาว ของคนไทยจะแก้ได้ก็ดว้ ย ให้สือไทยพยายามแก้ไขความไม่สมดุล
กับ สปป.ลาว ทังสองด้านให้ดีขึน เช่นผลิตรายการทีดีเกียวกับ สปป.ลาว นําเสนอข่าวเกียวกับ
สปป.ลาว ให้มากขึน พิจารณานํารายการบางอย่างทีน่าสนใจของ สปป.ลาว มาออกอากาศใน
โทรทัศน์ไทยบ้าง การทําเช่นนีนอกจากช่วยเพิ ม “ความรู ้จริ ง” ให้กบั คนไทยแล้ว ยังสร้างความรู ้สึก
ทีดีให้กบั สปป.ลาว จากการปฏิบตั ิ เป็ นการแสดงออกถึงความเสมอภาคเท่าเทียม ซึงเป็ นพืนฐานที
จําเป็ นอย่างยิงสําหรับความเข้าใจอันดีทีจะมีต่อกัน ( ) ไทยยังสามารถช่วยยกระดับเพือพัฒนา
สือมวลชนของ สปป.ลาว ให้กา้ วหน้าขึนได้ดว้ ยโครงการความช่วยเหลือและความร่ วมมือด้าน
ต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานรัฐ หรื อโดยตรงระหว่างองค์กร และ ( ) สปป.ลาว ควรให้ความสําคัญกับสือ
พัฒนาจุดแข็ง ลบปมด้อย เพิ มงบประมาณให้กบั กิจการวิทยุและโทรทัศน์ เพือช่วยขยายศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพในการผลิต

เขียน ธีระวิทย์, อดิศร เสมแย้มและทานตะวัน มโนรมย์ ( ) ศึกษาเรื อง ความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ในสายตาของคนลาว เพือศึกษาจินตภาพ (perception) ในเชิงปริ มาณและคุณภาพ จํานวน
และระดับความรู ้สึก-ทัศนะของคนลาวต่อประเด็นต่าง ๆ ด้วยการสัมภาษณ์และกรอกแบบสอบถาม
โดยคําถามมีทงแบบให้
ั
เลือกตอบได้เพียง ข้อและเลือกตอบได้มากกว่า ข้อ และแบบให้เติมคํา
กับกลุ่มตัวอย่าง คน ใน กลุ่ม คือ ผูน้ าํ ระดับชาติ (ตอบแบบสอบถาม คน) ผูน้ าํ แขวง
(ตอบแบบสอบถาม คน) นักศึกษาลาวในไทย (ตอบแบบสอบถาม คน) และคนลาวทีข้ามด้าน
มายังฝั งไทย จุด (สัมภาษณ์โดยคณะวิจยั กรอกแบบสอบถาม คน) นอกจากนีการวิจยั ยังใช้การ
วิจยั เอกสาร การวิเคราะห์เนือหาในสือมวลชนของทังไทยและ สปป.ลาว ร่ วมด้วย สาระสําคัญ
(โดยเฉพาะทีเกียวข้องและใช้ประโยชน์ในการวิจยั ครังนี) มีรายละเอียด ดังนี
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับข่าวเกียวกับประเทศไทยหรื อพฤติกรรมของคนไทยจากโทรทัศน์
ไทย (ร้อยละ ) รองลงมาคือ จากวิทยุฯ ไทย (ร้อยละ ) จากโทรทัศน์ลาว (ร้อยละ ) จาก
หนังสือพิมพ์ลาว (ร้อยละ ) และหนังสือพิมพ์ไทย (ร้อยละ ) และคน สปป.ลาว รู ้จกั ไทยดีกว่า
คนไทยรู ้จกั ลาว
ทัศนะต่อประเด็นคําถามคนไทยหรื อประเทศไทยเคยทําอะไรทีเป็ นมิตรต่อลาวไว้บา้ ง
หรื อไม่ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ( ) คนไทยหรื อประเทศไทยเคยทําอะไรทีเป็ นมิตรต่อลาวไว้บา้ ง
(ร้อยละ ) ซึงส่วนใหญ่กล่าวถึง ความช่วยเหลือที สปป.ลาว ได้รับ โดยกล่าวว่าไทยให้ความ
ช่วยเหลือลาวในด้านวิชาการ ให้ทุนการศึกษา อบรมและดูงาน (กล่าวถึง ราย) ความช่วยเหลือใน
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจสังคมของลาว (กล่าวถึง
ราย) ความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจ (กล่าวถึง ราย) ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข (กล่าวถึง ราย) ด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ทีคนไทยไปทําบุญทีวัดต่าง ๆ ในลาว บริ จาคเงินบูรณะวัด ไป
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่ าในลาว ฯลฯ (กล่าวถึง ราย) รวมทังความร่ วมมือกันในด้านความมันคง
(กล่าวถึง ราย) กลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึงตอบว่า ( ) “คิดไม่ออก” (ซึงคิดเป็ นร้อยละ ) ทีมวิจยั
ได้อธิบายส่วนนีว่า อาจจัดได้เป็ น กลุ่มคือ (ก) เชือว่ามี แต่คิดไม่ออก (ข) ไม่มีอะไรสําคัญจน
ประทับความทรงจําของผูต้ อบ และ (ค) ไม่อยากตอบอะไรทีอาจจะขัดใจคนอืน
ทัศนะต่อประเด็นคําถามคนไทยหรื อประเทศไทยเคยทําอะไรทีเป็ นปรปักษ์ต่อลาวไว้บา้ ง
หรื อไม่ กลุ่มตัวอย่างตอบว่า ( ) มี (ร้อยละ ) ซึงส่วนใหญ่เป็ นการกระทําทีกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของลาวเป็ นส่วนรวม โดยกล่าวว่า ทําลายเสถียรภาพและความมันคงของลาว (
ราย) โดยกล่าวถึงไทยให้การสนับสนุนและให้ทีหลบซ่อนแก่ “คนบ่ดี” ( ราย) ความขัดแย้งตาม
แนวชายแดน ( ราย) และการสูร้ บกันตามชายแดน “ยึดดินแดน” “รุ กรานลาว” ( ราย) ( )

สือมวลชนทีทําตัวเป็ นปรปักษ์ต่อลาว ( ราย) ซึงส่วนมากพูดถึงการให้ข่าวของโทรทัศน์ วิทยุ
และหนังสือพิมพ์ไทยว่า ชอบขยายข่าวความไม่สงบในลาวเกินความจริ ง ชอบบิดเบือนข่าวใส่ร้าย
ลาว และมี รายกล่าวถึงไทยให้สหรัฐอเมริ กาใช้ดินแดนกระจายเสียงวิทยุเอเชียเสรี โจมตีลาว ( )
ด้านเศรษฐกิจ ผูต้ อบพูดว่า นักธุรกิจไทยพูดอย่าง-ทําอย่าง “บ่จริ งใจ” นายทุนมาจองโครงการลงทุน
ในลาว แล้วไม่มาลงทุนจริ ง แต่นาํ เข้าจากไทยแทน ตังกําแพงภาษีสินค้าจากลาวสูง ขัดขวางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของลาว ปิ ดพรมแดนห้ามสินค้าผ่านด่านเข้าออกลาว และการห้ามค้าขายสินค้ายุทธ
ปัจจัยในอดีต ฯลฯ ( ) พฤติกรรมบางอย่างของคนไทยทีลาวถือว่าไม่เป็ นมิตร คือ ไม่จริ งใจในการ
ปฏิบตั ิตามสัญญา ชอบเอาเปรี ยบคนลาว คนไทยเคยปล้นสะดมพระแก้วมรกต เผาผลาญลาว ขโมย
โบราณวัตถุทางศาสนา ชอบดูถูกลาว นักลงทุนไทยไปเอาคนลาวเป็ นเมียน้อย และคนไทย
หลอกลวงคนลาว เป็ นต้น
ทัศนะต่อประเด็นคําถามว่า ปัจจุบนั ท่านคิดว่าไทยเป็ นมิตรหรื อศัตรู ของลาว กลุ่มตัวอย่าง
ตอบว่า ( ) “เป็ นมิตรมากกว่าเป็ นศัตรู ” (ร้อยละ ) ( ) “เป็ นมิตรทีดี” (ร้อยละ ) ( ) “ไม่ออก
ความเห็น” ( ) “เป็ นศัตรู มากกว่าเป็ นมิตร” (ร้อยละ ) และ ( ) ไม่ตอบ (ร้อยละ ) ทังนีไม่มีกลุ่ม
ตัวอย่างคนใดตอบตัวเลือก “เป็ นศัตรู ทีร้าย” (ร้อยละ ) ในประเด็นอันดับความเป็ นมิตรโดย
เปรี ยบเทียบประเทศ ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่า เวียดนามเป็ นมิตรทีดีอนั ดับ ของลาว (ร้อยละ
) และยังเป็ นมิตรดีอนั ดับ (ร้อยละ ) ไทยจัดเป็ นมิตรดีอนั ดับ (ร้อยละ ) ทีมวิจยั สรุ ป
ภาพรวมจากคะแนนนิยมมิตรดีอนั ดับ , , และ ว่า ญีปุ่ นกับจีนมีฐานะไล่เลียกัน กัมพูชามี
ฐานะดีพอควรถัดมา ส่วนสหรัฐฯ คน สปป.ลาว ไม่ถือว่าเป็ นมิตร
กลุ่มชนและสถาบันในไทยทีคน สปป.ลาว ถือว่าเป็ นมิตร คือ พระมหากษัตริ ยแ์ ละพระ
บรมวงศานุวงศ์ และนักวิชาการและปัญญาชนไทย (รวมเป็ นร้อยละ ) ส่วนกลุ่มชนทีคน สปป.
ลาว ถือว่าทําตัวเป็ นปรปักษ์ คือ สือมวลชน (ร้อยละ )
ในประเด็นคําถามว่า ความช่วยเหลือทีไทยให้แก่ลาวตังแต่ปี ค.ศ.
เป็ นต้นมา ท่านคิด
ว่าอะไรทีเป็ นประโยชน์ต่อลาวมากทีสุด
ผูต้ อบคําถามแสดงทัศนะถึงคุณค่าแก่ความช่วยเหลือ
ประเภททุนการศึกษา อบรม และดูงานมากทีสุด (ร้อยละ ) รองลงมาคือโครงการพระราชดําริ
ของพระเจ้าอยูห่ วั และโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ร้อยละ ) โดยส่วนใหญ่มองการ
ช่วยเหลือของไทยในแง่ดี ซึงมีผตู ้ อบว่า “เพือผูกมิตร” (ร้อยละ ) และ “เพือให้คนลาวอยูด่ ีกินดี
มากขึน” (ร้อยละ ) ประเด็นคําตอบทีอยูใ่ นอันดับที คือ “เพือแข่งขันกับประเทศอืนในการมี
อิทธิพลในลาว” (ร้อยละ ) และอันดับที คือ “เพือใช้เป็ นเครื องมือทําให้ลาวพึงไทย”

ต่อประเด็นคําถาม “ท่านคิดว่าการค้าระหว่างลาวกับไทย มีส่วนทําให้ความสัมพันธ์ลาวไทยดีขึนหรื อเลวลง” ผูต้ อบคําถามส่วนใหญ่ตอบว่า ดีขึน (ร้อยละ ) โดยผูน้ าํ ระดับชาติทีกําแพง
นครเวียงจันทน์หลายคนให้ความเห็นเพิ มเติมว่า การค้าจะทําให้ความสัมพันธ์ไทย-ลาวดีขึน ถ้า “ค้า
กันโดยมีความจริ งใจ ทําจริ งตามคําพูด” ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ...” “ค้ากันอย่างเสมอภาค...” นอกจากนี
ผูต้ อบคําถามส่วนมากต้องการให้นกั ธุรกิจไทยไปลงทุนในลาวเพิ มขึน (ร้อยละ ) แต่ไม่ใช่ให้คน
ไทยแสวงหาประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว
การศึกษายังพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าคนไทยชอบดูถูกลาวมากทีสุดโดย
เปรี ยบเทียบกับอีก ประเทศ (ร้อยละ ) รองลงมาคือ สหรัฐฯ (ร้อยละ ) และคนลาวจํานวน
น้อยมากทีเห็นว่าประเทศเวียดนาม กัมพูชา ญีปุ่ น และจีนชอบดูถูกลาว โดยคนลาวมองว่า คนไทย
กลุ่มทีชอบดูถูกลาวมากทีสุด คือ ศิลปิ นนักร้องและดาราโทรทัศน์ (ร้อยละ ) และสือมวลชน
(ร้อยละ ) ต่อกรณีของของ “นิโคล” ผูต้ อบคําถามส่วนใหญ่เชือว่าดาราเพลง “นิโคล” เคยพูดดูถูก
ลาวจริ ง (ร้อยละ ) รองลงมาคือ “ไม่แน่ใจ” (ร้อยละ )
ในประเด็น “ความจริ งใจต่อลาว” การศึกพบว่า คนลาวทีตอบแบบสอบถามเห็นว่า ประเทศ
ทีจริ งใจต่อลาวในอับดับ คือ เวียดนาม (ร้อยละ ) ญีปุ่ น (ร้อยละ ) ไทย (ร้อยละ ) จีน
(ร้อยละ ) กัมพูชา (ร้อยละ ) และ สหรัฐฯ (ร้อยละ ) ตามลําดับ ในส่วน “ความน่าเชือถือ” อันดับ
คือ เวียดนาม (ร้อยละ ) ญีปุ่ น (ร้อยละ ) ไทย (ร้อยละ ) จีน (ร้อยละ ) กัมพูชา (ร้อยละ )
สหรัฐฯ (ร้อยละ ) โดยคนไทยทีเชือถือได้ คือ นักวิชาการและปัญญาชน (ร้อยละ ) คนไทยทัง
ภาครัฐและภาคเอกชน (ร้อยละ ) พ่อค้า-นักธุรกิจ (ร้อยละ ) และนักการเมือง ทหาร ตํารวจและ
ข้าราชการพลเรื อน (ร้อยละ )
ในประเด็น “ไทยคุกคามความมันคงลาวหรื อไม่” ทังในอดีตและปัจจุบนั พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ในอดีตไทย “คุกคาม” (ร้อยละ ) “ไม่ทราบ” (ร้อยละ ) และ“ไม่
คุกคาม” (ร้อยละ ) ปัจจุบนั ส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่ทราบ” (ร้อยละ ) รองลงมาคือ “คุกคาม”
(ร้อยละ ) และ “ไม่คุกคาม” (ร้อยละ ) โดยเมือเปรี ยบเทียบกับประเทศอืนทังในอดีตและ
ปัจจุบนั ไทยเป็ นภัยต่อลาวมากเป็ นอันดับใด ผูต้ อบคําถามเห็นว่า ประเทศทีเป็ นภัยต่อลาวอันดับ
คือ สหรัฐฯ (ร้อยละ ) รองลงมาคือ ไทย ส่วนประเทศเวียดนาม กัมพูชา ญีปุ่ น และจีนมีกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวนน้อยมากทีเห็นว่าเป็ นภัยคุกคามต่อความมันคงของลาว
อย่างไรก็ตาม ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เห็นว่า ความสัมพันธภาพลาว-ไทยมีโอกาส
ปรับปรุ งให้ดีขึน (ร้อยละ ) โดยเห็นว่าเงือนไขสําคัญในการปรับปรุ งมิตรภาพไทย-ลาว คือ “ทัง

ไทยและลาวต้องปรับปรุ งทัศนะทีมีต่อกัน” (ร้อยละ ) สําหรับประเด็นทีผูต้ อบแบบสอบถาม
ต้องการให้รัฐบาลไทยเปลียนมากทีสุดคือ ปฏิบตั ิต่อลาวในฐานะเท่าเทียมกันในทุกโอกาส (ร้อยละ
) เจรจาตกลงปักปันเขตแดนกันให้เรี ยบร้อยโดยกําหนดวันเส้นตาย (ร้อยละ ) จับตัวผูท้ ี
เคลือนไหวต่อต้านรัฐบาลลาวในไทยส่งให้ลาว (ร้อยละ ) อันสะท้อนการให้ความสําคัญของ
ศักดิศรี ของชาติ และความมันคงของชาติมากกว่าเรื องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ผนุรัตน์ โกศัย ( ) ศึกษาเรื อง พฤติกรรมการรับชมและการรับรู ้รายการละครโทรทัศน์
ไทยของคนลาวในเวียงจันทน์ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมการรับชมและการรับรู ้รายการ
ละครโทรทัศน์ไทยของคน สปป.ลาว ในเวียงจันทน์ทีมีความแตกต่างกันด้านประชากรศาสตร์ ด้วย
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วม และสนทนากลุ่มจากกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นคน สปป.ลาว ทังชายและหญิงทีอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น (อายุระหว่าง - ปี ) วัยทํางาน
(อายุระหว่าง - ปี ) และวัยสูงอายุ (อายุ ปี ขึนไป) จํานวน คนจาก ครัวเรื อน เก็บข้อมูล
ระหว่าง ตุลาคม
ถึง มีนาคม
และการวิเคราะห์เนือหาจากผังรายการ เก็บข้อมูล
ระหว่าง - พฤษภาคม
พบว่า ปัจจัยทีทําให้คน สปป.ลาว เปิ ดรับสือโทรทัศน์ไทย มี ปัจจัย
คือ ( ) ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์หรื อภูมิประเทศทีอยูใ่ กล้กบั ประเทศไทย ( ) ปัจจัยด้านภาษาและ
วัฒนธรรมทีมีความใกล้ชิดและคล้ายคลึง และ ( ) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี โดยสือโทรทัศน์ไทยมี
จํานวนสถานีมากกว่า และมีจาํ นวนชัวโมงในการออกอากาศยาวนานและต่อเนืองกว่าโทรทัศน์
สปป.ลาว การศึกษาสถานภาพของสือโทรทัศน์ของ สปป.ลาว พบว่า ช่อง นําเสนอรายการส่วน
ใหญ่เป็ นข่าวสารความรู ้ (ร้อยละ ) ส่วนช่อง นําเสนอบันเทิง (ร้อยละ ) และข่าวสารความรู ้
(ร้อยละ ) โดยรู ปแบบรายการยังไม่เป็ นทีน่าสนใจและดึงดูดผูร้ ับสารมากนัก
โดยรวม ผูว้ จิ ยั สรุ ปว่า ตัวแปรด้านเพศ วัย อาชีพและสถานภาพชนชันทางสังคมมีผลต่อ
พฤติกรรมการรับชมและรับรู ้ละครไทยแตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการ
เปิ ดรับละครไทยว่าเพราะมีความชัดเจนของสัญญาณ
โดยกลุ่มวัยรุ่ นมีเกณฑ์ในการเลือกช่อง
โทรทัศน์ทีจะเปิ ดรับละครไทย เช่น ดาราและเนือหาของละคร ฯลฯ โดยมีพฤติกรรมการรับชม
ละครไทยคือ เปิ ดดูทุกวัน และดูดว้ ยกันในครอบครัว ส่วนใหญ่เปิ ดรับละครหลังข่าว ( . - .
น.) และใช้ประโยชน์จากการดูเพือเป็ นเครื องสร้างสัมพันธ์ทีดีต่อกันระหว่างคนในครอบครัว เพือน
ทีทํางาน และมักนําเรื องราวของละครไปสร้างบทสนทนาต่อ และสร้างเครื อข่ายขึนใหม่ เช่น กลุ่ม
แฟนละครกบสุวนันท์

การศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการรับชมพบว่า เพศหญิงมักจะชมด้วยความตังใจจดจ่อ มีการ
คิดไตร่ ตรองตามไปด้วยตลอดเวลา และชอบพาตนเองหลบหนีเข้าไปในละครด้วยการแทนตนเอง
กับนางเอก รวมทังส่วนใหญ่ทุกช่วงอายุชอบชมละครหลังข่าว ส่วนเพศชายมีพฤติกรรมการชม
แบบผ่าน ๆ และคิดไตร่ ตรองตามไปด้วยว่าสิ งใดดีหรื อสิ งใดไม่ดี และมักพาตนเองหลบหนีเข้าไป
ในละครด้วยการสร้างจินตนาการแทนตัวเองเป็ นพระเอก มักใช้ประสบการณ์ส่วนตัวขันพืนฐานใน
การมองโลกตีความหมายของเนือหาในละครว่าเป็ นอย่างไร กลุ่มตัวอย่างวัยทํางานเพศชายชอบดู
ละครหลังข่าว วัยรุ่ นชายดูละครช่วงเย็น ( . - . น.) ส่วนผูส้ ูงอายุชายดูละครช่วงบ่าย ( . . น.) เพศหญิงเป็ นผูค้ รอบครองรี โมตในช่วงเวลาการดูละคร และมีกิจกรรมระหว่างดูคือ การ
ทานข้าว เล่นกับลูก และวิพากษ์วจิ ารณ์ ฯลฯ ส่วนเพศชายส่วนใหญ่โดยเฉพาะวัยทํางานมีกิจกรรม
ระหว่างดูคือ สูบบุหรี มวนยาเส้น ส่วนวัยรุ่ นทําการบ้าน วาดรู ป ฯลฯ
การศึกษาพฤติกรรมการรับรู ้ในส่วนของการจดจําได้หลังจากการรับชมละครโทรทัศน์ไทย
พบว่า เพศและวัยมีความสามารถในการจดจําได้ทีต่างกัน โดยเพศชายมักชืนชอบและจดจําได้ดารา
ผูห้ ญิง โดยวัยรุ่ นและวัยทํางานเพศชายส่วนใหญ่สามารถจดจําละครแนวบู๊ได้ ส่วนเพศหญิงส่วน
ใหญ่มกั จดจําได้ดาราผูช้ าย วัยรุ่ นมักชอบดูละครทีมีดาราวัยรุ่ นเหมือนตนแสดงนํา ส่วนวัยทํางาน
และคนวัยสูงอายุมกั จดจําดาราทีมีอายุใกล้เคียงกันหรื อยุคสมัยเดียวกัน สําหรับการเข้าใจในเนือหา
สารและตีความหมายจากการชม กลุ่มตัวอย่างทุกเพศและวัยมีความสามารถในการเข้าใจถึงคําต่าง ๆ
ทีอยูใ่ นละคร แต่ไม่สามารถตีความได้อย่างถูกต้องทังหมด เช่น คําราชาศัพท์ สํานวน สุภาษิตไทย
โบราณ คําเก่า (เช่น ในภาพยนตร์เรื องบางระจัน) รวมทังคําสแลง เช่น สตอเบอรี (ทีหมายถึง โกหก
หลอกลวง ฯลฯ) ในการจัดสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถให้ความหมายของคําไทยหลายคํา
เช่น ยกเค้า ตาม้าตาเรื อ คัว สนตะพาย ฯลฯ นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีมีอาชีพเป็ นอดีตข้าราชการรัฐ
สามารถตีความสารในละครได้ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีอาชีพแม่บา้ น และชนชันสูงหรื อเจ้าหน้ารัฐมัก
นิยมใช้สือสิ งพิมพ์ในการหาข้อมูลเกียวกับละคร ในขณะทีชนชันกลาง (แม่บา้ น) มักถามจากเพือน
ข้างบ้าน เพือนทีทํางาน ฯลฯ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติทีดีต่อการเปิ ดรับชมละครไทย

จิตราภรณ์ วนัสพงศ์ ( ) ศึกษาเรื อง ชาติพนั ธุน์ ิยมในการนําเสนอเรื องเกียวกับประเทศ
ลาวในหนังสือพิมพ์ไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาแนวความคิดชาติพนั ธุน์ ิยมทีสะท้อนอยูใ่ น
เนือหาของหนังสือพิมพ์ไทย โดยใช้ภาพลักษณ์ของประเทศลาวและชาวลาวเป็ นกรณี ศึกษา และ
เพือเปรี ยบเทียบภาพลักษณ์และแบบฉบับของประเทศลาวและชาวลาวในหนังสือพิมพ์ไทยในช่วง
ปี ซึงเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนือหาจากเอกสารทีเป็ นหนังสือพิมพ์รายวัน

ฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ (หนังสือพิมพ์ประชานิยม) และสยามรัฐ (หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ) ซึงตีพิมพ์
ระหว่างปี พ.ศ.
–
ผลการศึกษา พบว่า การนําเสนอเนือหาเกียวกับประเทศลาวและคนลาว ปรากฏออกมาใน
รู ปแบบของข่าว (ร้อยละ . ) คอลัมน์ (ร้อยละ . ) และรายงาน (ร้อยละ . ) ตามลําดับ ทัง
ข่าว คอลัมน์ และรายงาน มีปริ มาณการนําเสนอไม่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่นาํ เสนอในหน้าอืน ๆ
(ร้อยละ . ) และนําเสนอบนหน้าแรก (ร้อยละ . ) ทัง ฉบับ ให้ความสําคัญกับข่าวเกียวกับ
ลาวตามลําดับดังนี ( ) ข่าวความสัมพันธ์ไทย – ลาว (ร้อยละ . ) เช่น ข่าวการเจรจาเพือปรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว การเยือนประเทศไทยและลาวของผูน้ าํ ทังสองประเทศ ตลอดจน
ข่าวทีมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ เช่น ข่าวสงครามกรณี พิพาทบ้านร่ มเกล้า ( ) ข่าวเศรษฐกิจ
การค้า และการลงทุนของรัฐบาลและนักธุรกิจไทยในลาว (ร้อยละ . ) ซึงส่วนใหญ่เป็ น
ผลประโยชน์โดยตรงของไทย ( ) ข่าวปัญหาสังคม สิ งแวดล้อม และภัยพิบตั ิ เช่น ยาเสพติด การ
อพยพ ผูอ้ พยพ (ร้อยละ . ) ( ) ข่าววัฒนธรรมและบันเทิง (ร้อยละ . ) และพบว่า
หนังสือพิมพ์สยามรัฐจะมีปริ มาณการนําเสนอมากกว่าไทยรัฐอย่างเห็นได้ชดั ( ต่อ ชิ น) ( ) ข่าว
สงคราม ทหาร และความมันคง (ร้อยละ . ) ( ) ข่าวความสัมพันธ์ของลาวกับประเทศอืน ๆ
(ร้อยละ . ) ( ) ข่าวการเมืองภายในลาว (ร้อยละ . ) ( ) ข่าวกีฬา (ร้อยละ . ) โดยมีเฉพาะใน
ไทยรัฐซึงนําเสนอข่าวทีนักกีฬาลาวต้องแข่งขันกับนักกีฬาไทย ( ) ข่าวอาชญากรรมและสตรี
(ร้อยละ . ) (สยามรัฐนําเสนออย่างละ ชิ น แต่ไทยรัฐไม่นาํ เสนอเลย) โดยรวมหนังสือพิมพ์ทงั
ฉบับ นําเสนอข่าวหนักมากกว่าข่าวเบา ผูว้ ิจยั ตังข้อสังเกตว่า ข่าวสังคม การศึกษา สาธารณสุข หรื อ
คุณภาพชีวิต และความกินดีอยูด่ ีของลาว ปรากฏน้อยมากในหนังสือพิมพ์
การศึกษาประเด็นข่าว พบว่า ประเด็นข่าวเกียวกับสถานที หนังสือพิมพ์ไทยให้ความสนใจ
มากตามลําดับดังนี เศรษฐกิจการค้าไทย - ลาว (ร้อยละ . ) การเจรจาความสัมพันธ์ไทย - ลาว
(ร้อยละ . ) สงคราม ปะทะชายแดนไทย - ลาว (ร้อยละ . ) การเสริ มสร้างมิตรภาพไทยลาว (ร้อยละ . ) วัฒนธรรม ศิลปะ บันเทิง (ร้อยละ . ) ไทยเยือนลาว ลาวเยือนไทย (ร้อยละ
. ) การอพยพ ลีภัย (ร้อยละ . ) สะพานข้าวแม่นาํ โขง (ร้อยละ . ) การค้าชายแดน เปิ ดจุด
ผ่านแดนไทย - ลาว (ร้อยละ . ) ลาว – อินโดจีน (ร้อยละ . ) ลาว – เวียดนาม (ร้อยละ . )
ลาวบันทอนความมันคงไทย (ร้อยละ . ) และอาชญากรรม (ร้อยละ . ) เมือเปรี ยบเทียบ
ระหว่าง ฉบับ พบว่า ทัง ฉบับ ความสําคัญของข่าวทีนําเสนอไม่ค่อยแตกต่างกันนัก โดยเน้น
ข่าวทีมีผลกระทบและมีผลประโยชน์กบั ประเทศไทยอย่างชัดเจน
แต่ข่าวในสยามรัฐมีความ
หลากหลายมากกว่า และเน้นข่าวด้านวัฒนธรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และสตรี มากกว่าไทยรัฐ
ในขณะทีไทยรัฐมีภาพของลาวในฐานะทีเกียวข้องกับเวียดนามมากกว่าสยามรัฐ และแนวโน้มใน

การนําเสนอข่าวจากช่วงครึ งทศวรรษแรกไปสู่ครึ งทศวรรษหลังมีทิศทางทีเป็ นบวกมากขึน มีข่าวดี
มากขึน และภาพลักษณ์ของลาวดูดีขึน ความเป็ นศัตรู ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั แต่ในขณะเดียวกัน
ภาพลักษณ์บางประการทีแสดงถึงความด้อยกว่าก็ยงั คงอยูไ่ ม่เปลียนแปลง เช่น ความเป็ นชาติที
ยากจน
ผูว้ จิ ยั สรุ ปว่านอกจากปัจจัยด้านการเปลียนแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมี
อิทธิพลต่อการเสนอเนือหาของลาวในหนังสือพิมพ์ไทยแล้ว ปัจจัยแนวคิดชาติพนั ธุน์ ิยมเป็ นอีก
ปัจจัยหนึงทีมีอิทธิพลเช่นกัน
การศึกษาขนาดของหัวข่าวและหัวเรื องของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสยามรัฐ พบว่า มี
สัดส่วนไม่แตกต่างกัน ส่วนปี ทีมีขนาดของหัวข่าวมากทีสุด คือปี พ.ศ.
(ร้อยละ . ) พ.ศ.
(ร้อยละ . ) และพ.ศ.
(ร้อยละ . ) ตามลําดับ โดยขนาดของหัวข่าวเหตุการณ์กรณี
สงครามพิพาทบ้านร่ มเกล้า ในปี พ.ศ.
มีพืนทีบนหน้าหนังสือพิมพ์มากทีสุด ตามมาด้วยกรณี
เจรจาเพือปรับความสัมพันธ์ในปี พ.ศ.
และเหตุการณ์เปิ ดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ในปี
พ.ศ.
นอกจากนีการศึกษายังพบว่า “คํา” หรื อ “แนวคิด” ทีบ่อยมากทีสุด คือ “เจรจา/หารื อ”
“สะพานข้ามแม่นาํ โขง” “การอพยพและลีภัย” “แม่นาํ โขง” “เวียงจันทน์” “อินโดจีน” “การค้า”
“การเยือนประเทศของผูน้ าํ ไทยและลาว” “มิตรภาพ” “ญวนหรื อเวียดนาม” ซึงให้ภาพของคนลาว
และประเทศลาว ดังนี ( ) เป็ นเพือนบ้านและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย โดยคําว่า “เจรจา”
“หารื อ” ทีปรากฏมากเป็ นอันดับหนึง (ร้อยละ . ) คําว่า “บุกลาว” “เยือนลาว” “ลุยลาว” (ร้อยละ
. ) และ “ลาวมาไทย” (ร้อยละ . ) รวมทังคําว่า “มิตรภาพ” (ร้อยละ . ) “บ้านพีเมืองน้อง”
(ร้อยละ . ) ( ) ลาวเป็ นประเทศหนึงในภูมภิ าคอินโดจีนทีมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับประเทศ
ไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยมีคาํ ว่า “ญวน” “เวียดนาม” (ร้อยละ . ) คําว่า “อพยพ” “ลีภัย”
“เรฟฟูจ”ี (ร้อยละ . ) คําว่า “กัมพูชา” “เขมร” (ร้อยละ . ) และคําว่า “อินโดจีน” (ร้อยละ . )
( ) ลาวเป็ นปัจจัยหนึงของปัญหาด้านความมันคงของไทย อันเป็ นการให้ภาพของลาวในฐานะ
ปัจจัยหนึงของปัญหาเรื องการสูร้ บ สงคราม และข้อขัดแย้งด้านเขตแดนและความมันคงของ
ประเทศไทยโดยปรากฏ คําว่า “การแก้ปัญหาชายแดน” (ร้อยละ . ) และ “เปิ ดพรมแดน” “ปัญหา
บ้านร่ มเกล้า” และ “ทหาร” (ร้อยละ . ) ( ) ลาวเป็ นแหล่งการค้าและการลงทุนของไทย คําว่า
“การค้า” (ร้อยละ . ) “การเงิน” “ธนาคาร” “บัตรเครดิต” (ร้อยละ . ) และ “การลงทุน” (ร้อยละ
. ) และ( ) บอกถึงบุคคลและสถานทีทีเกียวข้องกับลาว คําว่า“ผูอ้ พยพ” “ผูล้ ีภัย” “เรฟฟูจี” (ร้อย
ละ . ) “บิ กจิ ว” “ผบ.ทบ.” (ร้อยละ . ) “สีสะหวาด” และ “นายก” “ชาติชาย” (ร้อยละ . )
และ “ม้ง” (ร้อยละ . ) โดยไม่มีภาพลักษณ์ของคนธรรมดาภาพอืน ๆ เลย คําว่า “เวียงจันทน์”
(ร้อยละ . ) “หลวงพระบาง” “อีสาน” “หนองคาย” และ “นครพนม” (ร้อยละ . ) ต่อคํา

ภาพลักษณ์ของไทยทีเป็ นบวก มีมากกว่าภาพลักษณ์ของลาวทีเป็ นบวกทังครึ งทศวรรษแรก
และครึ งทศวรรษหลัง (
–
ไทยบวก : ลาวบวก = : ,
–
= : ) โดย
ในช่วงครึ งทศวรรษหลัง ภาพลักษณ์ของลาวทีเป็ นบวก มีมากกว่าครึ งทศวรรษแรก ในขณะที
ภาพลักษณ์ของไทยทีเป็ นบวก ดูจะไม่แตกต่างกันมากนักทังสองช่วง ทังนีข่าวเกียวกับลาวมี
แนวโน้มทีจะเป็ น “ข่าวดี” มากขึนในช่วง
ปี หลังจากผ่านยุคสงครามและการเจรจาปรับ
ความสัมพันธ์โดยเฉพาะเน้นด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับลาว
ส่วนการศึกษาภาพลักษณ์ของไทยและลาวในพาดหัว พบดังนี พาดหัวของหนังสือพิมพ์
ไทยสะท้อนภาพลักษณ์ทีเป็ นลบของลาวมากกว่าบวก โดยเฉพาะในช่วง
ปี แรก พาดหัวข่าว
เกียวกับลาวสะท้อนให้เห็นความด้อยกว่าของลาว และความเหนือกว่าของไทย เช่น สะท้อนให้เห็น
ความด้อยพัฒนาและความยากจนของลาวบ่อยครัง เช่น “ลาวต้องการข้าวเหนียวจากไทย” “ลาวขาด
แคลนข้าวหนัก” “หลวงพระบางอดหนัก” “ลาวญวนติดกลุ่มชาติอดอยากทีสุด” สะท้อนให้เห็น
ความเหนือกว่าของไทย เช่น “ไทยเลิกง้อไฟลาว” “ไทยเตะลาว”
ในพาดหัวข่าวในยามทีมีสงครามระหว่างไทย – ลาว โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.
หนังสือพิมพ์ไทยสะท้อนความลําเอียงเข้าข้างประเทศของตนเอง และตัดสินว่าใครเป็ นฝ่ ายผิดฝ่ าย
ถูกอย่างชัดเจนในการเลือกใช้คาํ มาพาดหัว โดยพาดหัวข่าวเกียวกับสงคราม ภาพของไทยจะเป็ นผู ้
ถูกต้อง เป็ นวีรบุรุษ ในขณะทีภาพของลาวจะเป็ นศัตรู ผูก้ ระหายสงคราม และเป็ นฝ่ ายรุ กรานไทย
เห็นชัดในพาดหัวของไทยรัฐ นอกจากนีหนังสือพิมพ์ไทยยังให้ภาพของลาวว่า เป็ นสถานที เป็ น
แหล่งผลประโยชน์สาํ หรับการลงทุนและหากําไรของนักธุรกิจไทย
การศึกษายังพบว่า แหล่งข่าวส่วนใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยเป็ นคนไทย (ร้อยละ . )
รองลงมาคือคนลาว (ร้อยละ . ) และแหล่งข่าวจากคนชาติอืนทีไม่ใช่ลาวและไทย รวมทังสํานัก
ข่าวต่างประเทศ (ร้อยละ . ) รวมทังการวิเคราะห์สถานการณ์หรื อเรื องเกียวกับลาวตามความ
คิดเห็นของผูเ้ ขียนเอง (ร้อยละ . ) โดยแหล่งข่าวของไทย คือ ข้าราชการระดับปฏิบตั ิการชาว
ไทย ได้แก่ ปลัดกระทรวง ตํารวจ เอกอัครราชทูต (ร้อยละ . ) ผูน้ าํ ทหารไทย (ร้อยละ . )
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี (ร้อยละ . ) นักการเมืองไทย (ร้อยละ . ) ประชาชนคนไทย
ธรรมดาในสาขาอาชีพอืน ๆ (ร้อยละ . ) และกลุ่มนักธุรกิจ (ร้อยละ . )
หนังสือพิมพ์ไทยทังสองฉบับนําเสนอภาพลักษณ์ของลาวทีเป็ นลบ (ร้อยละ
. )
มากกว่าทีเป็ นบวก (ร้อยละ . ) เมือเปรี ยบเทียบระหว่างช่วง ปี แรกกับ ปี หลัง พบว่า

ภาพลักษณ์ของลาวมีความเป็ นลบน้อยลง กล่าวคือ ในช่วงครึ งทศวรรษแรก ร้อยละ . ในขณะ
ทีช่วงครึ งทศวรรษหลัง ร้อยละ .
ภาพลักษณ์ของลาวทีปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยมากทีสุด อันดับแรก คือ เป็ นพีเป็ น
น้อง (ร้อยละ . ) ใฝ่ สร้างมิตรภาพไทย เป็ นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ . ) เป็ น
คอมมิวนิสต์ สังคมนิยม (ร้อยละ . ) ผูกพันใกล้ชิดไทย คบประเทศทีสาม บันทอนความมันคง
ไทย (ร้อยละ . ) พัฒนา ปฏิรูป ทันสมัย (ร้อยละ . ) พึงพาไทยทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ . ) มี
วัฒนธรรมดีงาม (ร้อยละ . ) ด้อยพัฒนา ไม่จริ งใจ (ร้อยละ . ) โจมตีให้ร้ายไทย (ร้อยละ . )
และกระหายสงคราม รุ กลําเขตแดน อธิปไตย ขาดแคลน ยากจน (ร้อยละ . )
จากการสํารวจสมญานามจากหนังสือพิมพ์ไทยทีศึกษา พบว่า สมญานามทีหนังสือพิมพ์
ไทยใช้เรี ยกแทนชือคนลาวหรื อประเทศลาว ส่วนมากจะพบในช่วง พ.ศ.
ซึงเป็ นปี ทีเกิด
สงครามและความขัดแย้งอย่างรุ นแรงระหว่างไทยกับลาวส่วนมากจะเป็ นข้อเขียนทีแสดงความ
คิดเห็น และพบในข่าวบ้างเล็กน้อย โดยมีดงั นี “ผูอ้ พยพชาวลาว” “ผูล้ ีภัยชาวลาว” “ลาวอพยพ”
“พวกลาวอพยพ” “อริ ราชศัตรู ” “มัน” “พวกมัน” “น้องลาว” “พวกลาว” “ไอ้ลาวกําแหง” “นักปลุก
ระดม” “ลาวมึน” “สีสะหวาดปากหวาน” “สีสะหวาดตวัดลิ น” “คอมมิวนิสต์” “ลาวเข้าเมือง” “เมือง
น้อง” “คลืนผูอ้ พยพ” “น้อง ๆ ลาว” “เพือนบ้านลาว” “พีน้องลาว” “เพือนบ้าน” “บ้านพีเมืองน้อง”
“ลาวแดง” “สีสะหวาดจอมช่างพูด” “สีสะหวาดปากหวาน” “อ้ายน้อง” “พวกลาวอพยพ” ทังนี
ไทยรัฐจะใช้ถอ้ ยคําทีรุ นแรงกว่าสยามรัฐ
ผูว้ ิจยั สรุ ปว่า “แนวคิดทีไทยมีความรู ้สึกเหนือกว่าลาว รู ้สึกว่าลาวเป็ นชาติพนั ธุท์ ีตําต้อย
ด้อยกว่าจึงเป็ นความคิดทีเนืองมาแต่ประวัติศาสตร์ระหว่างสองประเทศ และได้รับการตอกยําจนถึง
ปัจจุบนั โดยการแฝงนัยไว้ในการผลิตซําของหนังสือพิมพ์ไทย”

ศุ ภางค์ นันตา (2542) ศึกษาเรื อง การเปิ ดรับสือวิทยุ-โทรทัศน์จาก สปป.ลาว ของผูร้ ับสาร
ตามแนวชายแดนไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาสภาพของสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์จาก สปป.ลาว
ทีข้ามพรมแดนเข้ามาและเปิ ดรับได้ในชายแดนไทย พฤติกรรมการเปิ ดรับสือจาก สปป.ลาว ของ
ประชาชนไทยตามบริ เวณชายแดน และปัจจัยทีมีผลต่อความสนใจรายการวิทยุ-โทรทัศน์จาก สปป.
ลาว ด้วยวิธีวิธีการศึกษาเนือหาและวิจยั เชิงสํารวจกับประชาชนไทยทีอยูบ่ ริ เวณชายแดน 3 จังหวัดๆ
ละ อําเภอ ซึงอยูต่ รงข้ามกับเมืองหลวงและเมืองสําคัญทางธุรกิจของ สปป.ลาว คือ หนองคาย
มุกดาหาร และอุบลราชธานี (จํานวนจังหวัดละ
คน) และการสัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าทีทัง

ภาครัฐและภาคเอกชนทีมีส่วนเกียวข้องกับการกระจายเสียงข้ามพรมแดนจาก สปป.ลาว ทัง 3
จังหวัด (หนองคาย 9 คน มุกดาหาร คนและอุบลราชธานี คน) ตลอดจนประชาชนตามบริ เวณ
แนวชายแดนไทยทีตังใจเปิ ดรับรายวิทยุ-โทรทัศน์จาก สปป.ลาว (หนองคาย 12 คน มุกดาหาร
คนและอุบลราชธานี คน)
จากการศึกษาพบว่า สัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ ของ สปป.ลาว สามารถครอบคลุมพืนที ทัง
สามจังหวัดได้อย่างชัดเจน รวมถึงจังหวัดโดยรอบ รู ปแบบและเนือหารายการทังวิทยุฯ และวิทยุ
โทรทัศน์ของลาวนัน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้สาระความรู ้แก่ผฟู ้ ังผูช้ ม และตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการส่งเสริ มเรื องการอนุรักษ์วฒั นธรรม ความภาคภูมิใจในความเป็ นชนชาติลาว ส่วน
รายการบันเทิงมีจาํ นวนน้อยเป็ นเพียงส่วนเสริ มให้ผรู ้ ับสารมีตวั เลือกเพิ มมากขึน
โดย
วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทีนครหลวงเวียงจันทน์ ซึงเป็ นสถานีหลักหรื อสถานีแม่ข่ายมีการเสนอ
รายการข่าวทัวไป รายการสังคมวัฒนธรรมและสารคดี รายการบันเทิงต่าง ๆ รวมทังรายการวิทยุ
เพือผูฟ้ ังเฉพาะกลุ่ม เช่น รายการภาษาม้ง รายการภาษาขมุ รายการเพือแม่หญิงลาว รายการ
เพือเยาวชนลาว รายการเพือการเกษตร ส่วนรายการจากสถานีวิทยุทอ้ งถิ น มีทงรายการที
ั
ผลิตขึน
เอง เช่น ข่าวท้องถิ น รายการเพลง และรายการทีรับมาจากสถานีวิทยุส่วนกลาง เช่น รายการแม่
หญิงลาว รายการเพือประชาชนลาว นอกจากนียังมีรายการภาคภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาไทย
เวียดนาม เขมร อังกฤษ ฝรั งเศส สําหรับกลุ่มนักการทูตและเจ้าหน้าทีระดับสูงทีมาประจําใน
สปป.ลาว ผูว้ ิจยั สรุ ปว่า รู ปแบบรายการยังไม่น่าสนใจหรื อดึงดูดใจเท่าทีควรอาจเป็ นเพราะ
ความสามารถในด้านเทคนิคการผลิต และขาดแคลนบุคลากรทีเชียวชาญด้านสือมวลชน
การศึกษากลุ่มตัวอย่าง , คน ซึงส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง - ปี และ ปี ขึนไป มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา และประกอบอาชีพเกษตรกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสือวิทยุ-โทรทัศน์จาก สปป.ลาว ดังนี คือ ส่วนใหญ่เคยรับฟังวิทยุฯ หรื อรับชมโทรทัศน์จาก
สปป.ลาว (ร้อยละ . ) ในส่วนของผูท้ ีเคยรับฟังหรื อชมโทรทัศน์จาก สปป.ลาวนี ส่วนใหญ่
เปิ ดรับรายการโทรทัศน์ (ร้อยละ . ) รองลงมาคือ เปิ ดรับทังรายการวิทยุฯ และรายการโทรทัศน์
(ร้อยละ . ) และเปิ ดรับเฉพาะรายการวิทยุ (ร้อยละ . ) ส่วนผูท้ ีไม่เคยรับฟังหรื อชมนัน ส่วน
ใหญ่ระบุว่า แม้ไม่เคยรับฟังหรื อรับชม แต่ทราบว่าชายแดนไทยรับคลืน สปป.ลาวได้ (ร้อยละ
. ของร้อยละ . ) นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างยังจําแนกได้เป็ น กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มตัวอย่างที
เปิ ดรับสือวิทยุ-โทรทัศน์จาก สปป.ลาว โดยไม่ได้ตงใจเปิ
ั
ดรับ หรื อเปิ ดรับโดยความบังเอิญ คือ เปิ ด
เจอรายการใดทีน่าสนใจในช่วงเวลาใดเวลาหนึงจึงจะฟังหรื อชม หรื ออาจจะเปิ ดสลับสับเปลียนกับ
ช่องสถานีอืน ๆ โดยไม่ได้มีความตังใจทีจะเปิ ดรับรายการใดโดยเฉพาะหรื อเป็ นแฟนประจํา
รายการนัน ๆ (ร้อยละ 76.92) ( ) กลุ่มตัวอย่างทีไม่เปิ ดรับ หรื อไม่เคยเปิ ดรับ อาจเนืองจากคนไทยมี

ทัศนคติในการมองประเทศลาวหรื อคนลาวอยูใ่ นฐานะทีด้อยกว่า มองภาษาลาวเป็ นเรื องตลกขบขัน
กอปรกับบุคคลไม่ได้มคี วามสนใจต่อสือลาวหรื อเรื องราวของลาวเป็ นพืนฐานอยูแ่ ล้ว
(ร้อยละ
19.67) และ ( ) กลุ่มตัวอย่างทีตังใจเปิ ดรับสือวิทยุ-โทรทัศน์จาก สปป.ลาว (ร้อยละ 3.41) ทังนี
ปัจจัยทีทําให้กลุ่มตัวอย่างตังใจเปิ ดรับหรื อมีความสนใจรายการวิทยุ-โทรทัศน์จาก สปป.ลาว ได้แก่
ปัจจัยด้านภาษาทีคล้ายคลึงกัน ความต้องการของปัจเจกบุคคล เช่น ต้องการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมหรื อ
สภาพบ้านเมืองของ สปป.ลาว และมีญาติอยูฝ่ ั ง สปป.ลาว เนือหารายการทีสอดคล้องกับวัฒนธรรม
วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนไทยอีสาน เช่น ลําเรื อง หมอลํา รวมทังประโยชน์ของเนือหารายการ
เช่น รายการสอนภาษา และรายการกายกรรม ปัจจัยทางด้านเทคนิคของสถานีไทยเพราะบางพืนที
สัญญาณวิทยุฯ ไทยครอบคลุมไม่ถึงหรื อสัญญาณวิทยุฯ สปป.ลาวชัดเจนกว่า และผูร้ ับสารมี
ทางเลือกในการเปิ ดรับสือเพิ มมากขึน (โดยเฉพาะจากเพือนบ้าน) นอกจากนี ไทย-ลาวมีความ
ใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ แต่เส้นกันอาณาเขตไม่ได้เป็ นอุปสรรคในการกันสัญญาณวิทยุ ซึงทังไทย
และลาวสามารถรับรู ้ข่าวสารของกันและกันได้อย่างเปิ ดเผย

. กรอบแนวความคิดของการวิจยั (conceptual framework)

- ปัจจัยภายนอกทีเสริ มศักยภาพ
- ปัจจัยภายนอกทีเป็ นอุปสรรค

วิทยุกระจายเสี ยงตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
- ศักยภาพ
- ปัจจัยภายในทีเป็ นอุปสรรค
- รู ปแบบและเนือหารายการ
- บทบาท
- แนวทางการส่ งเสริ มบทบาท

พฤติกรรมการเปิ ดรับวิทยุฯของ
ประชาชนไทยและ สปป.ลาว

การมีส่วนร่ วม
ระหว่างไทยและ
สปป.ลาว

Conceptual framework

ความสัมพันธ์
ไทย-ลาวทีดี

การวิจยั ในครังนี มุ่งศึกษาสถานภาพปัจจุบนั ของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทยลาว จังหวัดหนองคายทังศักยภาพและปัจจัยภายในทีเป็ นอุปสรรคต่อการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ปัจจัยภายนอกทีเสริ มศักยภาพและทีเป็ นอุปสรรค รวมทังศึกษาบทบาทของ
วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว ดังกล่าว ตลอดจนรู ปแบบและเนือหารายการวิทยุฯ ทีมี
เป้าหมายเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว และศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับวิทยุฯ ของประชาชน
ไทยและ สปป.ลาว ทีอาศัยอยู่ ฝั งแม่นาํ โขง
นอกจากนียังยึดแนวคิดการมีส่วนร่ วม โดยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่ วมในสือวิทยุกระจายเสียง
ระหว่างไทยและ สปป.ลาว ในสถานีวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
เพือให้สถานีวิทยุฯ ดังกล่าวมีบทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทย และ
สปป.ลาว การศึกษาทังหมดจะทําให้ได้แนวทางในการส่งเสริ มบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตาม
แนวชายแดนจังหวัดหนองคายในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว

. ตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ และอาชีพ
ตัวแปรตาม คือ การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ตามแนวชายแดน ทัศนคติต่อประโยชน์ทีได้จากการ
รับฟังวิทยุฯ ทัศนคติจากการรับฟังวิทยุฯ ต่อประเทศเพือนบ้าน และทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทยลาว
เมือรวมตัวแปรต้นและตามเข้าไว้ดว้ ยกัน สามารถทําเป็ นแผนภูมิได้ ดังนี

ตัวแปรอิสระ
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ

-

ตัวแปรตาม
การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
ทัศนคติต่อประโยชน์ทีได้
จากการรับฟังวิทยุฯ
ทัศนคติจากการรับฟังวิทยุฯ
ต่อประเทศเพือนบ้าน
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์
ไทย-ลาว

. สมมติฐานการวิจยั
1) สถานภาพปัจจุบนั ของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายมี
ศักยภาพในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาวหลายด้าน ทังยังมีปัจจัย
ภายนอกทีเสริ มศักยภาพ ปัจจัยภายในและภายนอกทีเป็ นอุปสรรค โดยปัจจุบนั มีบทบาท
สําคัญในด้านการให้ความบันเทิงด้วยการนําเสนอรายการเพลง และการโฆษณาสินค้าและ
บริ การ
ข้อสมมติฐานนีมาจากงานวิจยั ของศุภางค์ นันตา (2542) ทีพบว่า ปัจจัยทีทําให้
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นคนไทยตังใจเปิ ดรับหรื อมีความสนใจรายการวิทยุ-โทรทัศน์จาก สปป.
ลาว ได้แก่ ปัจจัยด้านภาษา ความต้องการของปัจเจกบุคคล เนือหารายการของลาว ปัจจัย
ทางด้านเทคนิคของสถานีไทย
และผูร้ ับสารมีทางเลือกในการเปิ ดรับสือเพิ มมากขึน
นอกจากนี ยังมีปัจจัยทีไทย-ลาวมีความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ ในขณะทีงานวิจยั ของ
ผนุรัตน์ โกศัย ( ) พบว่า ปัจจัยทีทําให้คน สปป.ลาว เปิ ดรับสือโทรทัศน์ไทย มี ปัจจัย
คือ ( ) ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์หรื อภูมิประเทศทีอยูใ่ กล้กบั ประเทศไทย ( ) ปัจจัยด้านภาษา
และวัฒนธรรมทีมีความใกล้ชิดและคล้ายคลึง และ ( ) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี โดยสือ
โทรทัศน์ไทยมีจาํ นวนสถานีมากกว่า และมีจาํ นวนชัวโมงในการออกอากาศยาวนานและ
ต่อเนืองกว่าโทรทัศน์ สปป.ลาว รวมทังงานวิจยั ของวิภา อุตมฉันท์ (2544) ทีพบว่า สถานี
วิทยุฯ ไทยนําเสนอรายการหลักของสถานี คือ รายการเพลง ทังรายการเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุ ง
ตามด้วยรายการบันเทิงอืน ๆ และโฆษณาสินค้า
2) การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนสามารถ
ทําได้ แต่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมืออย่างจริ งจัง และจริ งใจจากทังไทยและ สปป.ลาว
ข้อสมมติฐานนีมาจากงานวิจยั ของคณึ งภรณ์ วงเวียน ( ) เกียวกับ
ความสัมพันธ์ดา้ นการท่องเทียวไทย-ลาว : ศึกษากรณี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึงพบว่ามี
อุปสรรคสําคัญคือ การประสานความร่ วมมือด้านการท่องเทียวยังขาดพืนฐานในการเข้าใจ
ซึงกันและกัน
และขาดความพยายามมุ่งมันพัฒนาการท่องเทียวให้อยูบ่ นพืนฐานแห่ง
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริ ง ความหวาดระแวงของคน สปป.ลาว รุ่ นเก่า และการขาด
ความไว้เนือเชือใจ ฯลฯ
3) รายการของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายทีมีเป้าหมายเพือ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ส่วนใหญ่นาํ เสนอด้วยเพลงมีนกั จัดรายการพูดเชือมโยง
รายการ โดยมีเนือหาเกียวข้องกับเพลงและข้อมูลข่าวสารของไทย ซึงไม่เน้นบทบาท
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว

ข้อสมมติฐานนีมาจากงานวิจยั ของวิภา อุตมฉันท์ (2544) ทีพบว่า สถานีวิทยุฯ
ไทยเน้นจัดรายการบันเทิง
4) คนไทยและ สปป.ลาว ฟังวิทยุกระจายเสียงของแต่ละฝั งแม่นาํ โขง และคนทัง ชาติต่างพึง
พอใจในการเปิ ดรับฟังรายการวิทยุฯ ของกันและกัน แต่กต็ อ้ งการให้วิทยุกระจายเสียงตาม
แนวชายแดนไทย-ลาวมีบทบาทด้านการส่งเสริ มวัฒนธรรมและประเพณี รวมทังบทบาท
ด้านอืน ๆ
ข้อสมมติฐานนีมาจากงานวิจยั ของวิภา อุตมฉันท์ (2544) ทีพบว่า ประชาชน สปป.
ลาว ทุกคนทีมีเครื องรับวิทยุ-โทรทัศน์ และสามารถรับสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ของไทยได้
ล้วนเปิ ดรับวิทยุ-โทรทัศน์ของไทยทุกคน รวมทังงานวิจยั ของศุภางค์ นันตา (2542) ที
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นคนไทยส่วนใหญ่เปิ ดรับสือวิทยุ-โทรทัศน์จาก สปป.ลาว โดย
ไม่ได้ตงใจเปิ
ั
ดรับ หรื อเปิ ดรับโดยความบังเอิญ คือ เปิ ดเจอรายการใดทีน่าสนใจใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึงจึงจะฟังหรื อชม หรื ออาจจะเปิ ดสลับสับเปลียนกับช่องสถานีอืน ๆ
โดยไม่ได้มคี วามตังใจทีจะเปิ ดรับรายการใดโดยเฉพาะหรื อเป็ นแฟนประจํารายการนัน ๆ
รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างทีไม่เปิ ดรับ หรื อไม่เคยเปิ ดรับ และกลุ่มตัวอย่างทีตังใจเปิ ดรับ
สือวิทยุ-โทรทัศน์จาก สปป.ลาว ตามลําดับ
5) กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทีมีเพศ ช่วงอายุ และอาชีพ ส่วนใหญ่มี
การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ และมีทศั นะต่อประโยชน์จากการฟังวิทยุฯ ไทยหรื อ สปป.ลาว ทัศนะ
ต่อประเทศไทยหรื อ สปป.ลาว เมือได้ฟังวิทยุฯ ไทยหรื อ สปป.ลาว และความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-ลาว ไม่แตกต่างกัน
ข้อสมมติฐานนีมาจากแนวคิดด้านประชากรซึงยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ( : 44)
สรุ ปว่า “แนวคิดด้านประชากรเชือในความคิดทีว่า คนทีมีคุณสมบัติทางประชากรที
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมทีแตกต่างกันไปด้วย”
6) บทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายทีพึงประสงค์มี
หลายด้าน เช่น บทบาทในการให้ข่าวสารสนเทศ และส่งเสริ มวัฒนธรรม
ข้อสมมติฐานนีมาจากจากแนวคิดเกียวบทบาทและหน้าทีของสือทีเสนอโดย
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเพือศึกษาปัญหาการสือสาร
องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ (UNESCO) ซึงกล่าวถึงหน้าทีของการ
สือสาร เช่น 1) หน้าทีด้านสารสนเทศ ) หน้าทีด้านการขัดเกลาทางสังคมหรื อสังคม
ประกิต ) หน้าทีด้านการจูงใจ ) หน้าทีด้านการโต้แย้งและการอภิปราย ) หน้าทีด้าน
การศึกษา ) หน้าทีด้านส่งเสริ มวัฒนธรรม และ ) หน้าทีด้านบันเทิง เป็ นต้น

7) วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาวจะมีบทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ได้ตอ้ งอาศัยปัจจัยสําคัญคือ การมีส่วนร่ วมทังฝ่ ายไทย
และลาว
ข้อสมมติฐานนีมาจากแนวคิดทีว่า “การสือสารในเชิงร่ วมมือกันระหว่าง
ประเทศมีสูง แสดงว่า ประเทศมีระดับความสัมพันธ์ทีดีสูง” (ปรัชญา เวสารัชช์,
:
) รวมทังหลักการทีว่า “การมีส่วนร่ วมในการสือสารนันเป็ นทังสิทธิในการสือสาร
(communication right) และสิทธิขนพื
ั นฐานของมนุษย์ (primary human right)”
(Polnigongit, 2006: 124)

. นิยามศัพท์
วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดน หมายถึง สถานีวทิ ยุกระจายเสียง สถานีวิทยุฯ ของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ โดยทัวไปเรี ยกว่า สถานีวิทยุหลัก หรื อสถานีวิทยุใหญ่ และสถานีวิทยุชุมชนของ
ภาคเอกชนหรื อประชาชนในจังหวัดหนองคายทีสัญญาณส่งถึง สปป.ลาว และโดยปกติคน สปป.
ลาวสามารถรับสัญญาณกระจายเสียงได้
การมีส่วนร่ วม หมายถึง การร่ วมรับฟังรายการ การร่ วมคิดและร่ วมทําของคนไทย และคน สปป.
ลาว ในการกําหนดวัตถุประสงค์ และผลิตรายการ ฯลฯ
ความสัมพันธ์ หมายถึง ความผูกพัน ความเกียวข้องกัน ความใกล้ชิดแนบแน่นของคนไทยและคน
สปป.ลาว และระหว่างรัฐในด้านต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ทางด้านการค้า-ลงทุน ความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรม ฯลฯ
ผู้ดําเนินการวิทยุกระจายเสียง หมายถึง ผูบ้ ริ หารสถานี ได้แก่ นายสถานี/หัวหน้าสถานี/
ผูอ้ าํ นวยการสถานี หัวหน้าฝ่ ายรายการ และเจ้าหน้าทีกระจายเสียง รวมทังนักจัดรายการวิทยุฯ หลัก
ทีมีอายุ ปี ขึนไป ของสถานีวิทยุฯ ในจังหวัดหนองคายทีตังอยูใ่ กล้แม่นาํ โขงและโดยปกติคนลาว
สามารถรับสัญญาณกระจายเสียงได้
สถานภาพ
หมายถึง สภาพและบทบาทปัจจุบนั ของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทยลาวจังหวัดหนองคาย ศักยภาพในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ปัจจัย
ภายนอกทีเสริ มศักยภาพ ปัจจัยภายในและภายนอกทีเป็ นอุปสรรค

ศักยภาพ หมายถึง คุณสมบัติสาํ คัญของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัด
หนองคายในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ปัจจัยภายนอกทีเสริมศักยภาพ หมายถึง สิ งทีหนุนให้วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทยลาว จังหวัดหนองคายทําหน้าทีหรื อมีบทบาทด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว เช่น
ภูมปิ ระเทศทีติดกัน ความสัมพันธ์อนั แนบแน่นระหว่างคนไทยและ คน สปป.ลาว และวัฒนธรรมที
คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น
ปัจจัยภายในทีเป็ นอุปสรรค หมายถึง คุณสมบัติหรื อสิ งต่าง ๆ ภายในวิทยุกระจายเสียงตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว
จังหวัดหนองคายทีขัดขวางการทําหน้าทีหรื อมีบทบาทด้านการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ปัจจัยภายนอกทีเป็ นอุปสรรค หมายถึง สิ งทีขัดขวางวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว
จังหวัดหนองคายในการทําหน้าทีหรื อมีบทบาทด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว เช่น ความ
ต่างแตกต่างของระบอบการปกครอง การขาดความไว้เนือเชือใจกันในระดับรัฐบาล เป็ นต้น
บทบาท หมายถึง การทําหน้าทีของสือวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัด
หนองคายในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริ มวัฒนธรรม การให้ความบันเทิง การให้การศึกษา ฯลฯ
บทบาททีพึงประสงค์ หมายถึง หน้าทีของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัด
หนองคายทีควรปฏิบตั ิตามความต้องการหรื อคาดหวังของผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ผูแ้ ทน สปป.ลาว และ
ชุมชนทัง ฝั งโขง
รู ปแบบรายการ หมายถึง ลักษณะการนําเสนอรายการ ของรายการวิทยุกระจายเสียงตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายทีมีเป้าหมายเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว เช่น รายการ
พูดคุย รายการข่าว และรายการเพลง เป็ นต้น
เนือหารายการ หมายถึง ลักษณะของสารทีปรากฏในรายการวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว จังหวัดหนองคายมีเป้าหมายเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว เช่น เนือหาเกียวกับ
วัฒนธรรม/ประเพณี เนือหาเกียวกับการศึกษา เนือหาทีเป็ นเรื องความบันเทิง และเนือหาเกียวกับ
ท่องเทียว

พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ หมายถึง การทีคนไทยและ สปป.ลาว ทีอยูอ่ าศัยบริ เวณ ฝั งแม่นาํ
โขงจังหวัดหนองคาย ฟังวิทยุฯ หรื อไม่ฟัง เพราะเหตุใด หากฟัง ๆ เวลาใด ฟังแล้วมีประโยชน์
หรื อไม่ ฟังแล้วทําให้รู้สึกดีกบั ประเทศเพือนบ้าน (ไทย หรื อ สปป.ลาว) หรื อไม่ เพราะเหตุใด
แนวทางการส่ งเสริมความสัมพันธ์ หมายถึง วิธีการหรื อทางปฏิบตั ิในการช่วยเหลือสนับสนุน
บทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนเพือความสัมพันธ์ทีดีระหว่างประเทศไทยและ
สปป.ลาว
แนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนวชายแดน หมายถึง แนวความคิดทีกําหนดให้
ประชาชนทังไทยและ สปป.ลาว เข้ามีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนวชายแดนจังหวัดหนองคาย เช่น มี
ส่วนร่ วมในการกําหนดวัตถุประสงค์ วางแผนและกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การบริ หารจัดการ
ดําเนินงาน ในขันตอนก่อนการผลิตรายการ เช่น กําหนดเนือหา กําหนดระยะเวลา และกําหนด
ตารางออกอากาศ ในขันตอนการผลิตรายการ อาทิ การจัดรายการ รวมทังในขันตอนหลังการผลิต
รายการ เช่น การติดตาม (monitoring) และการประเมินผล ตลอดจนการมีส่วนร่ วมในการ
ตรวจสอบผลตอบกลับ (feedback) ของรายการ และใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรื อกล่าวโดยสรุ ปคือ
ร่ วมคิดร่ วมทํา

บทที
ระเบียบวิธีการวิจยั

การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) และเชิงปริ มาณ
(quantitative research) โดยใช้เครื องมือในการวิจยั จากการวิจยั ทัง ประเภท ได้แก่ การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และ
การวิเคราะห์เนือหา ซึงในบทนีกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื องมือที
ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การทดสอบเครื องทีใช้ในการวิจยั สถิติทีใช้
ในการวิเคราะห์ และการพิจารณาด้านจริ ยธรรม ทังนีนําเสนอรายละเอียดดังกล่าวจําแนกตาม
ประชากรตามลําดับ ดังนี ผูด้ าํ เนินการวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดหนองคาย ผูแ้ ทน สปป.ลาว
ประชาชนไทย ประชาชน สปป.ลาว และรายการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยในจังหวัด
หนองคาย โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี

3.1 ผู้ดําเนินการวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดหนองคาย
3.1.1 ประชากร
ประชากรของการวิจยั คือ ผูด้ าํ เนินการวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดหนองคาย
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและนักจัดรายการวิทยุฯ สถานีวิทยุฯ ในจังหวัดหนองคาย ซึงสถานีวิทยุฯ
ในจังหวัดหนองคายจําแนกตามลักษณะการดําเนินการได้เป็ น ลักษณะ กล่าวคือ ( )
สถานีวิทยุฯ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ คือ สถานีวิทยุฯ ทีหน่วยงานรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจเป็ น
เจ้าของ โดยมีการดําเนินการด้วยบุคลากรของหน่วยงานรัฐเอง และหรื อให้สมั ปทานแก่
บริ ษทั เอกชน และมีการส่งสัญญาณคลืนได้ครอบคลุมพืนทีอย่างกว้างขวางภายในจังหวัด
และจังหวัดใกล้เคียง (คนทีเกียวข้องกับวิทยุกระจายเสียงโดยทัวไปเรี ยกว่า สถานีวิทยุหลัก
หรื อสถานีวิทยุใหญ่) ( ) สถานีวิทยุชุมชน คือ สถานีวิทยุฯ ทีประชาชน (ในนามของทัง
เจ้าหน้าทีรัฐ หน่วยงานรัฐในท้องถิ น นักธุรกิจท้องถิ นและบุคคลทัวไป ฯลฯ) เป็ นเจ้าของ
สถานี โดยดําเนินการเองหรื อให้เช่าเวลา ฯลฯ และส่ วนใหญ่มีการส่งสัญญาณคลืนได้
ครอบคลุมพืนทีในตําบลหรื ออําเภอ
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3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คือ ผูด้ าํ เนินการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดหนองคาย
ในสถานีวิทยุกระจายเสียงทีตังอยูใ่ กล้แม่นาํ โขงและโดยปกติคน สปป.ลาว สามารถรับ
สัญญาณกระจายเสียงได้ และสมัครใจให้สมั ภาษณ์จาํ นวน คน ได้แก่
1) ผูบ้ ริ หารสถานี ได้แก่ นายสถานี/หัวหน้าสถานี/ผูอ้ าํ นวยการสถานี หัวหน้าฝ่ าย
รายการ และเจ้าหน้าทีกระจายเสียง
2) นักจัดรายการวิทยุฯ หลัก ทีมีอายุ ปี ขึนไป
ทังนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูบ้ ริ หารสถานีส่วนใหญ่จดั รายการวิทยุฯ ด้วย ในแต่ละ
กลุ่มสถานีและรายสถานีมีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี
1) สถานีวิทยุฯ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน สถานี ผูว้ จิ ยั เลือกประชากรในส่วนนี
ทังหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดของสถานีและจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ผูด้ าํ เนินการวิทยุ ฯ มีดงั นี
1.1) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จํานวน สถานี ได้แก่
1.1.1) สวท. หนองคาย จํานวน คน
1.1.2) สวท. บึงกาฬ จํานวน คน
1.2) สถานีวิทยุกระจายเสียง องค์การสือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.)
จํานวน สถานี จํานวน คน
1.3) สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงจากทหารเรื อ (ส.ทร.) จํานวน สถานี
จํานวน คน
2) สถานีวิทยุชุมชน ซึงจากทําเนียบวิทยุชุมชนจังหวัดหนองคายทีผูว้ ิจยั ได้รับจาก
สํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดหนองคาย รวบรวมโดยชมรมนักจัดรายการวิทยุ
จังหวัดหนองคาย วันที
กุมภาพันธ์
มีจาํ นวน
สถานีในทุกอําเภอ
ทําเนียบถูกจัดลําดับตังแต่ลาํ ดับที ถึง และเรี ยงตามอําเภอ ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างเป็ นระบบ (systematic random sampling) ด้วยวิธีการนับ
เพือให้ได้อาํ เภอละ สถานี กรณี ทีสถานีทีถูกเลือกสัญญาณคลืนไปไม่ถึง สปป.
ลาว ผูว้ ิจยั จะเลือกในลําดับถัดลงมา สําหรับอําเภอทีมีจาํ นวน หรื อ สถานี
ผูว้ ิจยั เลือกทังหมด อําเภอทีมี สถานี ผูว้ ิจยั เลือกลําดับที และ จึงทําให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน
สถานี จําแนกตามอําเภอและมีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ผูด้ าํ เนินการ ดังนี
2.1) อําเภอบึงกาฬ จํานวน สถานี ได้แก่ สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (สก.วท.) แสนสําราญ จํานวน คน (สถานีออกอากาศรายการ

44

ส่วนใหญ่เป็ นเทปรายการจากทีอืน) และจุดเรี ยนรู ้วิทยุชุมชน (จวช.) คนบึง
กาฬ จํานวน คน
2.2) อําเภอบุ่งคล้า จํานวน สถานี ได้แก่ จวช.บุ่งกล้า จํานวน คน และจวช.
คนภูววั จํานวน คน (สถานี จวช.คนภูววั หยุดออกอากาศชัวคราวเพราะ
สถานีถูกฟ้าผ่า)
2.3) อําเภอศรี วิไล จํานวน สถานี ได้แก่ สก.วท.ศรี วิไล จํานวน คน และวิทยุ
เสียงธรรม จํานวน คน
2.4) อําเภอพรเจริ ญ จํานวน สถานี ได้แก่ จวช. พรเจริ ญ จํานวน คน และ
สก.วท.สามแยก จํานวน คน
2.5) อําเภอบึงโขงหลง จํานวน สถานี ได้แก่ วิทยุทอ้ งถิ นไทย (วทท.) บึงโขง
หลง จํานวน คน และสก.วท.บึงโขงหลง จํานวน คน
2.6) อําเภอเซกา จํานวน สถานี ได้แก่ สก.วท.เซกา จํานวน คน และจวช.คน
นําฮี จํานวน คน
2.7) อําเภอปากคาด จํานวน สถานี ได้แก่ วทท.ปากคาด จํานวน คน และ
สก.วท.ปากคาด จํานวน คน
2.8) อําเภอโซ่พิสยั จํานวน สถานี ได้แก่ จวช.อีสานพัฒนา จํานวน คน และ
วทท.อีสานพัฒนา จํานวน คน
2.9) อําเภอเฝ้าไร่ จํานวน สถานี ได้แก่ สก.วท.เฝ้าไร่ จํานวน คน และ จวช.
เฝ้าไร่ จํานวน คน (ผูบ้ ริ หารกล่าวว่าสถานีวิทยุฯ ได้หยุดการออกอากาศ
ชัวคราวมาระยะหนึง ซึงสะดวกให้สมั ภาษณ์เพียงตัวผูบ้ ริ หารเอง)
2.10) อําเภอโพนพิสยั จํานวน สถานี ได้แก่ จวช.อบต.จุมพล จํานวน คน และ
วทท.จุมพล จํานวน คน
2.11) อําเภอรัตนวาปี จํานวน สถานี ได้แก่ วทท.รัตนยางพารา จํานวน คน
และจวช.โนนสวรรค์ จํานวน คน
2.12) อําเภอท่าบ่อ จํานวน สถานี ได้แก่ สก.วท.คนท่าบ่อ จํานวน คน และ
วิทยุเสียงธรรม จํานวน คน
2.13) อําเภอศรี เชียงใหม่ จํานวน สถานี ได้แก่ วทท.พานพร้าว จํานวน คน
และวิทยุส่งเสริ มวัฒนธรรม จํานวน คน
2.14) อําเภอเมือง จํานวน สถานี ได้แก่ จวช.ดอนแดง จํานวน คน และวิทยุ
เสียงธรรม จํานวน คน
2.15) อําเภอสังคม จํานวน สถานี คือ จวช.สังคม จํานวน คน
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ในส่วนของกิ งอําเภอโพธิตากและอําเภอสระใคร
ซึงจากทําเนียบวิทยุชุมชนมี
อําเภอละ สถานีนนั ผูว้ ิจยั ได้รับแจ้งจากผูบ้ ริ หารสถานีว่า ไม่มีผฟู ้ ังจาก สปป.ลาว ฟัง
สถานีวิทยุฯ เพราะสัญญาณคลืนไม่สามารถส่งไปถึงฝั ง สปป.ลาว จึงไม่เลือกเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครังนี
เนืองจากการสัมภาษณ์ผดู ้ าํ เนินการ สวท. หนองคาย โดยเฉพาะผูอ้ าํ นวยการสถานี
นันทําให้ทราบว่า ประชาสัมพันธ์จงั หวัดหนองคายมีส่วนเกียวข้องกับความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและ สปป.ลาว ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความร่ วมมือในงานด้าน
วิทยุกระจายเสียง
ผูว้ ิจยั จึงเลือกท่านประชาสัมพันธ์จงั หวัดหนองคายเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เพิ มเติม
3.1.3 เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
โครงการวิจยั ได้กาํ หนดวิธีการดําเนินการวิจยั โดยใช้เครื องมือในการวิจยั เพือให้ได้
คําตอบตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ดังนี
แบบสัมภาษณ์ทีประกอบด้วยคําถามต่าง ๆ เพือใช้ในการสัมภาษณ์ (structured
interview) ใช้เพือเก็บข้อมูลวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุฯ โดยมี
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การดําเนินงานของสถานี ความคิดเห็นในฐานะสือมวลชนต่อบทบาท
ในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
และแนวทางในการพัฒนารายการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นต้น รวมทังการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (informal
interview) กับกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุฯ ทีเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสําคัญจาก
การสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามในครังแรก โดยมีประเด็นต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็นต่อ
บทบาทของวิทยุฯ ในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว และตัวชีวัดระดับความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ฯลฯ
อุปกรณ์ทีใช้ในการทําวิจยั ได้แก่ เครื องบันทึกเทปสัมภาษณ์และเครื องบันทึก
วีดิทศั น์ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
3.1.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ใช้เครื องมือในการวิจยั ต่าง
รวบรวมข้อมูล ดังนี

ๆ

ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดการเก็บ
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) การสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั เตรี ยมรายการคําถามเพือใช้ในการสัมภาษณ์ ซึงส่วนหนึง
เป็ นคําถามกว้าง ๆ เพือให้กลุ่มตัวอย่างได้ให้ขอ้ มูลอืน ๆ หรื อทีเกียวข้องกับการวิจยั
รวมทังประเด็นอืน ๆ ทีผูว้ จิ ยั อาจคาดไม่ถึง และสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคลพร้อมการบันทึก
ด้วยการจดประเด็นและบันทึกเสียงด้วยเครื องบันทึกเทป
ผูว้ ิจยั ได้เข้าพืนทีวิจยั ด้วยตนเองเพือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างร่ วมกับผูช้ ่วยวิจยั
ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม
โดยเริ มต้นจากการโทรศัพท์ประสานงานผูบ้ ริ หาร
สถานี ซึงในส่วนของสถานีวิทยุฯ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจนันจะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที
สถานีและขอเรี ยนสายผูบ้ ริ หารสถานี สําหรับวิทยุชุมชนนัน ผูว้ ิจยั โทรศัพท์ประสานกับ
ผูบ้ ริ หารโดยตรง (ข้อมูลชือและหมายเลขโทรศัพท์ได้จากทําเนียบวิทยุชุมชน) เพือขอความ
อนุเคราะห์สมั ภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานีและผูท้ ีจัดรายการวิทยุฯ ในสถานีทีเป็ นนักจัดรายการ
หลักของสถานีและมีอายุ
ปี ขึนไป รวมทังนัดหมายวันและเวลาทีกลุ่มตัวอย่างสะดวก
ทังนีในการโทรศัพท์ประสานครังแรกนี ผูว้ ิจยั ได้สอบถามถึงการรับฟังของ สปป.ลาว ซึง
สะท้อนถึงการครอบคลุมของสัญญาณคลืนถึง สปป.ลาว ผูว้ จิ ยั ยังได้ทาํ หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ยนพร้
ื อมกับการสัมภาษณ์หรื อนําส่งสถานีล่วงหน้าก่อนวันนัดสัมภาษณ์
การโทรศัพท์ประสานดังกล่าว รวมทังก่อนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละคน
ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ชือและนามสกุลผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั สถานที
ทํางานของผูว้ ิจยั (มทส.) ชือโครงการวิจยั ผูอ้ ุดหนุนโครงการวิจยั (วช.) วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ทีปรึ กษาโครงการวิจยั เวลาทีจะใช้ในการสัมภาษณ์ การใช้ขอ้ มูลทีได้รับจากการ
สัมภาษณ์ และประโยชน์ของโครงการวิจยั นี ก่อนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนัน ผูว้ จิ ยั และ
ผูช้ ่วยวิจยั จะขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนเพือบันทึกเทป และเมือการสัมภาษณ์เสร็ จสิ น
ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ขอบคุณผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ดาํ เนินการ ณ สถานีวิทยุฯ (กลุ่มตัวอย่างบางส่วนสะดวกที
จะให้สมั ภาษณ์ทีทํางาน เช่น โรงเรี ยน สํานักงานเกษตร อบต. เป็ นต้น รวมทังบ้านพักของ
ตน) ซึงหากเป็ นสถานีวิทยุฯ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจจะเป็ นอาคารทีทําการของสถานีทีอยูใ่ น
เขตพืนทีเฉพาะ ส่วนสถานีวิทยุชุมชน ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ภ่ ายในบ้านพักอาศัย และบางแห่ง
เป็ นอาคารพาณิ ชย์และอยูภ่ ายในวัด อันเป็ นสถานทีดําเนินการสถานีวิทยุฯ เมือผูว้ ิจยั และ
ผูช้ ่วยวิจยั เดินทางถึงสถานทีดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ขอเข้าพบกับผูบ้ ริ หารสถานีเพือแนะนําตัวเอง
และแนะนําผูช้ ่วยวิจยั แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจยั และขอความอนุเคราะห์สมั ภาษณ์นกั
จัดรายการ (อีกครัง) ในการสัมภาษณ์แต่ละครังโดยทัวไปใช้เวลาประมาณ - นาที
ยกเว้นการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานีและนักจัดรายการวิทยุทีมีประสบการณ์ มีความใกล้ชิด
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และสัมพันธ์กบั คน สปป.ลาว เช่น มีเพือนและหรื อญาติอยู่ สปป.ลาว ทําธุรกิจเกียวข้องกับ
สปป.ลาว หรื อได้เคยเดินทางไป สปป.ลาว ซึงส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ - ชัวโมง
) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ ผูว้ ิจยั ได้เข้าพืนทีวิจยั อีกครังเพือสัมภาษณ์
ผูด้ าํ เนินการวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนสําคัญจากการสัมภาษณ์ครังแรก รายละเอียดของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี
2.1) สถานีวิทยุฯ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน สถานี ได้แก่ สวท.หนองคาย
และสวท.บึงกาฬ จํานวน คน สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.หนองคาย
จํานวน คน รวมสุทธิ คน
2.2) สถานีวิทยุชุมชนต่าง ๆ รวมจํานวน คน
ทังนี
ผูว้ ิจยั ได้โทรศัพท์กลับไปทีสถานีหรื อโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของกลุ่ม
ตัวอย่างซึงได้ให้ไว้เมือการสัมภาษณ์ครังแรกเพือประสานการสัมภาษณ์ โดยผูว้ ิจยั แนะนํา
ตัวเองอีกครัง เพือทวนความจําของกลุ่มตัวอย่าง โดยให้รายละเอียดชือและนามสกุลผูว้ ิจยั
สถานทีทํางานของผูว้ ิจยั (มทส.) ชือโครงการวิจยั ผูอ้ ุดหนุนโครงการวิจยั (วช.)
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เวลาทีจะใช้ในการสัมภาษณ์ การใช้ขอ้ มูลทีได้รับจากการ
สัมภาษณ์ ก่อนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนัน ๆ กลุ่มตัวอย่างบางท่านจําได้บางท่านจึง
แทรกลําดับการพูดของผูว้ จิ ยั และบอกให้ผวู ้ ิจยั สัมภาษณ์หรื อถามคําถามเลย ในบางครัง
ผูว้ ิจยั จึงมิได้แจ้งข้อมูลบางส่วนเช่น วัตถุประสงค์การวิจยั เวลาทีจะใช้ในการสัมภาษณ์
ฯลฯ แต่อย่างไรผูว้ ิจยั ขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนเพือบันทึกเทป และเมือการ
สัมภาษณ์เสร็ จสิ นผูว้ จิ ยั กล่าวขอบคุณผูใ้ ห้สมั ภาษณ์อกี ครัง ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์บางท่านยังฝาก
ให้ผวู ้ ิจยั กลับมาพูดคุยหรื อสัมภาษณ์หรื อโทรศัพท์สมั ภาษณ์อีกครังหากต้องการข้อมูล
เพิ มเติม
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการดําเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน
โดยกลุ่มตัวอย่างบางคนยินดีให้สมั ภาษณ์แบบซึงหน้าและบางคนประสงค์จะให้
สัมภาษณ์ผา่ นทางโทรศัพท์ โดยการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ - นาที
) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื อง “ร่ วมคิด ร่ วมทํา เพือสานความสัมพันธ์
ลาว-ไทย” ระหว่างผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงและผูม้ ีส่วนเกียวข้องในจังหวัด
หนองคายและตัวแทนจาก สปป.ลาว เพือหาแนวทางในการพัฒนารายการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึงจัดขึน
ครัง เพืออํานวยความสะดวกในการเดินทางของ
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ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมฯ เพราะจังหวัดหนองคายมีพืนทีตามแนวนอนระยะยาวทําให้บางอําเภอ
ห่างกันเป็ นระยะทาง - กิโลเมตร โดยครังที จัดประชุมฯ เมือวันเสาร์ที
มกราคม
เวลา . - . น. ณ ศาลาการเปรี ยญ วัดศรี สุมงั คล์ อําเภอเมือง และครัง
ที เมือวันอาทิตย์ที มกราคม
เวลา . - . น. ณ ห้องประชุมชัน ทีว่าการ
อําเภอบึงกาฬ อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ หนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ต้นสังกัดของผูว้ ิจยั ) เรี ยน
เชิญประธานเปิ ดการจัดประชุมฯ โดยการประชุมฯ ครังที ได้รับความกรุ ณาจากนายจเด็จ
มุสิกวงศ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็ นประธานในพิธีเปิ ด ส่วนการจัดประชุมฯ ครังที
ได้รับความกรุ ณาจากนายอดุล จันทนปุ่ ม นายอําเภอบึงกาฬ เป็ นประธานในพิธีเปิ ด ทังนี
ผูว้ ิจยั ได้มอบกระเช้าทีระลึกซึงเป็ นผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม มทส. แด่ประธานในพิธีฯ ทัง
ท่าน
การประสานงานเพือเชิญผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดหนองคาย
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ หนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ต้นสังกัดของผูว้ จิ ยั )
เชิญ
ผูด้ าํ เนินการฯ ทุกสถานีตามทําเนียบวิทยุชุมชนทีได้รับจากสํานักประชาสัมพันธ์จงั หวัด
หนองคาย รวมจํานวน สถานี เข้าร่ วมประชุมฯ โดยเชิญสถานีละ คน เป็ นผูบ้ ริ หาร
สถานี คือ หัวหน้าสถานี นายสถานี หรื อผูอ้ าํ นวยการสถานี คน และนักจัดรายการวิทยุฯ
หลัก คน ทังนีมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี
1) ครังที จัดประชุมฯ ณ ศาลาการเปรี ยญ วัดศรี สุมงั คล์ อําเภอเมือง มีผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุมฯ ทังสิ น คน จาก สถานี 4 อําเภอ ดังนี
1.1) อําเภอเมือง จํานวน สถานี ได้แก่ วิทยุเสียงธรรม (วัดศรี สุมงั คล์) วิทยุ
เพือการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตหนองคาย (มจร.) สถานี จวช. โคกแมงเงา สถานี จวช. สกอเปี ยนเรดิ
โอ สถานีจวช. ตม อําเภอเมือง วิทยุชุมชนม่วงคํา วิทยุเพือการศึกษา วิทยุ
เครื อข่ายเพือความมันคง วิทยุเพือการศึกษาหนองคาย วิทยุชุมชนคน
หนองคาย วิทยุชุมชนวัดพระธาตุบงั พวน วิทยุชุมชนเพือภูมิปัญญา
ท้องถิ น วทท. เนินหงส์ทอง สถานี อสมท. หนองคาย สวท. หนองคาย
และส.ทร. หนองคาย
1.2) อําเภอท่าบ่อ จํานวน สถานี ได้แก่ สยามชัยเรดิโอ หนองคาย สถานี
จวช. กองนาง วทท. ท่าบ่อ และวิทยุชุมชนอัมพวัน
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1.3) อําเภอศรี เชียงใหม่ จํานวน สถานี ได้แก่ สถานี HOME WAVE สถานี
วทท. พานพร้าว สก.วท. บ้านหม้อ วิทยุชุมชนลูกทุ่ง ฝั งโขง และวิทยุศรี
เชียงใหม่เรดิโอ
1.4) อําเภอสังคม จํานวน สถานี คือ จวช. สังคม
2) ครังที จัดประชุมฯ ณ ห้องประชุมชัน ทีว่าการอําเภอบึงกาฬ อําเภอบึงกาฬ
มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมฯ ทังสิ น คน จาก สถานี 8 อําเภอ ดังนี
2.1) อําเภอบึงกาฬ จํานวน สถานี ได้แก่ สก.วท. แสนประเสริ ฐ และสวท.
บึงกาฬ
2.2) อําเภอบุ่งคล้า จํานวน สถานี ได้แก่ จวช. บุ่งคล้า และจวช. คนภูววั
2.3) อําเภอศรี วิไล จํานวน สถานี ได้แก่ วิทยุเสียงธรรม (วัดอรัญวิเวก) และ
วทท. ศรี วิไล
2.4) อําเภอพรเจริ ญ จํานวน สถานี คือ วทท. พรเจริ ญ
2.5) อําเภอบึงโขงหลง จํานวน สถานี คือ สก.วท. บึงโขงหลง
2.6) อําเภอเซกา จํานวน สถานี คือ จวช. คนนําฮี
2.7) อําเภอปากคาด จํานวน สถานี คือ วทท. ปากคาด
2.8) อําเภอรัตนวาปี จํานวน สถานี คือ วิทยุเสียงธรรม (วัดหนองคอน)
สก.วท. รัตน และจวช. โนนสวรรค์
โดยสรุ ปมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมฯ ทัง ครัง รวมสุทธิ คน จาก สถานี ทังนี
จํานวนสถานีและผูเ้ ข้าประชุมฯ ข้างต้น ไม่สอดคล้องกับหนังสือเชิญ เพราะสถานีบางแห่ง
มีผแู ้ ทนเข้าร่ วมประชุมฯ คน บางแห่งมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมฯ มากกว่า คน
ในการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ ทัง ครัง ผูว้ ิจยั ได้จดั อาหารว่างระหว่าง
พัก อาหารเทียง และมอบค่าเดินทางให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมฯ โดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุมฯ ทีเป็ น
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ไทย หากเดินทางโดยรถส่วนตัว คิดอัตรา บาทต่อระยะทาง
กิโลเมตร (จํานวนกิโลเมตรคิดรวมทังระยะทางไปและกลับ) ต่อ สถานี กรณี เดินทางโดย
รถโดยสารจ่ายตามค่าโดยสาร หลังจากการประชุมฯ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ หนังสือขอบคุณตัวแทน
สถานีวิทยุฯ ไทยถึงผูบ้ ริ หารสถานีทีสละเวลาเข้าร่ วมประชุมฯ เพือระดมความคิดเห็นและ
ให้ขอ้ มูล/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั
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) การขอสําเนาเอกสารทีเกียวข้อง นอกจากการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์แบบไม่เป็ น
ทางการ และการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผูว้ ิจยั ได้รวบรวม
เอกสารทีเกียวข้อง ซึงเกียวเนืองจากการสัมภาษณ์ เช่น หนังสือ บันทึก และโครงการต่าง ๆ
จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุฯ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจด้วย

3.2 ผู้แทนจาก สปป.ลาว
3.2.1 ประชากร
ประชากรของการวิจยั ในส่วนนี คือ ผูท้ ีทําหน้าทีแทนประชาชนของ สปป.ลาว
ส่วนใหญ่
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คือ ผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว คือ ผูบ้ ริ หารจากกระทรวง
แถลงข่าวและวัฒนธรรม จํานวน คน ได้แก่ ท่าน Pineprathana Phanthamaly รองอธิบดี
กรมสือมวลชน (Deputy Director General, Mass Media Department) ท่าน Oudom
Vanthanouvong หัวหน้าแผนกรายการ (Director of Programme Department) และท่าน
Vansay Tavinyanh หัวหน้าแผนกข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั (Head of News and Current
Affair) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว (Lao National Radio) กระทรวงแถลงข่าวและ
วัฒนธรรม (Ministry of Information Culture)
3.2.3 เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
โครงการวิจยั ได้กาํ หนดวิธีการดําเนินการวิจยั โดยใช้เครื องมือในการวิจยั เพือให้ได้
คําตอบตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ดังนี
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ ระหว่างผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงและผูม้ ี
ส่วนเกียวข้องในจังหวัดหนองคายและตัวแทนจาก สปป.ลาว เพือหาแนวทางในการพัฒนา
รายการส่งเสริ มความสัมพันธ์ (รายละเอียดดังได้กล่าวแล้ว) และพูดคุยกับผูแ้ ทนทัง ท่าน
โดยเฉพาะท่าน Pineprathana Phanthamaly และท่าน Vansay Tavinyanh
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อุปกรณ์ทีใช้ในการทําวิจยั ได้แก่ เครื องบันทึกวีดิทศั น์ระหว่างการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ และสมุดจดบันทึก
3.2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ใช้เครื องมือในการวิจยั ต่าง
รวบรวมข้อมูลดังนี

ๆ

ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดการเก็บ

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื อง “ร่ วมคิด ร่ วมทํา เพือสานความสัมพันธ์ลาว-ไทย”
ระหว่างผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงและผูม้ ีส่วนเกียวข้องในจังหวัดหนองคายและ
ตัวแทนจาก สปป.ลาว เพือหาแนวทางในการพัฒนารายการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
จัดประชุมฯ เมือวันเสาร์ที มกราคม
เวลา . - . น. ณ ศาลาการเปรี ยญ วัด
ศรี สุมงั คล์ อําเภอเมือง (รายละเอียดดังกล่าวแล้ว)
ในส่วนการประสานงานกับ สปป.ลาว ผูว้ ิจยั ได้ทาํ หนังสือจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว จังหวัดขอนแก่น
เพือประสานผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว เข้าร่ วมประชุมฯ ซึงได้รับความอนุเคราะห์ผบู ้ ริ หารจาก
กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม จํานวน คนดังกล่าวแล้ว นอกจากนีผูว้ จิ ยั ยังได้ทาํ
หนังสือ ถึงผูก้ าํ กับการด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหนองคายและนายด่านศุลกากร
จังหวัดหนองคายเพือขอความอนุเคราะห์อาํ นวยความสะดวกในการรับและส่งตัวแทนจาก
สปป.ลาว เพือให้การดําเนินการ โดยผูช้ ่วยวิจยั และรถตูข้ อง มทส. ผ่านด่านและข้าม
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวเพือรับและส่งตัวแทนจาก สปป.ลาว เป็ นไปด้วยความถูกต้อง
และเรี ยบร้อย
ในการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ ผูว้ ิจยั ได้จดั อาหารว่างระหว่างพัก อาหาร
เทียง และมอบค่าเดินทางให้กบั ผูแ้ ทนจาก สปป. ลาว หลังจากการประชุมฯ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ
หนังสือขอบคุณตัวแทนฝ่ าย สปป.ลาว ผ่านสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ทีสละเวลาเข้าร่ วม
ประชุมฯ เพือระดมความคิดเห็นและให้ขอ้ มูล/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อ
การวิจยั
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3.3

ประชาชนไทย
3.3.1 ประชากร
ประชากรของการวิจยั คือ ประชาชนคนไทยทีอาศัยอยูใ่ นจังหวัดหนองคาย
3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คือ คนไทยทีอาศัยอยูร่ ิ มแม่นาํ โขงฝั งจังหวัดหนองคาย
ในอําเภอทีมีด่านตรวจคนเข้าเมืองหรื อจุดผ่อนปรน ซึงมีด่านตรวจคนเข้าเมืองจํานวน
แห่ง และจุดผ่อนปรนจํานวน แห่ง ใน อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอ
ศรี เชียงใหม่ อําเภอสังคม อําเภอโพนพิสยั อําเภอรัตนวาปี อําเภอปากคาด อําเภอบึงกาฬ
และอําเภอบุ่งคล้า (ข้อมูลจากด่านตรวจคนเข้าเมือง หนองคาย) กลุ่มตัวอย่างจํานวน คน
ต่ออําเภอ รวมเป็ นจํานวน คน รายละเอียดของด่านและจุดผ่านปรนมีดงั นี
1) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตรงข้ามนคร
หลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
2) ด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ตรงข้ามแขวง
บอลิคาํ ไซ สปป.ลาว
3) จุดผ่อนปรน บ้านเปงจาน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ตรงข้ามบ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาํ ไซ สปป.ลาว
4) จุดผ่อนปรน บ้านบุ่งคล้า อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย ตรงข้ามบ้านปาก
กระดิ ง เมืองปากกระดิ ง แขวงบอลิคาํ ไซ สปป.ลาว
5) จุดผ่อนปรน บ้านจุมพล หมู่ที ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสยั จังหวัด
หนองคาย ตรงข้ามบ้านโดนใต้ เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
6) จุดผ่อนปรน บ้านห้วยคาด ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย
ตรงข้ามบ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาํ ไซ สปป.ลาว
7) จุดผ่อนปรน หมู่ที บ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอศรี เชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย ตรงข้ามท่าเรื อเก้าเลียว บ้านด่านคํา เมืองสีโคดตะบอง นครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว
8) จุดผ่อนปรน บ้านม่วง หมู่ที ตําบลบ้านม่วง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ตรงข้ามบ้านโคกแห่ เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
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3.3.3 เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
โครงการวิจยั ได้กาํ หนดวิธีการดําเนินการวิจยั โดยใช้เครื องมือในการวิจยั เพือให้ได้
คําตอบตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ดังนี
สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย เครื องมือวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เพือใช้
ในการสัมภาษณ์ซึงประกอบด้วยคําถาม การเปิ ดรับฟังวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดน
ประโยชน์ทีได้จากการรับฟัง และข้อเสนอแนะต่อบทบาทของวิทยุ ฯ ในการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ฯลฯ
3.3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ใช้เครื องมือในการวิจยั ต่าง
รวบรวมข้อมูล ดังนี

ๆ

ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดการเก็บ

การสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ผูว้ จิ ยั และทีม
ผูช้ ่วยวิจยั ซึงประกอบด้วยผูช้ ่วยวิจยั ในโครงการวิจยั ครังนี จํานวน คน นักศึกษาปริ ญญา
ตรี ชนปี
ั ที จํานวน คน และปริ ญญาโท ชันปี ที จํานวน คน สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสือดิจิทลั สํานักวิชาเทคโนโลยีสงั คม มทส. จํานวน
รวม คน เข้าพืนที อําเภอทีมีด่านผ่านแดนหรื อจุดผ่อนปรน ได้แก่ อําเภอเมืองหนองคาย
อําเภอศรี เชียงใหม่ อําเภอสังคม อําเภอโพนพิสยั อําเภอรัตนวาปี อําเภอปากคาด อําเภอบึง
กาฬ และอําเภอบุ่งคล้า และเดินตามบ้านเรื อน-ร้านค้าทีอยูใ่ กล้ฝั งแม่นาํ โขง แล้วขอ
สัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ผทู ้ ีสมัครใจให้สมั ภาษณ์ อําเภอละ คน โดยคํานึงถึงการกระจาย
ตัวตามลักษณะทางประชากร อันได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ ในส่วนของอําเภอบุ่งคล้านัน
เนืองจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นผูส้ ูงอายุ ทีมวิจยั จึงได้ประสานโรงเรี ยนบุ่งคล้านคร ซึง
เป็ นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพือเข้าสัมภาษณ์นกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที จํานวน
คน ทังนีในการสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ - นาที และการเก็บข้อมูลในส่วนนี
ดําเนินการระหว่างวันที - พฤษภาคม

อนึง การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย มีประชาชนไทยบางส่วนไม่
สมัครใจจะให้ขอ้ มูล ทีมวิจยั ไม่สมั ภาษณ์ตามประสงค์ของประชาชนไทย รวมทังกลุ่ม
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ตัวอย่างบางท่านไม่ประสงค์ออกความคิดเห็นในข้อใด ๆ ได้ตามสะดวก ดังนันข้อมูล
บางส่วนจะนําเสนอตามปฏิกิริยาของผูต้ อบแบบสอบถาม
3.4 ประชาชน สปป.ลาว
3.4.1 ประชากร
ประชากรของการวิจยั คือ ประชาชน สปป.ลาว ทีอาศัยอยูใ่ น สปป.ลาว
3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง
จําแนกได้เป็ น กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ ในแต่ละกลุ่มมีรายละเอียด ดังนี
. . . กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ทีเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม คือ คน สปป.ลาว ทีเดินทาง
เข้า-ออกประเทศไทย ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง จุดผ่อนปรนใน
อําเภอในจังหวัด
หนองคาย ได้แก่ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอศรี เชียงใหม่ อําเภอสังคม อําเภอโพนพิสยั
อําเภอรัตนวาปี อําเภอปากคาด อําเภอบึงกาฬ และอําเภอบุ่งคล้า (เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง
ไทย) จํานวน คน รายละเอียดของด่านและจุดผ่านปรน (เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างไทย)
มีดงั นี
1) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตรงข้ามนคร
หลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
2) ด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ตรงข้ามแขวง
บอลิคาํ ไซ สปป.ลาว
3) จุดผ่อนปรน บ้านเปงจาน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ตรงข้ามบ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาํ ไซ สปป.ลาว
4) จุดผ่อนปรน บ้านบุ่งคล้า อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย ตรงข้ามบ้านปาก
กระดิ ง เมืองปากกระดิ ง แขวงบอลิคาํ ไซ สปป.ลาว
5) จุดผ่อนปรน บ้านจุมพล หมู่ที ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสยั จังหวัด
หนองคาย ตรงข้ามบ้านโดนใต้ เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
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6) จุดผ่อนปรน บ้านห้วยคาด ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย
ตรงข้ามบ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาํ ไซ สปป.ลาว
7) จุดผ่อนปรน หมู่ที บ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอศรี เชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย ตรงข้ามท่าเรื อเก้าเลียว บ้านด่านคํา เมืองสีโคดตะบอง นครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว
8) จุดผ่อนปรน บ้านม่วง หมู่ที ตําบลบ้านม่วง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ตรงข้ามบ้านโคกแห่ เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ผูต้ อบแบบสอบถามนี ผูว้ ิจยั
วางแผนเดินทางไปเก็บจากกลุ่มตัวอย่างใน สปป.ลาว แต่เนืองจากข้อจํากัดด้านเวลาของ
การวิจยั เพราะการประสานงานหน่วยงานราชการของ สปป.ลาว ต้องใช้เวลา จึงไม่ได้
เดินทางข้ามไป สปป.ลาว เพือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แต่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก
กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองและจุดผ่อนปรน
ข้างต้น
. . . กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผู้ให้ สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ คือ คน สปป.ลาว ทีปัจจุบนั
อาศัยอยูใ่ นเวียงจันทน์ สปป.ลาว จํานวน คน
3.4.3 เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
โครงการวิจยั ได้กาํ หนดวิธีการดําเนินการวิจยั โดยใช้เครื องมือในการวิจยั เพือให้ได้
คําตอบตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ดังนี
สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว เครื องมือวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์
เพือใช้ในการสัมภาษณ์อีกหนึงชุด ซึงประกอบด้วยคําถาม การเปิ ดรับฟังวิทยุกระจายเสียง
ตามแนวชายแดน ประโยชน์ทีได้จากการรับฟัง และข้อเสนอแนะต่อบทบาทในการ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ฯลฯ ซึงใช้กบั ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน
คน ส่วน
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ เครื องมือวิจยั คือ ร่ างประเด็นคําถาม
โดยประกอบด้วยคําถามเกียวกับข้อมูลทัวไป เช่น ชีวิตครอบครัว ชีวิตประจําวัน ฯลฯ
พฤติกรรมการเปิ ดรับสือ ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว และทัศนคติต่อแนวคิดเรื อง
การมีส่วนร่ วมในวิทยุ ฯ ตามแนวชายแดน
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3.4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ใช้เครื องมือในการวิจยั ต่าง
รวบรวมข้อมูล ดังนี

ๆ

ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดการเก็บ

) การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว นัน ผูว้ ิจยั และทีมผูช้ ่วยวิจยั ซึงประกอบด้วยผูช้ ่วยวิจยั ในโครงการวิจยั ครังนี
จํานวน คน นักศึกษาปริ ญญาตรี ชนปี
ั ที จํานวน คน และปริ ญญาโท ชันปี ที จํานวน
คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสือดิจิทลั สํานักวิชา
เทคโนโลยีสงั คม มทส. และนักศึกษาปริ ญญาตรี ชนปี
ั ที
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน คน จํานวนรวม คน ซึงเป็ นคนทีมี
ภูมิลาํ เนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทีสามารถพูดและฟังภาษาอีสานได้ เข้าพืนที
อําเภอทีมีด่านผ่านแดนหรื อจุดผ่อนปรน ได้แก่ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอศรี เชียงใหม่
อําเภอสังคม อําเภอโพนพิสยั อําเภอรัตนวาปี อําเภอปากคาด อําเภอบึงกาฬ และอําเภอบุ่ง
คล้า เพือขอสัมภาษณ์คน สปป.ลาว ทีเดินทางเข้า-ออก ณ ด่าน และจุดผ่อนปรน แห่ง
ดังกล่าวแล้วข้างต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากด่านศุลกากรและจุดผ่อนปรนในการ
อํานวยความสะดวกเป็ นอย่างดียงิ
ในส่วนของอําเภอเมืองนัน ทีมวิจยั ยังได้รับความอนุเคราะห์จากบริ ษทั ประสิทธิ
โชค ทรานสปอร์ต จํากัด ให้เข้าใช้สถานีบริ การเดินรถโดยสารโดยสารข้ามสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ซึงห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ประมาณ เมตร อันเป็ นจุดทีมี
คน สปป.ลาว ทังข้าราชการ คนทํางานบริ ษทั และรัฐวิสาหกิจ พ่อค้าแม่คา้ นักศึกษา และ
เกษตรกร ฯลฯ ของ สปป.ลาว จํานวนมากใช้บริ การรถโดยสาร และมีเวลา (ระหว่างนังรอ
รถออก) ให้สมั ภาษณ์ รวมทังยังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การค้าบิ กเจียง ซึงเป็ น
ศูนย์การค้าทีใหญ่ทีสุดแห่งเดียวในจังหวัดหนองคายในขณะนี ให้ทีมวิจยั ใช้พืนทีบริ เวณ
ศูนย์อาหาร อันทําให้ทีมวิจยั สามารถขอสัมภาษณ์หลังจากกลุ่มตัวอย่างรับประทานอาหาร
แล้ว
ในการหาประชาชน สปป.ลาว ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ใช้วิธีการสังเกต โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นผูห้ ญิง ซึงหากเป็ นคน สปป.ลาว จะนิยมนุ่งซิ น แล้วจึงเข้าไปถามว่าเป็ นคน
สปป.ลาว หรื อไม่ รวมทังใช้วิธีการสุ่มถามทังผูช้ ายและผูห้ ญิง (กรณี ไม่นุ่งซิ น) ว่าเป็ นคน
ฝั ง สปป.ลาว หรื อไม่ หากตอบใช่ จึงขออนุญาตสัมภาษณ์ ทังนีในการสัมภาษณ์ใช้เวลา
ประมาณ - นาที และการเก็บข้อมูลในส่วนนีดําเนินการระหว่างวันที - พฤษภาคม
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) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ผูว้ จิ ยั ได้เดินทางไปยังเวียงจันทน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์
สัมภาษณ์ทีบ้านของกลุ่มตัวอย่างและ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า หรื อ LAO-ITECC
(Lao-International Trade Exhibition and Convention Center)1 ระหว่างวันที - มกราคม
และอําเภอเมืองหนองคายวันที มกราคม
อนึง การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว และ
ประชาชนไทย บางส่วนไม่สมัครใจจะให้ขอ้ มูล ทีมวิจยั ไม่สมั ภาษณ์ตามประสงค์ของประชาชน
ไทยและ สปป.ลาว ในจํานวนทีปฏิเสธการให้สมั ภาษณ์ ผูว้ ิจยั ไม่ได้นาํ มารวมในจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน
คน นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามบางท่าน
ประสงค์ไม่แสดงความคิดเห็นในข้อใด ๆ ได้ตามสะดวก ดังนันข้อมูลบางส่วนจะนําเสนอตาม
ปฏิกิริยาของผูต้ อบแบบสอบถาม เช่น กลุ่มตัวอย่างบางกลุม่ ตอบคําถามว่า “บ่ซางซิเว้า” หรื อ “ไม่รู้
จะพูดอย่างไร” จัดอยูใ่ นกลุ่มไม่มีความเห็น ฯลฯ

3.5 รายการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยในจังหวัดหนองคาย
3.5.1 ประชากร
ประชากรของการวิจยั คือ รายการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยในจังหวัด
หนองคาย
3.5.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คือ รายการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยในจังหวัด
หนองคายทีมีวตั ถุประสงค์เพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาวและออกอากาศทาง สวท.
หนองคาย และสวท.บึงกาฬ จํานวน รายการ ได้แก่ รายการ “สองฝั งโขง” ออกอากาศทาง
สวท. จังหวัดหนองคาย (ออกอากาศในระบบ เอ.เอ็ม.
KHz) และรายการ “ฮักแพง
ไทย-ลาว” ออกอากาศทาง สวท. อําเภอบึงกาฬ (ออกอากาศในระบบ เอฟ.เอ็ม. .
1

ศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้า ทีสร้างและบริ หารโดยบริ ษทั ลาว เวิร์ด จํากัด ประธานบริ ษทั คือ Peter Chan เป็ นสถานทีจัดประชุม
สําคัญ ๆ เช่น ASEAN Tourism Forum 2004, the 10th ASEAN Summit 2004, the 38th ASEAN Ministerial Meeting 2005
(http://www.lao-itecc.la/companyprofile.htm)
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MHz) ซึงได้รับความอนุเคราะห์จากทัง สถานีฯ โดยได้รับไฟล์รายการดังนี คือรายการ
“ฮักแพงไทย-ลาว” จํานวน ไฟล์รายการ บันทึกการออกอากาศระหว่างเดือนกันยายน
ถึง เมษายน
โดยมีทุกเดือน ๆ ละ - ไฟล์ออกอากาศทาง สวท. บึงกาฬ วันเสาร์
และอาทิตย์ เวลา . - . น. และรายการ “สองฝั งโขง” จํานวน ไฟล์รายการ
บันทึกการออกอากาศระหว่างเดือนธันวาคม
– เมษายน
มีทุกเดือน เฉลียเดือน
ละ - ไฟล์ (ยกเว้น มกราคม
) ออกอากาศทาง สวท. หนองคาย วันจันทร์ถึงศุกร์
เวลา . - . น.
3.5.3 เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
โครงการวิจยั ได้กาํ หนดวิธีการดําเนินการวิจยั โดยใช้เครื องมือในการวิจยั เพือให้ได้
คําตอบตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ดังนี
แบบลงรหัส (coding sheet) ซึงพัฒนาโดยผูว้ จิ ยั จากการทบทวนวรรณกรรม
เกียวกับรู ปแบบและเนือหารายการวิทยุกระจายเสียง และแบบลงรหัส ซึงสร้างขึนโดย
อาศัยข้อมูลทีได้จากแบบลงรหัส ส่วนอุปกรณ์ทีใช้ในการวิจยั คือ เครื องคอมพิวเตอร์และ
หูฟัง (headphone) ซึงใช้ฟังไฟล์รายการระหว่างการลงรหัส
3.5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ใช้เครื องมือในการวิจยั ต่าง
รวบรวมข้อมูล ดังนี

ๆ

ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดการเก็บ

รายการทีส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ผูว้ ิจยั ได้โทรศัพท์ติดต่อกับทางสถานี
และทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสานขอความอนุเคราะห์
สวท.
หนองคาย และ สวท.บึงกาฬ เพือขอไฟล์รายการทีมีวตั ถุประสงค์เพือส่งเสริ มความสัมพันธ์
ไทย-ลาวและออกอากาศทางสถานีฯ
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3.5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์เนือหา (content analysis) รายการทีมีวตั ถุประสงค์เพือส่งเสริ มความสัมพันธ์
ไทย-ลาวและออกอากาศทาง สวท.หนองคายและ สวท.บึงกาฬ ได้แก่ รายการ “สองฝั งโขง”
ออกอากาศทาง สวท. จังหวัดหนองคาย และรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ออกอากาศทาง สวท.
อําเภอบึงกาฬ ผูว้ ิจยั ใช้หน่วยของการวิเคราะห์ (units of analysis) ดังนี
หน่ วยของการวิเคราะห์
. รู ปแบบและเนือหารายการ

หมวดหมู่ตวั แทน
. รู ปแบบรายการ (รายการทังรายการ)
1.1 รายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้
1.2 รายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้และเปิ ด
สายโทรศัพท์
1.3 รายการพูดคุย
1) รายการพูดคุยกับผูฟ้ ัง
2) รายการสนทนา
3) รายการสัมภาษณ์
4) รายการอภิปราย
1.4 รายการข่าว
1) รายการวิเคราะห์ข่าว
2) รายการบรรยายเหตุการณ์
3) การรายงานข่าวจากจุดทีเกิดเหตุ
4) รายการสารคดีเชิงข่าว
5) รายการนิตยสารข่าว
1.5 รายการสารคดี
1.6 รายการนิตยสารทางอากาศ
1.7 รายการสาระบันเทิงปกิณกะ
1.8 ละคร
1.9 รายการตอบจดหมาย
1.10 ผูฟ้ ังขอเพลงและมอบเพลงผ่านรายการ
. เนือหารายการ (กลุ่มของข้อความ ชุด)
. ข้อมูลข่าวสาร
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. เพลงและคําพูดของนักจัดรายการ ที
กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-ลาว

1) การศึกษา/วิชาการ
2) ข่าว
3) ความรู ้ทวไป
ั
4) กฎหมาย
5) สุขภาพและอนามัย
6) การเกษตร
7) ศิลปะและวัฒนธรรม
8) สิ งแวดล้อม
9) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และราชวงศ์
10) การท่องเทียว
11) สังคม
12) การเมือง การปกครอง
13) วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
14) ข่าวสารจากหน่วยงานราชการต่างๆ
15) เศรษฐกิจ
16) พยากรณ์อากาศ
17) พุทธศาสนา
18) การบริ การชุมชน
19) เรื องจิปาถะ
2.2 ความบันเทิงเพลง
) เพลงลูกทุ่ง
) เพลงลูกทุ่งเพือชีวิต
) เพลงหมอลํา
) เพลงลูกกรุ ง
) เพลงเพือชีวิต
. โฆษณา
ลักษณะคํา วลี และประโยคทีใช้พูด

ในการนับจํานวนเนือหาเพือหาค่าเฉลียร้อยละนัน นับจากกลุ่มของข้อความ ชุด เท่ากับ
หน่วย เพลง เพลง เท่ากับ หน่วย ตัวอย่างเช่น กลุ่มข้อความเรื องราวเกียวกับประเพณี แข่งเรื อ
เท่ากับ หน่วย หรื อกลุ่มข้อความเรื องราวเกียวกับการประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
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ในงานกาชาดประจําปี เท่ากับ หน่วย และเพลง “ไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้” เท่ากับ หน่วย เป็ น
ต้น
3.5.6 การทดสอบเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
การทดสอบความน่าเชือถือ (reliability) ในการสัมภาษณ์ผดู ้ าํ เนินการสถานีวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดน ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลจากการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วยกัน (crosscheck) เพือให้ขอ้ มูลทีได้จากการวิเคราะห์มคี วามถูกต้อง สําหรับการลงรหัสการวิเคราะห์เนือหานัน
ผูช้ ่วยวิจยั คือ นายธีระนิตย์ นามกุณี และนายอัครพล ด่านทองหลาง ตรวจสอบความน่าเชือถือการ
ลงรหัสระหว่างกัน (intercoder reliability) โดยอาศัยหลักการของ Holsti (1969: 140) ซึงมีสูตรดังนี
ความน่าเชือถือ =

M
N1 + N2
M = จํานวนครังทีผูล้ งรหัสทังสองคนมีความเห็นตรงกัน
N1 = จํานวนรหัสทีผูล้ งรหัสคนที นับได้
N2 = จํานวนรหัสทีผูล้ งรหัสคนที นับได้

อนึง ระดับของความน่าเชือถือตามสูตรของ Holsti จะยอมรับได้ทีค่าสัมประสิทธิประมาณ
เปอร์เซ็นต์ขึนไป (Wimmer and Dominick, 1994: 180)
ในส่วนของแบบลงรหัส (coding sheet) นัน ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาจากการทบทวนเอกสารทาง
วิชาการทีว่าด้วยรู ปแบบและเนือหารายการวิทยุกระจายเสียง ซึงหลังจากได้ร่างแบบลงรหัสแล้ว
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี
1) อธิบายรายละเอียดของหมวดหมู่และประเภทของประเด็นรหัสในร่ างแบบลงรหัส
รวมทังขันตอนของการลงรหัสกับผูช้ ่วยวิจยั ทัง ซึงเป็ นผูล้ งรหัส (coder)
2) ให้ผชู ้ ่วยวิจยั ทดลองใช้แบบลงหัสด้วยการฟังตัวอย่างรายการวิทยุฯ รายการ พร้อม ๆ
กับผูว้ ิจยั
เพือให้ผชู ้ ่วยวิจยั ได้สอบถามเพือให้เกิดความชัดเจนของหมวดหมู่และ
ประเภทของประเด็นรหัส ซึงทําให้เห็นปัญหาของร่ างแบบลงรหัส ผูว้ ิจยั จึงได้
ปรับปรุ งร่ างแบบลงรหัสให้สมบูรณ์และสามารถใช้ได้กบั รายการวิทยุฯ ทีเลือกศึกษา
3) ให้ผชู ้ ่วยวิจยั ทดลองใช้แบบลงรหัสฉบับสมบูรณ์อีกครัง
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ในส่วนของผลจากการคํานวณค่าความน่าเชือถือตามหลักการของ Holsti มีรายละเอียดดังนี
3.5.6.1 ค่าความน่ าเชือถือจากการวิเคราะห์ ประเภทเนือหารายการ
จากการวิเคราะห์เนือหาในลักษณะของประเภทเนือหารายการ ทัง รายการ พบว่า รายการ
“ฮักแพง ไทย-ลาว” และรายการ “สองฝั งโขง” มีผลการคํานวณค่าความน่าเชือถือ ดังต่อไปนี
1) เนือหารายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว”
1.1) ประเภทบันเทิง
2M
N1  N 2

=

2( 6)
66

=

1

ผูล้ งรหัสสองคนมีความเห็นตรงกันใน 6 ประเด็น ได้แก่ (1) เพลงลูกทุ่ง (2) เพลงลูกทุ่งเพือ
ชีวิต (3) เพลงหมอลํา (4) เพลงลูกกรุ ง (5) เพลงเพือชีวิต และ (6) ผูฟ้ ังขอและมอบเพลงผ่านรายการ
โดยมีค่าความน่าเชือถือเท่ากับ ตามสูตรของ Holsti
1.2) ประเภทข้อมูลข่าวสาร
2M
N1  N 2

=

2(10)
10  10

=

1

ผูล้ งรหัสสองคนมีความเห็นตรงกันใน 10 ประเด็น ได้แก่ (1) สุขภาพและอนามัย
(2) วัฒนธรรมและประเพณี (3) การเมืองการปกครอง (4) กฎหมาย (5) ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ (6) เศรษฐกิจ (7) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และราชวงศ์ (8) ข่าว (9) การบริ การ
ชุมชน และ (10) การเกษตร โดยมีค่าความน่าเชือถือเท่ากับ ตามสูตรของ Holsti
2) เนือหารายการ “สองฝังโขง”
2.1) ประเภทบันเทิง
2M
N1  N 2

=

2(5)
55

=

1
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ผูล้ งรหัสสองคนมีความเห็นตรงกันใน ประเด็น ได้แก่ (1) เพลงหมอลํา (2) เพลงลูกทุ่ง
(3) เพลงลูกทุ่งเพือชีวิต (4) เพลงลูกกรุ ง และ (5) เพลงเพือชีวิต โดยมีค่าความน่าเชือถือเท่ากับ
ตามสูตรของ Holsti
2.2) ประเภทข้อมูลข่าวสาร
2M
N1  N 2

=

2( 4)
44

=

1

ผูล้ งรหัสสองคนมีความเห็นตรงกันใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ (2) การเมืองการปกครอง (3) การบริ การชุมชน และ (4) วัฒนธรรมและประเพณี
โดยมีค่าความน่าเชือถือเท่ากับ ตามสูตรของ Holsti
3.5.6.2 ค่าความน่ าเชือถือจากการวิเคราะห์ ลกั ษณะของคํา วลี และประโยค
จากการวิเคราะห์เนือหาในลักษณะของคํา วลี และประโยคทีเกียวกับความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ทีใช้โดยนักจัดรายการวิทยุ ฯ ในรายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย- ลาว ทัง รายการ
พบว่า รายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว” และรายการ “สองฝั งโขง” มีผลการคํานวณค่าความน่าเชือถือ
ดังต่อไปนี
1) รายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว”
1.1) คํา ในรายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว”
2M
N1  N 2

=

2( 6)
67

=

0.92

ผูล้ งรหัสสองคนมีความเห็นตรงกันใน 6 คํา ได้แก่ (1) สะบายดี (2) สปป.ลาว (3) นคร
หลวงเวียงจันทน์ (4) ฝั งซ้าย (5) ฝ่ ายลาว และ (6) ชาว สปป. ลาว นอกจากนันยังมีคาํ ทีผูล้ งรหัสสอง
คนมีความเห็นไม่ตรงกันใน 1 คํา คือ แขวงชัยบุรี โดยมีค่าความน่าเชือถือเท่ากับ 0.92 ตามสูตรของ
Holsti
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1.2) วลี ในรายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว”
2M
N1  N 2

=

2(15)
15  15

=

1

ผูล้ งรหัสสองคนมีความเห็นตรงกันใน 15 วลี ได้แก่ (1) รายการฮักแพงไทย-ลาว (2)
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (3) ซือไฟฟ้าจากลาว (4) ข่าวสารสองฝั งโขง ( ) สมาคมไทย-ลาว เพือ
มิตรภาพ ( ) สมาคม ลาว-ไทย เพือมิตรภาพ (7) โครงการไทย- ลาว (8) พันธมิตรไทย-ลาว ( ) ฮัก
แพง ไทย- ลาว ( ) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ( ) ประเทศเพือนบ้าน ( ) มิตรภาพลาว-ไทย ( )
ท่านสมมาตร พลเสนา รัฐมนตรี ว่าการโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ( ) ดร. สีหะวง คดไพทูน
เจ้าแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ และ (15) ข่าวเกียวกับสิ งดี ๆ ทีทังสองประเทศทีเรามีต่อกันไทยกับ
ลาว โดยมีค่าความน่าเชือถือเท่ากับ 1 ตามสูตรของ Holsti
1.3) ประโยค ในรายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว”
2M
N1  N 2

=

2(13)
13  15

=

0.93

ผูล้ งรหัสสองคนมีความเห็นตรงกันใน 13 ประโยค ได้แก่ (1) มอบเพลงให้ผฟู ้ ัง สปป.ลาว
(2) จาก สปป.ลาว แนะนําเพลงเข้ามา (3) มอบเพลงให้ผฟู ้ ังปากซัน (4) มอบเพลงให้ผฟู ้ ังฝั งซ้าย
(5) มอบให้สาว สปป.ลาว (6) เพลงนีมอบให้กบั ผูบ้ ่าวฝั งซ้าย (7) สปป.ลาว ฝากให้ใครครับ (8)
มอบเพลงให้สาวฝังซ้าย (9) ขอสวัสดีไปทาง สปป.ลาว (10) ผูฟ้ ังไม่ว่าจะเป็ นจากฝั ง สปป.ลาว หรื อ
ไทยสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้ (11) ฝากเพลงให้ผฟู ้ ังรายการฮักแพงไทย-ลาวทุกท่าน (12) เพือ
ส่งเสริ มให้ประชาชนไทยและ สปป.ลาว ได้รู้จกั และใช้ประโยชน์จากสะพานทีจังหวัดเลย และ (13)
เพลงนีเป็ นเพลงทีแนะนํามาจาก สปป.ลาว นอกจากนันยังมีประโยคทีผูล้ งรหัสสองคนมีความเห็น
ไม่ตรงกันใน 2 ประโยค ได้แก่ (1) พิธีการเชือมต่อรางรถไฟไทย-ลาว (2) จังหวัดหนองคายเรามี
พืนทีติดกับ สปป.ลาว โดยมีค่าความน่าเชือถือเท่ากับ 0.93 ตามสูตรของ Holsti
2) รายการ “สองฝังโขง”
2.1) คํา ใน รายการ “สองฝั งโขง”
2M
N1  N 2

=

2( 2)
22

=

1
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ผูล้ งรหัสสองคนมีความเห็นตรงกันใน 2 คํา ได้แก่ (1) นครหลวงเวียงจันทน์ และ (2) สปป.
ลาว โดยมีค่าความน่าเชือถือเท่ากับ 1 ตามสูตรของ Holsti
2.2) วลี ในรายการ “สองฝั งโขง”
2M
N1  N 2

2(3)
33

=

=

1

ผูล้ งรหัสสองคนมีความเห็นตรงกันใน 3 วลี ได้แก่ (1) รายการสองฝั งโขง (2) พีน้องนคร
หลวงเวียงจันทน์ และ (3) พีน้อง สปป.ลาว โดยมีค่าความน่าเชือถือเท่ากับ 1 ตามสูตรของ Holsti
2.3) ประโยค ในรายการ “สองฝั งโขง”
2M
N1  N 2

=

2(3)
33

=

1

ผูล้ งรหัสสองคนมีความเห็นตรงกันใน 3 ประโยค ได้แก่ (1) ฝากเพลงตามคําแนะนําจาก
นครหลวงเวียงจันทน์ (2) มอบเพลงให้พีน้อง สปป.ลาว และ (3) พีน้องนครหลวงเวียงจันทน์อยาก
ให้ประชาสัมพันธ์สามารถโทรศัพท์เข้ามาบอกได้ โดยมีค่าความน่าเชือถือเท่ากับ 1 ตามสูตรของ
Holsti
3.5.6.3 ค่าความน่ าเชือถือจากการวิเคราะห์ เนือหารายการจําแนกเนือหาทีเกียวกับและมาจาก
ประเทศใด และจําแนกตามระดับเนือหาทีเป็ นท้ องถิน ชาติ และนานาชาติ
จากการวิเคราะห์เนือหารายการในทุกประเด็นทีเกียวกับและมาจากประเทศไทย
และ
เนือหารายการทีเกียวกับและมาจาก สปป.ลาว รวมทังระดับของเนือหารายการทีเป็ นท้องถิ น ชาติ
และนานาชาติ ทัง รายการ พบว่า เนือหารายการทุกประเด็นของรายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว” และ
รายการ “สองฝั งโขง” มีเนือหาทีเกียวกับและมาจากประเทศไทย เกียวกับและมาจาก สปป.ลาว
รวมทังระดับของเนือหารายการทีเป็ นท้องถิ น ชาติ และนานาชาติ (ยกเว้นเนือหารายการประเภท
บันเทิง)
ผูล้ งรหัสสองคนมีความเห็นตรงกันในเนือหารายการทุกประเด็นของรายการ
“ฮักแพง
ไทย-ลาว” และรายการ “สองฝั งโขง” ซึงมีเนือหาทีเกียวกับและมาจากประเทศไทย เกียวกับและมา
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จาก สปป.ลาว รวมทังระดับของเนือหารายการทีเป็ นท้องถิ น ชาติ และนานาชาติ โดยมีค่าความ
น่าเชือถือเท่ากับ ตามสูตรของ Holsti
ในส่วนของความแม่นตรง (validity) นัน ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิควิธี face validity โดยยึด
หลักเกณฑ์ในการจําแนกหมวดหมู่และประเภทของรหัสของแบบลงรหัสโดยอาศัยเอกสารทาง
วิชาการดังกล่าวข้างต้น และทดลองใช้จริ งก่อนนําไปใช้ เพือให้เกิดความชัดเจน ไม่คลุมเครื อ ไม่
ทับซ้อนหรื อคาบเกียวกัน รวมทังวางลําดับขันตอนการวิเคราะห์เนือหาอย่างชัดเจนเป็ นระบบ
3.6 สถิตทิ ีใช้ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเกียวกับกลุ่มตัวอย่างประชากรไทยและ สปป.ลาว ทังลักษณะทางประชากรศาสตร์
ทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์เนือหาใช้สถิติในการวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลีย ร้อยละ
นอกจากนีในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ ของกลุ่มตัวอย่างทัง
ประเทศ ผูว้ ิจยั ยังได้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน t – test และ F – test
ในประเด็นคําถาม
1) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่
2) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ หรื อไม่
3) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว หรื อไม่
4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร
5) ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่
6) ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์ หรื อไม่
7) ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีกบั ไทย หรื อไม่
8) ความสัมพันธ์ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร
. การพิจารณาด้ านจริยธรรม
การศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาและปฏิบตั ิดา้ นจริ ยธรรมการวิจยั โดยคํานึงถึงประเด็น
เรื องความเป็ นส่วนตัว และการเก็บรักษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเป็ นความลับ และผูว้ ิจยั นําข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้เพือการวิจยั เท่านัน
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บทที
สถานภาพและพฤติกรรมการเปิ ดรับวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย

การศึกษาสถานภาพ ณ ปัจจุบนั (มิถุนายน - ) ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนจังหวัด
หนองคายในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว พบว่า ในภาพรวมนันวิทยุฯ ไทยมีศกั ยภาพและ
ปัจจัยทังเสริ มและเป็ นอุปสรรคอยูห่ ลายประการ ตลอดจนได้รับความสนใจรับฟังจากกลุ่มตัวอย่าง
สปป.ลาว ในขณะทีวิทยุฯ ของ สปป.ลาว ไม่ค่อยได้รับความสนใจเปิ ดรับจากคนไทย โดยมีรายการ
ต่าง ๆ ทีผลิตขึนเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว และวิทยุฯ ตามแนวชายแดนมีบทบาทในการ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์หลายด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี

4.1 ศั ก ยภาพและปั จ จัย เกี ยวกั บ วิท ยุ ฯ ตามแนวชายแดนในการทํ าหน้ าที ด้ านการส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์
ในการเดินทางเข้าพืนทีเพือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ผูว้ ิจยั สังเกตเห็นว่า มี
ร้านจําหน่ายเครื องรับวิทยุฯ หลายขนาดและหลายลักษณะ ในบริ เวณตัวอําเภอ รวมทังตลาดนัดก็มี
การนําเครื องรับวิทยุฯ มาจําหน่าย จากการพูดคุยกับผูข้ ายพบว่า หลังจากทีมีวิทยุชุมชนแล้ว
เครื องรับวิทยุฯ ขายดี โดยกลุ่มคนทีซือส่วนใหญ่เป็ นคน สปป.ลาว ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์บอกผูว้ ิจยั ว่า
วิทยุฯ เป็ นสือสําคัญ เพราะบางพืนทีหรื อหมู่บา้ นของ สปป.ลาว ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนันการรับชม
โทรทัศน์จึงค่อนข้างลําบาก แต่เครื องรับวิทยุฯ ทีใช้ถ่าน นอกจากราคาถูกกว่าเครื องรับโทรทัศน์และ
ไม่ตอ้ งอาศัยไฟฟ้าแล้ว ยังสะดวกในการเปิ ดรับเพราะจะเปิ ดรับทีไหนก็ได้และจะทํางานไปด้วย เช่น
ทําไร่ ทํานา และกรี ดยาง ฯลฯ ก็ยงั รับฟังได้
ผูว้ ิจยั ยังได้พบกับคน สปป.ลาว ทีข้ามมาซือสินค้าไปขายและใช้ บางคนนังเรื อข้ามมาเพือ
ซือบัตรเติมเงินโทนศัพท์มือถือทีร้านจําหน่ายบัตรเติมเงินและซ่อมมือถือ ชาวบ้าน สปป.ลาว อีกคน
นํากระติ บข้าว ซึงสานด้วยมือมาฝากเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดผ่อนปรน โดยเจ้าหน้าทีคนที
ได้รับกล่าวคําขอบคุณผูใ้ ห้แล้วเล่าให้ผวู ้ ิจยั ฟังว่า คนฝั ง สปป.ลาว มักเอาของมาฝากเสมอ

จากการประมวลคําให้สมั ภาษณ์ และการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆที
เกียวข้องสามารถสรุ ปศักยภาพ ปัจจัยภายในและภายนอกทีเป็ นปัจจัยเสริ มและอุปสรรคในการทํา
หน้าทีในด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนจังหวัด
หนองคายได้ ดังนี

4.1.1 ศักยภาพของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทําหน้ าทีด้ านการส่ งเสริม
ความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-ลาว
การศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆ ของสถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดน จังหวัดหนองคายในการทํา
หน้าทีในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว พบว่า สถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดน จังหวัดหนองคาย
มีศกั ยภาพด้านการบริ หารจัดการ ด้านบุคลากร และด้านกําลังส่งของเครื องส่งสัญญาณและ อุปกรณ์/
เครื องมือ รายละเอียดดังนี
4.1.1.1 สถานีบางแห่งมีการบริหารจัดการทีดี
สถานีวิทยุฯ หลัก ได้แก่ สถานีวิทยุฯ สวท. บึงกาฬ สวท. หนองคาย ส.ทร. และ อสมท.
หนองคาย มีการบริ หารจัดการทีชัดเจน โดยมีการแบ่งงาน/ฝ่ ายและบุคลากรทีเป็ นระบบ โดยในแต่
ละงาน/ฝ่ ายมีเจ้าหน้าทีรับผิดชอบในแต่ละหน้าทีอย่างชัดเจน เช่น สวท. บึงกาฬ และสวท.หนองคาย
แบ่งงานออกเป็ นฝ่ ายรายการ ฝ่ ายข่าว ฝ่ ายช่างเทคนิค ฯลฯ ในแต่ละฝ่ ายจะมีเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานใน
ฝ่ ายนัน ๆ เช่น เจ้าหน้าทีฝ่ ายรายการ ดูแลเรื องผังรายการ และการจัดรายการ ฯลฯ
ในส่วนของสถานีวิทยุชุมชนนัน มีวิทยุชุมชนบางแห่งมีจุดเด่นในด้านการบริ หารจัดการ คือ
การบริ หารจัดการโดยและเพือคนภายในชุมชนเอง ซึงเป็ นกลไกหนึงทีเชือมโยงคนในชุมชน โดยไม่
มีเป้าหมายทางธุรกิจหรื อหากําไร สถานีวิทยุชุมชนลักษณะนีดําเนินการโดยวัดและผูน้ าํ ชุมชน เช่น
สถานีจุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนคนสังคม อําเภอสังคม ซึงมีหลวงพ่อเป็ นจุดศูนย์
รวมความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมของชุมชน และจุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนบุ่ง
คล้า อําเภอบุ่งคล้า ซึงมีผนู ้ าํ ชุมชนรุ่ นใหม่ ประสานความร่ วมมือจากผูน้ าํ อืน ๆ ในชุมชน แต่อย่างไร
ก็ตามยังมีสถานีวิทยุชุมชนทีดําเนินงานในรู ปของธุรกิจและวิทยุชุมชนทีดําเนินงานโดยไม่มี
เป้าหมายทางธุรกิจหรื อแสวงหากําไรบางแห่งยังไม่มคี วามชัดเจนในการบริ หารจัดการ (ดังจะกล่าว
ต่อไป)

ในการบริ หารจัดการมีการกําหนดตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานี เช่น หัวหน้าสถานี ผูอ้ าํ นวยการ
สถานี ฯลฯ ของสถานีวิทยุฯ ทังสถานีวิทยุฯ หลัก และวิทยุชุมชน ซึงส่วนใหญ่ทาํ หน้าทีควบคุมดูแล
การดําเนินงานในภาพรวมของสถานี สถานีวิทยุฯ บางแห่งผูบ้ ริ หารสถานีทาํ หน้าทีตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ก่อนทีจะออกอากาศ
4.1.1.2 สถานีบางแห่งมีบุคลากรหลักทีมีความรู้ความสามารถและหลากหลาย
สถานีวิทยุฯ แต่ละแห่งดําเนินการโดยผูบ้ ริ หารสถานีและนักจัดรายการวิทยุฯ ทีมีความรู ้
ความสามารถและหลากหลาย ดังรายละเอียดต่อไปนี
1) ผูบ้ ริ หารสถานี
สถานีวิทยุฯ
บางแห่งมีผบู ้ ริ หารสถานีทีมีความรู ้และความสามารถในการบริ หารงาน
รวมทังเป็ นผูท้ ีมีความรู ้และประสบการณ์ในงานด้านวิทยุกระจายเสียง เช่น ( ) ในอดีตเคยเป็ นและ
หรื อปัจจุบนั เป็ นนักจัดรายการวิทยุฯ ในสถานีวิทยุฯ หลัก โดยขณะนีดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หาร
สถานีวิทยุชุมชน หรื อ ( ) เป็ นนักจัดรายการวิทยุฯ อิสระ ในสถานีวิทยุฯ หลัก (ไม่สงั กัดบริ ษทั หรื อ
สถานีใด แต่ดาํ เนินรายการโดยการเช่าช่วงเวลาจากสถานีหรื อบริ ษทั ผูร้ ับสัมปทานจากหน่วยงาน
เจ้าของสถานี) ขณะนีเป็ นผูบ้ ริ หารสถานีวิทยุชุมชน หรื อ ( ) ปัจจุบนั เป็ นทังผูบ้ ริ หารสถานีวิทยุฯ
หลักและสถานีวิทยุชุมชน เป็ นต้น
2) นักจัดรายการวิทยุฯ
ในส่วนของนักจัดรายการวิทยุฯ ซึงสามารถจําแนกได้เป็ น กลุ่ม ดังนี
( ) นักจัดรายการวิทยุฯ ทีเป็ นเจ้าหน้าทีรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจในสถานีวิทยุฯ หลัก คือ
เจ้าหน้าทีในตําแหน่งต่าง ๆ ของสถานีวิทยุฯ หลักทีทําหน้าทีดําเนินรายการหรื อผลิตรายการวิทยุฯ
อาทิ เจ้าหน้าทีกระจายเสียง ปฏิบตั ิหน้าทีจัดรายการ (สวท.หนองคาย)
( ) นักจัดรายการวิทยุฯ อิสระในสถานีวิทยุฯ หลัก คือ ผูด้ าํ เนินรายการหรื อผลิตรายการใน
สถานีวิทยุฯ หลัก ซึงมิได้เป็ นเจ้าหน้าทีของสถานีวิทยุฯ แต่เข้าเช่าช่วงเวลาจากสถานีหรื อบริ ษทั ผูร้ ับ
สัมปทานสถานี อาทิ นักจัดรายการวิทยุฯ อิสระ ทํารายการทีสถานีวิทยุฯ ส.ทร. หนองคาย
( ) นักจัดรายการวิทยุชุมชนทีทํางานในสถานีวิทยุชุมชน คือ พนักงานผูร้ ับผิดชอบในการ
จัดรายการหรื อดําเนินรายการทีได้รับเงินเดือนจากเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนหรื อต้นสังกัด เช่น นักจัด
รายการวิทยุชุมชนทีทํางานเต็มเวลาในสถานีวิทยุชุมชนทีดําเนินการทางธุรกิจ และ ปลัด อบต. และ
นายก อบต. (เป็ นทังผูบ้ ริ หารสถานีและจัดรายการวิทยุฯ) เป็ นต้น

( ) นักจัดรายการวิทยุชุมชนอิสระ คือ ผูด้ าํ เนินรายการหรื อผลิตรายการในสถานีวิทยุชุมชน
ทีดําเนินการทางธุรกิจ ด้วยการเช่าเวลาออกอากาศ แต่มิได้เป็ นพนักงานทีได้รับเงินเดือนจากเจ้าของ
สถานีวิทยุชุมชน
( ) นัก จัด รายการวิ ท ยุชุ ม ชนที เป็ นอาสาสมัค รในสถานี วิ ท ยุชุ ม ชนทังที เป็ นสถานี ที
ดําเนินการทางธุรกิจและไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจ คือ อาสาสมัครทีดําเนินรายการหรื อผลิตรายการ
ในวิทยุชุมชนโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในการมีส่วนร่ วมในวิทยุชุมชน
( ) นักจัดรายการวิทยุฯ ทีเป็ นตัวแทนหน่วยงานในท้องถิน คือ นักจัดรายการวิทยุฯ ทีเป็ น
ตัวแทนของหน่วยงานในท้องถิ น เช่น โรงพยาบาล สํานักงานเกษตรอําเภอ สถานีตาํ รวจ ฯลฯ ทีรับ
เชิญจากทางสถานีวิทยุฯ และได้รับมอบหมายจากหน่วยงานสังกัดในการทําหน้าทีจัดรายการตาม
เวลาทีได้รับจัดสรรเพือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ทังนีโดยรวมนักจัดรายการวิทยุฯ ดังกล่าวข้างต้นมีความรู ้ความสามารถทีโดดเด่น ดังนี
2.1) นักจัดรายการวิทยุฯ ส่วนหนึงมีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของทังไทย
และ สปป.ลาว เพราะเป็ นคนในท้องถิ น บางคนเกิดและเติบโตในท้องถิ น/ชุมชน
2.2) นักจัดรายการวิทยุฯ บางคนสามารถอ่านภาษาเขียนของลาวได้อย่างคล่องแคล่ว
2.3) นักจัดรายการวิทยุฯ มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผูฟ้ ังทังไทยและ สปป.ลาว โดยนักจัด
รายการบางคนเดินทางไปพบปะพูดคุยกับผูฟ้ ัง สปป.ลาว อยูบ่ ่อย ๆ
2.4) นักจัดรายการวิทยุฯ มีความสามารถในการจัดรายการทําให้รายการมีความน่าสนใจ
และตรงกับความต้องการของผูฟ้ ัง จึงทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก และเป็ นทีนิยม
ของผูฟ้ ังทังในประเทศไทยและ สปป.ลาว โดยเฉพาะนักจัดรายการวิทยุฯ หลัก ทีทํา
รายการทังในสถานีวิทยุฯ หลัก และวิทยุชุมชน หรื อนักจัดรายการวิทยุชุมชนทีมี
ประสบการณ์จากการดําเนินรายการทีสถานีวิทยุฯ หลักมาก่อน แต่หนั มาจัดรายการที
วิทยุชุมชนแทน (ด้วยเหตุผลต่าง ๆ อาทิ ค่าเช่าเวลาในสถานีวิทยุฯ หลักสูง และ
ค่าตอบแทนทีเป็ นผลต่างระหว่างรายจ่ายโดยเฉพาะค่าเช่าเวลากับรายรับจาก
ผูส้ นับสนุนรายการน้อยมาก)
2.5) นักจัดรายการวิทยุฯ มีความรู ้ความสามารถนอกเหนือจากการจัดรายการในหลายด้าน
และความสามารถบางอย่างเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินรายการหรื อผลิตรายการ เช่น
การแหล่ การพากย์การแข่งเรื อ ฟุตบอล และมวย ผญา (คําภาษาอีสานทีเกียวกับวิถีชีวิต
ปรัชญาในการดํารงชีวิต ฯลฯ) ความสามารถด้านการเป็ นพิธีกรในงานต่าง ๆ ของ
ท้องถิ น เป็ นต้น

2.6) นักจัดรายการวิทยุฯ บางคนมีความรู ้ในด้านต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อผูฟ้ ัง เช่น
ความรู ้ดา้ นการสาธารณสุข และด้านการเกษตร ฯลฯ
สถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนบางแห่งมีนกั จัดรายการวิทยุฯ ทีหลากหลาย ทังเด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ ูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านทังชายและหญิง รวมทังพระ เป็ นต้น โดยเฉพาะในสถานีวิทยุชุมชน อันทํา
ให้มีรายการออกอากาศทีหลากหลายในมิติของเสียง วิธีการนําเสนอ และเนือหารายการ
4.1.1.3 สถานีบางแห่งกําลังส่ งสู งครอบคลุมพืนทีกว้างและมีความพร้ อมด้ านอุปกรณ์/เครื องมือ
ผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุฯ โดยเฉพาะสถานีวิทยุฯ หลัก มันใจในกําลังส่งสัญญาณที
ครอบคลุมพืนทีอย่างกว้างขวาง และมีความชัดเจนของสัญญาณ และผูฟ้ ังจาก สปป.ลาว สามารถรับ
สัญญาณและฟังรายการต่าง ๆ ทีออกอากาศได้ ในขณะทีสถานีวิทยุชุมชนบางแห่งส่งสัญญาณด้วย
กําลังสูงมีรัศมีครอบคลุม – กิโลเมตร หรื อมากกว่า ทําให้สามารถเข้าถึงชุมชนและท้องถิ นของ
ทัง ประเทศ
นอกจากนี กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ส่วนใหญ่ ยืนยันความพร้อมด้านอุปกรณ์
ในการผลิตรายการ ทังเครื องส่งสัญญาณ เครื องผสมเสียง และไมโครโฟน ฯลฯ โดยเฉพาะในสถานี
วิทยุฯ หลักและวิทยุชุมชนบางแห่ง ทังนีสถานีวิทยุฯ ทีมีความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื องมือในการ
ผลิตรายการ ส่วนใหญ่นาํ คอมพิวเตอร์มาใช้ในผลิตรายการ โดยเฉพาะการเปิ ดเพลงในรายการ

4.1.2 ปัจจัยภายนอกทีเสริมศักยภาพวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทําหน้ าทีด้ านการ
ส่ งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-ลาว
การศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกทีมีบทบาทสําคัญในการเสริ มศักยภาพวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดนในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ได้แก่ พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และพระราชวงศ์ไทยใน สปป.ลาว ภูมิประเทศทีติดกัน
ความสัมพันธ์อนั แนบแน่นระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ จุดร่ วมของภาคการเกษตร ภาษาทีคล้ายคลึงกัน วัฒนธรรมทีคล้ายคลึงกัน ศาสนาและ
ความสัมพันธ์ทีดีทางด้านศาสนา การมีส่วนร่ วมของคน สปป.ลาว ในวิทยุฯ และกิจกรรมอืน ความ
ร่ วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว การมีสะพานข้ามแม่นาํ โขงและจุดผ่อนปรน และการได้รับ
สนับสนุนด้านการเงินจากส่วนต่าง ๆ รายละเอียด ดังนี

4.1.2.1 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชวงศ์ ไทยใน สปป.ลาว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระกฐินให้กรม
สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นําไปถวายยังวัดในประเทศเพือนบ้านทีนับถือศาสนาพุทธ
ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และจีนตอนใต้ ตังแต่ปี
โดยใน สปป.ลาว กรมสารนิเทศขอรับ
พระราชทานไปถวายวัดทีนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงสะหวันนะเขต ซึงทังประชาชน สปป.ลาว
และไทยร่ วมงานและร่ วมทําบุญเป็ นจํานวนมาก (พิษณุ จันทร์วิทนั , : 312-323)
การเสด็จเยือน สปป.ลาว ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และพระราชวงศ์ทงอย่
ั างเป็ น
ทางการและส่วนพระองค์ โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีทรงเสด็จ
เยือน ทรงสนพระทัยในด้านต่าง ๆ และทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันนําประโยชน์ต่อ
ประเทศและประชาชนของทังไทยและลาว ทําให้ประชาชน สปป.ลาว มีความสํานึกในพระมหา
กรุ ณาธิคุณ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ซึงเป็ นคน สปป.ลาว ท่านหนึงกล่าวถึงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ว่า พระองค์ทรงตรัสให้คนดีปกครองบ้านเมือง คนไม่ดีไม่ให้ปกครองบ้านเมือง2 พระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และพระราชวงศ์ไทยจึงเปรี ยบเสมือนเครื องยึด
เหนียวและเชือมความสัมพันธ์ของคนทัง ประเทศ ดังนันจึงช่วยเอือให้วิทยุฯ ตามแนวชายแดนมี
ศักยภาพในการทําหน้าทีส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
โดยเฉพาะการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
เกียวกับพระราชกรณียกิจ ฯลฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และพระราชวงศ์ไทยใน สปป.
ลาว
4.1.2.2 ภูมปิ ระเทศทีติดกัน
แม้ว่า สปป.ลาว จะมีพืนดินส่วนใหญ่เป็ นภูเขาและทีราบสูง แต่พืนทีราบทีเป็ นส่วนน้อยนัน
อยูบ่ ริ เวณริ มแม่นาํ โขง โดยในส่วนทีติดกับจังหวัดหนองคายนันเป็ นพืนทีราบแนวยาว (ดังปรากฏ
ตามแผนทีทีพิมพ์โดย The National Geographic Department สปป.ลาว ในปี 2008) ในส่วนของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดหนองคายนัน ส่วนใหญ่ก็เป็ นทีราบเช่นเดียวกัน ยกเว้นในบางพืนทีที
ผูว้ ิจยั ได้เดินทางไปและพบว่า ทังฝั งไทยและ สปป.ลาว มีภูเขาบางส่วน เช่น ทีอําเภอสังคม และ
อําเภอบุ่งคล้า นอกจากนี จังหวัดหนองคายมีพืนทีตังอยูต่ รงข้ามกับเมืองหลวงของ สปป.ลาว คือ
2

“...ในบ้านเมืองนันมีทงคนดี
ั
และคนไม่ดี ไม่มีใครจะทําให้คนทุกคนเป็ นคนดีได้ทงหมด
ั
การทําให้บา้ นเมืองมีความปรกติสุข
เรี ยบร้อย จึงมิใช่การทําให้ทุกคนเป็ นคนดี หากแต่อยู่ทีการส่ งเสริ มคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มี
อํานาจ ไม่ให้กอ่ ความเดือดร้อนวุ่นวายได้...” พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิ ดงานชุมชนลูกเสื อแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ จังหวัด
ชลบุรี ธันวาคม

นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคาํ ไซ จึงทําให้ลกั ษณะทางภูมิประเทศดังกล่าวเป็ นปัจจัยสําคัญ
ทีเสริ มให้วิทยุกระจายเสียงในจังหวัดหนองคายมีบทบาทในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เพราะ คลืนหรื อสัญญาณสามารถครอบคลุมพืนที ฝั งโขง การส่งและรับ
สัญญาณทําได้แม้สถานีวิทยุฯ จะส่งด้วยกําลังส่งสัญญาณตํา
4.1.2.3 ความสัมพันธ์อนั แนบแน่ นระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว
คนทัง ฝั งโขงต่างมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรื อครอบครัว กล่าวคือ ต่างฝ่ ายต่างมีญาติ
พีน้องทีอยูอ่ ีกฝั งโขง รวมทังความสัมพันธ์แบบเพือนและแฟน กล่าวคือ ต่างมีเพือนหรื อแฟนอยูอ่ ีก
ฝั ง คนลาวบางส่วนเคยถือสัญชาติไทย แต่ขา้ มไป สปป.ลาว เพือเข้าครอบครองทีดินเมือหลาย ปี
ผ่านมา ซึงปัจจุบนั ถือสัญชาติลาว แต่ยงั คงมีญาติพีน้องอยูฝ่ ั งไทย คน สปป.ลาว บางส่วนเป็ นผู ้
อพยพจากชาติอืน อาทิ เวียดนาม มาอยูท่ ี สปป.ลาว และมีเครื อญาติอพยพมาอยูฝ่ ั งไทย ตลอดจน
บางส่วนมีการแต่งงานกัน ทําให้มีสามีหรื อภรรยาเป็ นคนไทยหรื อคน สปป.ลาว นักจัดรายการวิทยุ
ชุมชนบางคน กล่าวว่า ตัวเองยังคงมีญาติพีน้องอยู่ สปป.ลาว ในส่วนของความสัมพันธ์แบบเพือน
และแฟนนัน ตัวอย่างคือ บางส่วนข้ามมาศึกษาทีไทย จึงมีเพือนอยูฝ่ ั งไทย คนไทยบางคนข้ามไปทํา
ธุรกิจส่วนตัวกับเพือนทีอยู่ สปป.ลาว คนไทยและคน สปป.ลาว บางคนเป็ นแฟนกันโดยอยูใ่ นช่วง
ของการดูใจกันและกัน เป็ นต้น กลุ่มคนทีมีความสัมพันธ์อนั แนบแน่นนีมักมีทศั นคติทีดีต่อกันและ
กัน เช่น คน สปป.ลาว ซึงเป็ นหนึงในกลุ่มตัวอย่างของประชาชน สปป.ลาว เล่าให้ฟังว่า ตัวเองกําลัง
คบหากับแฟนซึงเป็ นคนไทยอยู่ และเมือเห็นข่าวทางโทรทัศน์เกียวกับการให้ความช่วยเหลือของ
ไทยต่อพม่าในครังทีพม่าประสพภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีส (เมษายน/พฤษภาคม
) ว่า หากภัย
พิบตั ิใด ๆ เกิดขึนกับ สปป.ลาว เชือมันอย่างยิงว่า ไทยจะเป็ นประเทศแรกทีให้การช่วยเหลือ

นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทังผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ และประชาชน สปป.ลาว รวมทังประชาชน
ไทยทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว อยูใ่ นระดับ
ดี และมีทิศทางทีดี (ดังจะกล่าวต่อไป)
4.1.2.4 เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ ทางด้ านเศรษฐกิจ
ในมิติของเศรษฐกิจมีการพึงพาอาศัยกันระหว่างเศรษฐกิจของประเทศไทยและ สปป.ลาว
ผ่านการค้าขาย และแลกเปลียนสินค้าทังในระดับปัจเจกบุคคลและธุรกิจ โดยในระดับปัจเจกบุคคล
นัน คน สปป.ลาว ข้ามฝั งมาซือ-ขายสินค้าและบริ การ ณ จุดผ่านแดน และ ณ ผ่อนปรนต่าง ๆ โดย

คน สปป.ลาว ทีข้ามจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนทีเป็ นพืนทีวิจยั นัน ส่วนใหญ่ขา้ มมาซืออุปโภค
บริ โภค เพือนําไปขายต่อและใช้ส่วนตัว สินค้าทีพบ เช่น ขนม ข้าวสาร ซอสหอยนางรม หอยแครง
ผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรี ยน (ช่วงเวลาเก็บข้อมูลอยูใ่ นช่วงฤดูของเงาะและทุเรี ยน) และดอกไม้สด
ตลอดจนผงซักฟอก ตูเ้ สือผ้า รถไถ อุปกรณ์ตดั แต่งผม นําดืม เช่น นําส้ม นําอัดลม เป็ นต้น บางส่วน
ข้ามมาเพือเข้ารับการรักษาตัวทีโรงพยาบาลของไทย สําหรับสินค้าทีคน สปป.ลาว นํามาขายฝั งไทย
เช่น ผัก ไข่มดแดง ฯลฯ รวมทังสมุนไพรและเครื องราง (บริ เวณจุดผ่อนปรนอําเภอปากคาด) และ
การข้ามมาขายแรงงาน เช่น รับจ้างทํางานตามร้านค้า ร้านอาหาร ทํานาและก่อสร้างฝั งไทย ฯลฯ ใน
ส่วนของคนไทยทีข้ามไป สปป.ลาว นอกจากไปใช้จ่ายเงินในขณะเดินทางท่องเทียวแล้ว ยังรวมถึง
การนิยมข้ามไปซือสินค้าบริ เวณร้านค้าปลอดภาษีฝั ง สปป.ลาว กลับไทย สินค้าทีซือ เช่น
โทรศัพท์มือถือ สุรา บุหรี เสือผ้า ฯลฯ
ส่วนทางด้านธุรกิจนัน มีการลงทุนร่ วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจไทยและ สปป.ลาว จํานวน
มาก จากรายงานการศึกษาเรื อง ศักยภาพการค้า การชําระเงิน และธุรกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว
จุด ของธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและธนาคารแห่ง สปป.ลาว
( : 25, ) ระบุว่า การค้าชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายในช่วงปี ปี ทีผ่านมา (ระหว่าง
พ.ศ. - ) โดยรวมขยายตัวสูงขึน โดยมีมูลค่าการค้าเฉลียปี ละ , . ล้านบาท อัตราการ
ขยายตัวเฉลียร้อยละ . ต่อปี สินค้าส่งออกทีสําคัญ เช่น นํามันปิ โตรเลียมและเชือเพลิงอืน ๆ
สินค้าบริ โภคในครัวเรื อน วัสดุก่อสร้าง เครื องใช้ไฟฟ้า รถยนต์/จักรยานยนต์และอะไหล่ เครื องจักร
และอุปกรณ์ ผ้าผืนและอุปกรณ์ตดั เย็บ ส่วนสินค้านําเข้าทีสําคัญ เช่น ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ผลิตภัณฑ์ฝ้าย เครื องหัตถกรรมและเครื องเงิน
อุตสาหกรรมการท่องเทียว เป็ นอีกปัจจัยหนึงในมิติของเศรษฐกิจ ซึงการท่องเทียวของคน
ทัง ประเทศ และการท่องเทียวของชาวต่างชาติส่งผลต่อเศรษฐกิจของทัง ประเทศ ซึงบริ เวณด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย โดยเฉพาะบริ เวณก่อนถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว มีผปู ้ ระกอบการ
ธุรกิจท่องเทียวจํานวนมาก ให้บริ การทังการจัดการ การเช่ารถ การทําบัตรผ่านแดน ฯลฯ เพือการ
ท่องเทียวใน สปป.ลาว ในขณะทีมีรถเช่าทีดําเนินการโดยคน สปป.ลาว รอให้บริ การ ณ บริ เวณด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั ง สปป.ลาว
ความสัมพันธ์ในมิติทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาวนีเชือมโยงสายสัมพันธ์ซึงช่วยเสริ ม
ศักยภาพของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มเศรษฐกิจของทัง ประเทศ

4.1.2.5 จุดร่ วมของภาคการเกษตร
เกษตรกรรม เป็ นหัวใจสําคัญของคนไทยและคน สปป.ลาว ในรายงานการศึกษาเรื อง
ศักยภาพการค้า การชําระเงิน และธุรกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว จุด ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและธนาคารแห่ง สปป.ลาว ( : 15) ระบุว่า พืนทีส่วน
ใหญ่ของนครหลวงเวียงจันทน์เป็ นทีราบ ซึงเหมาะแก่การผลิตภาคเกษตร และร้อยละ
ของ
ครัวเรื อนทังหมดประกอบอาชีพปลูกพืชและเลียงสัตว์เพือบริ โภคในครัวเรื อน ในขณะทีจังหวัด
หนองคายเป็ นจังหวัดทีมีพืนทีเหมาะแก่การทําเกษตรกรรม (ข้อมูลทัวไปจังหวัดหนองคาย, www,
2551) ซึงในบางพืนทีในบางอําเภอมีการปลูกยางพารา รวมทังคน สปป.ลาว บางคนข้ามฝั งมาซือ
พันธุไ์ ม้ผลและไม้เศรษฐกิจยืนต้น เช่น มะม่วงและต้นยางพาราในไทย
ดังนันกล่าวได้ว่าจุดร่ วมระหว่าง สปป.ลาว และไทยในภาคการเกษตรนีสามารถช่วยเสริ ม
ศักยภาพของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในบทบาทส่งเสริ มด้านการเกษตรอันเป็ น “ปากท้อง” ของคน
ทัง ประเทศ
4.1.2.6 ภาษาทีคล้ายคลึงกัน
เนืองจากภาษาถิ นทีผูท้ ีอาศัยดังเดิมในจังหวัดหนองคายส่วนใหญ่ใช้สือสารใน
ชีวิตประจําวัน คือ ภาษาอีสาน ซึงมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับภาษาทีคน สปป.ลาว ใช้ผดู ้ าํ เนินรายการ
สถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนบางคนจึงกล่าวว่า ภาษาทีคนไทยและ สปป.ลาว เป็ นภาษาเดียวกัน
และใช้ภาษาอีสานในการนําเสนอรายการ การนําเสนอข่าวสารและการจัดรายการด้วยภาษาอีสาน
ทําให้ผฟู ้ ัง สปป.ลาว เข้าใจได้ง่ายและสามารถสร้างความเข้าใจทีตรงกันได้
นอกจากภาษาถิ นทีมีความคล้ายคลึงกันทําให้คนทัง ฝั งสือสารเข้าใจกันได้แล้ว ภาษาไทย
กลางเป็ นภาษาทีคน สปป.ลาว ส่วนใหญ่รู้และเข้าใจ ส่วนหนึงเนืองจากการข้ามไปมาระหว่างไทย
และ สปป.ลาว และต้องสือสารกับคนไทยบ่อยครัง และส่วนหนึงมาจากการเปิ ดรับสือมวลชนไทย
ทังวิทยุฯ โทรทัศน์ ฯลฯ โดยเฉพาะคน สปป.ลาว ทีมีทกั ษะการอ่านออกเขียนได้ยงั สามารถอ่าน
หนังสือไทยได้อย่างสะดวกสบาย กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ในขณะทีกําลังอ่าน
หนังสือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีพิมพ์เป็ นภาษาไทย (ก่อนการขอสัมภาษณ์) บอกผูว้ ิจยั ว่า ตนเอง
เข้าใจภาษาไทยเพราะ ฟังวิทยุฯ และดูโทรทัศน์ไทยมาตังแต่ยงั เด็ก ในมิติของ “ภาษา” จึงเป็ นปัจจัย
เสริ มศักยภาพของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว

4.1.2.7 วัฒนธรรมทีคล้ายคลึงกัน
สปป.ลาว
และประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรื ออีสานมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทีคล้ายคลึงกัน ซึงสังเกตได้จาก ลักษณะของกิจกรรมประเพณี ทีทัง
ประเทศประกอบในชุมชนและสังคม โดยเฉพาะฮีตสิบสอง-คลองสิบสี 3 เช่น บุญขึนปี ใหม่
สงกรานต์ การแข่งเรื อ นอกจากนียังมีการข้ามไป-มาเพือเข้าร่ วมงานบุญประเพณี ของกันและกัน
เช่น คน สปป.ลาว ข้ามมาเทียวบุญบังไฟฝั งไทย (ช่วงเก็บข้อมูลวิจยั เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ) คน
ไทยข้ามไปทําบุญผ้าป่ าที สปป.ลาว อันทําให้การทําหน้าทีของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ดว้ ยการนําเสนอวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพือให้ความสัมพันธ์
แน่นแฟ้นมากยิงขึน เป็ นไปด้วยความสะดวก
4.1.2.8 ศาสนาและความสัมพันธ์ ทดีี ทางด้ านศาสนา
พุทธศาสนา เป็ นศาสนาทีประชาชนส่วนใหญ่ของทังประเทศไทย และ สปป.ลาว นับถือ ซึง
ความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว มีมาอย่างยาวนาน สถาบันทาง
ศาสนา คณะสงฆ์ของทังสองฝ่ ายติดต่อและมีกิจกรรมร่ วมกัน อาทิ ความร่ วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย
มีความร่ วมมือกับวัดองค์ตือ
เวียงจันทน์ สปป.ลาว คําสอนของพระพุทธเจ้ายังถูกเผยแผ่ทางสถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนบาง
แห่งทังวิทยุฯ หลักและวิทยุชุมชน ซึงทังคนไทยและคน สปป.ลาว โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุรับฟังรายการ
ธรรมะทีดําเนินรายการโดยพระสงฆ์ไทย จากการยึดหลักพุทธศาสนาเดียวกันของคนส่วนใหญ่ของ
ทัง ประเทศประกอบกับความสัมพันธ์ดา้ นความร่ วมมือระหว่างพระสงฆ์ไทยและ สปป.ลาว จึง
เป็ นปัจจัยเสริ มศักยภาพวิทยุฯ ในการทําหน้าทีในด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ดา้ นศาสนา อัน
นําไปสู่ความสัมพันธ์ไทย-ลาวทีมีในด้านอืน ๆ ต่อไป

3

ฮีต มาจากคําว่า จารี ต หมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติทีดี สําหรับคําว่า สิ บสอง คือ สิ บสองเดือน ดังนัน
ฮีตสิ บสอง หมายถึง ประเพณี ทีประชาชนในภาคอีสานปฏิบตั ิกนั มาในโอกาสต่าง ๆ ทังสิ บสองเดือนของแต่ละปี คลองสิบสี บางที
เขียนหรื อออกเสี ยงเป็ น คองสิ บสี เป็ นคําและข้อปฏิบตั ิคู่กบั ฮีตสิ บสอง คลองหรื อคอง มาจากคําว่า ครรลอง หมายถึง ธรรมเนียม
ประเพณี ทางหรื อแนวทาง และ สิ บสี หมายถึง ข้อวัตรหรื อแนวทางปฏิบตั ิ ข้อ ดังนัน คลองสิบสี จึงหมายถึง ข้อวัตรหรื อแนวทาง
ทีคนในสังคมทุกระดับพึงปฏิบตั ิต่อกัน อาทิ หลักปฏิบตั ิของคนในครอบครัว (ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org และความรู ้รอบตัว
ชุด ขนบธรรมเนียมและประเพณี ไทย รวบรวมและเรี ยงเรี ยงโดยชุลีพร สุ สุวรรณและสุ ชิราภรณ์ บริ สุทธิ , )

4.1.2.9 การมีส่วนร่ วมของคน สปป.ลาว ในวิทยุฯ และกิจกรรมอืน
การทีผูฟ้ ังมีส่วนร่ วมในสือวิทยุฯ ไทย ตังแต่การมีส่วนร่ วมในการเปิ ดรับฟัง การมีส่วนร่ วม
ในการโทรศัพท์หรื อส่ง SMS (short message service) หรื อการส่งข้อความสัน ๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือเข้าร่ วมในรายการ ฯลฯ (รายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป) ตลอดจนการเดินทางไปเยียม
เยือนนักจัดรายการวิทยุฯ ไทย ณ สถานีวิทยุฯ ไทย ซึงแม้ว่าจะเป็ นการมีส่วนร่ วมในระดับต้นและ
เป็ นการมีส่วนร่ วมในแนวรับ (passive) แต่กล่าวได้ว่า เป็ นระดับของการมีส่วนร่ วมขันพืนฐาน
สําคัญทีจะสามารถพัฒนาสู่การมีส่วนร่ วมในระดับสูง อาทิ การมีส่วนร่ วมในการคิดและผลิต
รายการต่อไปได้
ในส่วนของการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอืน ๆ นัน พบว่า คน สปป.ลาว ข้ามมายังฝั งไทยเพือ
ชมคอนเสิร์ต อาทิ คอนเสิร์ตศิลปิ นไทย รวมทังการข้ามมาเพือเข้าร่ วมประกวดในการแข่งขันร้อง
เพลง/หมอลํา เป็ นต้น
4.1.2.10 ความร่ วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว
ทัง ฝั งมีความร่ วมมือกันทังระดับชุมชนท้องถิ น และระดับชาติในหลายลักษณะและมิติ
ในระดับชุมชน อาทิ การทําบุญทอดผ้าป่ าสามัคคี แผ่นดิน ความร่ วมมือระดับท้องถิ นระหว่างไทย
และ สปป.ลาว มีทงอย่
ั างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น การประชุมร่ วมระหว่างนายอําเภอกับ
เจ้าเมืองหรื อเจ้าแขวง สปป.ลาว ในด้านการรักษาความสงบตามแนวชายแดนแม่นาํ โขง ยาเสพติด
การดูดทราย สินค้าข้ามฝั ง สาธารณสุข ฯลฯ ความร่ วมมือกันในงานบุญและงานประเพณี ต่างๆ และ
การร่ วมแข่งขันกีฬา อาทิ ฟุตบอล ความร่ วมมือระดับชาติ เช่น ความร่ วมมือในคณะกรรมการ
ร่ วมมือรักษาความสงบเรี ยบร้อยตามชายแดนทัวไปไทย-ลาว คณะกรรมการส่งเสริ มการค้าและการ
ลงทุนไทย-ลาว สมาคมไทย-ลาวเพือมิตรภาพ/สมาคมมิตรภาพลาว-ไทย4 (รายละเอียดของกิจกรรม
อ่านเพิ มเติมได้จากองค์กรและกิจกรรมด้านอินโดจีนศึกษาในประเทศไทย โดยสมหมาย ชินนาค,
2545 หน้า - ) ศูนย์ประสานงานสือมวลชนไทย-ลาว (มีทีทําการอยูท่ ี สวท.หนองคาย) เป็ นต้น
อันเอือให้วิทยุฯ มีโอกาสในการเชือมโยงความร่ วมมือและนําเสนอข่าวสารความร่ วมมือไปยังผูฟ้ ัง
ทัง ฝั งให้รับทราบถึงความร่ วมมือระหว่าง ประเทศ
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สมาคมไทย-ลาวเพือมิตรภาพจัดตังโดยกระทรวงการต่างประเทศเมือ พ.ศ. ส่ วน สปป.ลาว จัดตังสมาคมมิตรภาพลาว-ไทย
ภายใต้ศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวตั ิลาว ทัง สมาคมมีการประชุมร่ วมกันประจําทุกปี (ข้อมูลจาก www.mfa.go.th)

4.1.2.11 การมีสะพานข้ ามแม่นาโขงและจุ
ํ
ดผ่อนปรน
การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ณ อําเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ทําให้ประชาชนทัง มี
ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยรถยนต์ ทังรถยนต์ส่วนตัวและโดยสาร และทีสําคัญเป็ นจุด
ผ่านแดนทีเปิ ดให้ประชาชนข้ามไปมาได้ทุกวัน
แต่สาํ หรับคนต่างอําเภอทีมีจุดผ่อนปรนเปิ ดให้
ประชาชน ฝั งข้ามไปมา นําความสะดวกสบายเช่นกันแม้นว่าจุดผ่อนปรนจะเปิ ดเพียง วันในหนึง
สัปดาห์ แต่คน สปป.ลาว ก็สามารถข้ามมาได้ทุกวันในกรณี เร่ งด่วน อาทิ การมารักษาพยาบาลที
โรงพยาบาลฝั งไทยเมือเจ็บป่ วยหนัก การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และจุดผ่อนปรนเอืออํานวย
การไปมาหาสู่กนั และคนทัง ฝั ง ตลอดจนนักจัดรายการวิทยุฯ และผูฟ้ ังได้มีโอกาสมีกิจกรรม
ร่ วมกันเพือสานสัมพันธ์
4.1.2.12 การได้ รับสนับสนุนด้ านการเงินจากส่ วนต่าง ๆ
สถานีวทิ ยุฯ ดําเนินการด้วยงบประมาณของรัฐ ได้แก่ สวท. และ ส.ทร. นัน ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจากรัฐอย่างต่อเนือง ในขณะทีช่วงเวลาของการออกอากาศก็
ได้ให้สมั ปทานแก่บริ ษทั อันเกิดรายได้เพือสนับสนุนการดําเนินการส่วนหนึง ส่วนสถานี วิทยุฯ
รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ อสมท. และวิทยุชุมชนทีดําเนินงานในรู ปของธุรกิจ มีรายได้เพือใช้ในการ
ดําเนินการสถานีจากผูส้ นับสนุนรายการทีเป็ นสินค้าและบริ การต่าง ๆ ทังจากของไทยและ สปป.
ลาว ส่วนสถานีวิทยุชุมชนทีดําเนินการโดยชุมชน มีรายได้เพือใช้จ่ายในการดําเนินการ โดยเฉพาะ
เป็ นค่าไฟฟ้าจากการทําธนาคารขยะของชุมชน และสถานีวิทยุชุมชนบางแห่งมีหน่วยงานราชการ
สนับสนุนองค์กรชุมชนในการดําเนินการสถานี
การได้รับสนับสนุนด้านการเงินเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึงทีส่งเสริ มศักยภาพของวิทยุฯ ตาม
แนวชายแดน ซึงหากขาดงบประมาณทีเพียงพอ การดําเนินงานของวิทยุฯ จะเป็ นไปด้วยความลําบาก
หรื ออาจทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้เลย
4.1.3 ปัจจัยภายในทีเป็ นอุปสรรคต่อวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทําหน้ าทีด้านการ
ส่ งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-ลาว
การศึกษาปัจจัยภายในทีเป็ นอุปสรรคของสถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดน จังหวัดหนองคาย
ในการทําหน้าทีในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว พบว่า สถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดน จังหวัด
หนองคายมีปัจจัยภายในทีเป็ นอุปสรรคในด้านการบริ หารจัดการ ด้านบุคลากร และด้านกําลังส่งของ
เครื องส่งสัญญาณและอุปกรณ์/เครื องมือ รายละเอียดดังนี

4.1.3.1 สถานีบางแห่งมีการบริหารจัดการทีไม่ดเี ท่ าทีควร
แม้ว่าสถานีวิทยุฯ หลักทุกแห่งและวิทยุชุมชนบางแห่งมีจุดเด่นในด้านการบริ หารจัดการ
(ดังกล่าวแล้ว) แต่มสี ถานีวิทยุชุมชนหลายแห่งทีการบริ หารจัดการยังไม่เป็ นระบบ ไม่มกี ารแบ่งงาน
อย่างชัดเจน กล่าวคือ ต่างคนต่างทํา ไม่มีฝ่ายหรื อคนทีรับผิดชอบเฉพาะในด้านต่าง ๆ เช่น เรื อง
การเงินและบัญชี เทคนิค การตลาด การจัดผังรายการ ซึงส่วนใหญ่ขึนอยูก่ บั เจ้าของสถานี ทีเป็ นทังผู ้
ค้นหา คัดเลือก และจ่ายค่าจ้างผูป้ ฏิบตั ิงาน จ่ายค่าไฟฟ้า และตัดสินใจต่อปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง
รวมทังไม่มีการสือสารภายในองค์กรทีดี ไม่มกี ารจัดการอบรมนักจัดรายการวิทยุฯ ใหม่ ไม่มกี ารจัด
สวัสดิการแก่บุคลากร และไม่มกี ารประเมินรายการ อาทิ การสํารวจความนิยมในรายการจากผูฟ้ ัง
4.1.3.2 สถานีบางแห่งมีบุคลากรน้อยและขาดคุณสมบัตบิ างประการในการทําหน้ าทีเป็ นนักจัด
รายการฯ
ปัจจัยภายในทีเป็ นอุปสรรคต่อวิทยุฯ ทีเกียวข้องกับบุคลากร มีดงั นี
1) สถานีวิทยุฯ บางแห่งโดยเฉพาะวิทยุชุมชนมีบุคลากรน้อย นักจัดรายการบางคนทํา
หลายหน้าที เช่น นอกจากจัดรายการแล้ว ยังดูแลสถานีตงแต่
ั การเปิ ด-ปิ ด ทําความ
สะอาด ติดต่อประสานงาน และนักจัดรายการบางคนดําเนินรายการหลายชัวโมงและ
หลายช่วงเวลา ฯลฯ
2) นักจัดรายการวิทยุฯ ขาดความรู ้ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ หลายคนขาดความรู ้เกียวกับ
ความก้าวหน้าและการเปลียนแปลง (ณ ปัจจุบนั ) ของ สปป.ลาว บางคนขาดความรู ้
เกียวกับวัฒนธรรมประเพณีของ สปป.ลาว และส่วนใหญ่ขาดความรู ้เกียวกับกฎหมายที
เกียวข้องและจําเป็ นเกียวกับไทยและ สปป.ลาว อาทิ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
3) นักจัดรายการวิทยุฯ
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะวิทยุชุมชนทีใช้ภาษาไทยกลางในการจัด
รายการ ซึงใช้ภาษาไม่ถูกต้องและไม่ชดั เจน ในอักขรวิธีทงการออกเสี
ั
ยง ร และ ล และ
เสียงควบกลํา รวมทังการออกเสียงคําอย่างไม่ชดั ถ้อยชัดคํา
4) นักจัดรายการวิทยุฯ โดยเฉพาะนักจัดรายการวิทยุชุมชนทีใช้ภาษาไทยกลางในการจัด
รายการส่วนใหญ่ไม่มีใบรับรองเป็ นผูป้ ระกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ ตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ (ปัจจุบนั มีการยกเลิกการจัดสอบ)

4.1.3.3 สถานีบางแห่งมีกาํ ลังส่ งตําและขาดความพร้ อมด้ านอุปกรณ์/เครื องมือ
สถานีวิทยุชุมชนบางแห่งส่งสัญญาณรัศมีครอบคลุมน้อยกว่า กิโลเมตร จึงทําให้ตวั แทน
จากสถานีวิทยุชุมชนบางแห่งยอมรับว่า สถานีวิทยุชุมชนของตนส่งสัญญาณครอบคลุมเฉพาะชุมชน
ของตนและสัญญาณสามารถข้ามฝั งไปยัง สปป.ลาว ได้เพียงบางช่วงเวลาเท่านัน (โดยเฉพาะเมือไม่
มีสญ
ั ญาณเสียงใด ๆ รบกวนหรื อแทรกซ้อน) ซึงสําหรับสถานีบางแห่งถือว่าเป็ นจุดอ่อน นอกจากนี
ปัจจัยเกียวกับกําลังส่งยังสัมพันธ์กบั ทีตังของสถานีวิทยุฯ ด้วย ซึงพบว่า ยิงทีตังวิทยุชุมชนอยูใ่ กล้ริม
แม่นาํ โขงมากเท่าใด รัศมีครอบคลุม สปป.ลาว ยิงมากขึนเท่านัน
ผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุชุมชนบางแห่งแสดงความต้องการในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการผลิตรายการและการดําเนินงานภายในสถานี และสถานีบางแห่งต้องการการสนับสนุน
ให้มีชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเคลือนที เพือใช้ในการถ่ายทอดรายการสดนอกสถานทีในงานต่าง ๆ
เช่น การแข่งเรื อ บุญบังไฟ ฯลฯ ตลอดจนการมีชุดเครื องมือและอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณสํารองใน
กรณี ทีเกิดปัญหาทางเทคนิคทีต้องใช้เวลาในซ่อมหรื อแก้ไข อย่างไรก็ตามผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ส่วน
ใหญ่แสดงความต้องการนําเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตมาสนับสนุนการผลิตรายการ
4.1.4 ปัจจัยภายนอกทีเป็ นอุปสรรคต่อวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทําหน้ าทีด้ าน
การส่ งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-ลาว
การศึกษาพบว่า
ปัจจัยภายนอกทีเป็ นอุปสรรคในการทําหน้าทีส่งเสริ มความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-ลาวของวิทยุฯ ตามแนวชายแดน ได้แก่ ความแตกต่างของระบอบการปกครอง การขาด
ความไว้เนือเชือใจกันในระดับรัฐบาล ภาษาทีคล้ายคลึงแต่ก็มีความแตกต่าง ทัศนคติทีเป็ นลบของ
คนบางกลุ่ม นโยบายการจํากัดกําลังส่งสัญญาณวิทยุชุมชนของของรัฐบาลไทย ความไม่แน่นอน ไม่
สมําเสมอและจํากัดของการสนับสนุนด้านการเงินจากส่วนต่าง ๆ การแข่งขันด้านราคาการ
สนับสนุนรายการ และความไม่ชดั เจนในสถานภาพของวิทยุชุมชน รายละเอียด ดังนี
4.1.4.1 ความแตกต่างของระบอบการปกครอง
เนืองจากประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข ในขณะที สปป.ลาว ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ซึงระบบสิทธิและเสรี ภาพ
ตลอดจนกฎหมายบางส่วนแตกต่างกัน ทําให้วิทยุฯ ถูกจํากัดขอบเขตในการทําหน้าที

4.1.4.2 การขาดความไว้เนือเชื อใจกันในระดับรัฐบาล
ในส่วนของความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลนัน
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ
บางส่วนยืนยันว่า
ความสัมพันธ์ระดับประชาชนนันมีความแนบแน่นและใกล้ชิดกันแบบเป็ นญาติพีน้อง (รายละเอียด
ได้กล่าวแล้ว)แต่ระดับรัฐบาลของทัง ประเทศนันยังขาดความไว้เนือเชือใจกัน ซึงเป็ นปัจจัยสําคัญ
ทีเป็ นอุปสรรคในการตกลงในความร่ วมมือต่าง ๆ รวมทังความร่ วมมือในการส่งเสริ มวิทยุฯ ตาม
แนวชายแดนให้ทาํ หน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
4.1.4.3 ภาษาทีคล้ายคลึงแต่กม็ คี วามแตกต่าง
แม้ว่าภาษาอีสาน เปรี ยบเสมือนสือกลางทีทังคน สปป.ลาว และไทยสามารถเข้าใจกันและ
กันได้ (ซึงเป็ นปัจจัยทีมีบทบาทสําคัญในการเสริ มศักยภาพวิทยุฯ ตามแนวชายแดนให้ทาํ หน้าทีใน
การส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาวดังกล่าวแล้ว) แต่ในความคล้ายคลึงกันของภาษาไทยและ
สปป.ลาว ก็มีความแตกต่างกัน เช่น คําว่า “ตัว” ในภาษาไทย หมายถึง บัตรทีแสดงถึงสิทธิ เช่น ตัว
รถ ตัวหนัง แต่ภาษาลาว จะใช้คาํ ว่า “ปี ” ในความหมายดังกล่าว คําว่า “ขวด” ในภาษาลาว หมายถึง
“แก้ว” ของภาษาไทย คําว่า “จอก” ในภาษาลาว แปลว่า “แก้ว” ในภาษาไทย ฯลฯ จึงทําให้ผใู ้ ช้ภาษา
ต้องมีความเข้าใจและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เพือป้องกันการเข้าใจผิดจากการสือสาร ภาษาทีใช้และมี
ความหมายต่างกันของ ประเทศ จึงอาจเป็ นปัจจัยอุปสรรคได้เช่นกัน
4.1.4.4 ทัศนคติทเป็ี นลบของคนบางกลุ่ม
คน สปป.ลาว บางคนมีทศั นคติในด้านลบต่อคนไทย อันเกิดจากการมีประสบการณ์ทีไม่ดี
จากคนไทยทีไม่ดี เช่น การถูกดูถูก การถูกหลอก ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ ฯลฯ และเกิดจากความเข้าใจ
ผิด ในขณะเดียวกันคนไทยบางคนก็มีทศั นคติในด้านลบต่อคน สปป.ลาว ทังจากการมีประสบการณ์
ทีไม่ดีจากคน สปป.ลาว ทีไม่ดี และความเข้าใจผิดต่าง ๆ เช่นกัน โดยบางคนต่างกล่าวหากันและกัน
ว่า “ขีโกง” “ไม่ซือ” บางคนรับรู ้และเข้าใจผิด ๆ ว่า อีกฝ่ าย “ดีกว่า” หรื อ “ด้อยกว่า” ฯลฯ
4.1.4.5 นโยบายการจํากัดกําลังส่ งสัญญาณวิทยุชุมชนของรัฐบาลไทย
ผูด้ าํ เนินการวิทยุชุมชนมองว่า การทีกรมประชาสัมพันธ์กาํ หนดกําลังส่งสัญญาณครอบคลุม
กิโลเมตรนัน เป็ นการข้อจํากัดในการส่งสัญญาณ อันเป็ นอุปสรรคให้การครอบคลุมของสัญญาณ
วิทยุเป็ นไปอย่างจํากัดและจํากัดการทําหน้าทีของวิทยุชุมชนในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว

4.1.4.6 ความไม่แน่นอน ไม่สมําเสมอและจํากัดของการสนับสนุนด้ านการเงินจากส่ วนต่าง ๆ
ในส่วนของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดหนองคายนัน ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดรายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาวอย่างจํากัดและไม่สมําเสมอ
ในขณะทีสถานีวิทยุฯ อืน ๆ ทีรายได้ขึนอยูก่ บั การสนับสนุนจากผูส้ นับสนุนรายการ ทังทางตรง คือ
ผูส้ นับสนุนรายการ (สินค้าและบริ การต่าง ๆ) ซือเวลาเพือโฆษณาโดยตรงกับสถานี และทางอ้อม
คือ สถานีให้นกั จัดรายการวิทยุฯ เช่าช่วงเวลา และนักจัดรายการผูเ้ ช่าช่วงเวลาขายเวลาโฆษณาแก่
ผูส้ นับสนุนรายการ ซึงบางครังไม่แน่นอนและไม่สมําเสมอ เพราะผูส้ นับสนุนรายการบางครังทํา
การโฆษณาและบางครังไม่ทาํ การโฆษณาสินค้าและหรื อบริ การผ่านสือวิทยุฯ ในขณะทีผูส้ นับสนุน
รายการบางรายไม่ได้ทาํ การโฆษณาผ่านสือวิทยุฯ ตลอดทังปี
4.1.4.7 การแข่ งขันด้ านราคาการสนับสนุนรายการ
สภาพการแข่งขันทางธุรกิจในกลุ่มของวิทยุฯ ทีดําเนินการในรู ปของธุรกิจ ทังวิทยุฯ หลัก
และวิทยุชุมชนเป็ นไปอย่างเข้มข้น ทังระหว่างวิทยุฯ หลักและวิทยุฯ หลักด้วยกัน ระหว่างวิทยุฯ
หลัก และวิทยุชุมชน รวมทังระหว่างวิทยุชุมชนด้วยกัน (โดยเฉพาะอําเภอเมือง ซึงมีจาํ นวนสถานี
วิทยุชุมชนมากกว่า แห่ง) ด้วยการใช้วิธีการลดราคาค่าสนับสนุนรายการและค่าสปอตคันรายการ
เพือแย่งชิงผูส้ นับสนุนรายการ ทําให้เกิดปัญหารายได้เพือใช้จ่ายในการดําเนินการ และเพือการใช้
จ่ายในส่วนอืน ๆ มีจาํ นวนน้อย
4.1.4.8 ความไม่ชัดเจนในสถานภาพของวิทยุชุมชน
เนืองจากยังไม่มีหน่วยงานใดมากํากับดูแลวิทยุชุมชน
สถานภาพของวิทยุชุมชนจึงไม่มี
กฎหมายรองรับทีชัดเจน ทําให้สถานภาพของวิทยุชุมชนไม่ชดั เจน กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการ
วิทยุชุมชนบางคนกล่าวถึงวิทยุชุมชนทีตนดําเนินการว่าถูกเรี ยกว่าเป็ น “วิทยุเถือน” กลุ่มตัวอย่างที
เป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุชุมชนเกิดภาวะพะวงในสถานภาพของสถานีว่ารัฐบาลจะปฏิบตั ิหรื อดําเนินการ
ต่อวิทยุชุมชนอย่างไร
ความไม่ชดั เจนในสถานภาพของวิทยุชุมชนนีเป็ นส่วนหนึงทีทําให้
ผูด้ าํ เนินการวิทยุชุมชนบางคนไม่เห็นด้วยกับบทบาทของวิทยุฯ ทีจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และ
บทบาทอืนทีจะก่อให้เกิดปัญหากับการดําเนินงานวิทยุชุมชนของตน

4.2 สภาพปัจจุบันของวิทยุฯ ไทย และสปป.ลาว
4.2.1 สภาพปัจจุบันของวิทยุฯ ไทย
สถานีวิทยุฯ ของไทยในส่วนของวิทยุฯ หลักทัวประเทศมีจาํ นวน สถานีเป็ นระบบ เอ.
เอ็ม.
สถานี และ ระบบ เอฟ.เอ็ม.5
สถานี (กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์,
) และสถานีวิทยุชุมชน มีจาํ นวน , สถานี
(ข้อมูลจาก รายชือผูย้ นคํ
ื าขอเข้าร่ วมโครงการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์
http://www.prd.go.th/radio_local/
และการโทรศัพท์ประสานสํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด
บางส่วน ซึงจํานวนดังกล่าวไม่รวมสถานีวิทยุฯ ทีไม่ขอเข้าโครงการฯ และเป็ นข้อมูลทีไม่ใช่ขอ้ มูล
ณ ปัจจุบนั )
สถานีวิทยุฯ ของไทยในจังหวัดหนองคายทีเป็ นวิทยุฯ หลัก มีจาํ นวน สถานี ได้แก่ สวท.
หนองคาย สวท. บึงกาฬ อสมท.หนองคาย และส.ทร.หนองคาย ส่วนวิทยุชุมชน ตามทําเนียบวิทยุ
ชุมชนของสํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดหนองคาย มีจาํ นวน สถานี ซึงทังหมดออกอากาศใน
ระบบ เอฟ.เอ็ม. (แต่เมือเข้าพืนทีวิจยั ทราบว่ามีจาํ นวนมากกว่าในทําเนียบ) การดําเนินการวิทยุชุมชน
ในจังหวัดหนองคาย ไม่เพียงแต่มีปัญหาสัญญาณคลืนรบกวน แทรกหรื อเบียดกันภายในประเทศ
ปัญหาดังกล่าวยังไปกระทบสัญญาณคลืนของทางฝั ง สปป.ลาว ด้วย
จากการประมวลคําให้สมั ภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ และสุ่มเปิ ดรับฟัง
รายการวิทยุฯ เมือคราวทีอยูใ่ นพืนทีวิจยั พบว่า วิทยุฯ ของไทยนําเสนอรายการเพลงเป็ นส่วนใหญ่
ทังเพลงลูกทุ่ง หมอลํา เพือชีวิต ลูกกรุ ง และสตริ ง ฯลฯ สถานีวิทยุฯ บางแห่งเปิ ดเพลงขณะ
ออกอากาศรายการ โดยไม่มนี กั จัดรายการวิทยุฯ จัดรายการ บางสถานีเน้นการเปิ ดเพลงหมอลํา
นอกจากนันมีการนําเสนอเนือหาต่าง ๆ เช่น การเกษตร มงคลชีวิต ผญา หลักธรรม การรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดและสาธารณสุข เช่น โรคภัยไข้เจ็บในแต่ละฤดูกาล
บาทรักษาทุกโรค ฯลฯ
รณรงค์การไปใช้สิทธิในการเลือกตังระดับท้องถิ นและระดับชาติ สิ งแวดล้อม รวมทังข่าวสารทัวไป
จากสือสิ งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต โดยมักแทรกในรายการ และบางสถานีวิทยุฯ จัดทําสปอตและ
ออกอากาศเพือการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด ไฟป่ าและอุบตั ิเหตุ ฯลฯ
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ในทางเทคนิคการกระจายเสี ยงในระบบ เอฟ.เอ็ม. มีเสี ยงหรื อสัญญาณรบกวนน้อยกว่าและชัดเจนกว่าระบบ เอ.เอ็ม. แต่ระบบ เอ.
เอ็ม. สัญญาณไปได้ไกลกว่า (ครอบคลุมพืนทีมากกว่า) ระบบ เอฟ.เอ็ม. ซึ งหากใช้กาํ ลังเครื องส่ งมาก ๆ สัญญาณในระบบ เอ.เอ็ม.จะ
ไปได้ไกลยิ งขึน

นักจัดรายการวิทยุฯ นําเสนอรายการด้วยภาษาอีสาน ภาษากลาง และมีบางสถานีวิทยุฯ ใช้
ภาษาลาวในรายการ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ กล่าวว่า ในการดําเนินงานและจัดรายการ
อาศัยแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี
1) หนังสือพิมพ์ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด
2) หนังสือต่าง ๆ เช่น ความรู ้ทวไป
ั ประเพณี อีสาน ฯลฯ
3) หน่วยงานรัฐในท้องถิ นทีส่งข่าวสารมายังสถานี เช่น สํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด
ทีว่าการอําเภอ เทศบาล อบต. โรงเรี ยน สถานีอนามัย โรงพยาบาล ชมรมกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ
4) ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ บางคนอาศัยแหล่งข้อมูล คือ อินเทอร์เน็ต โดยใช้ Google ในการค้น
ข้อมูล และบริ การข่าวผ่านมือถือโดย INN
ในส่วนของ สวท. นัน มีผสู ้ ือข่าวทําหน้าทีสือข่าวหรื อทําข่าว ในท้องถิ น โดยมีแหล่งข่าว
สําคัญคือ หน่วยงานราชการในท้องถิ น
สถานีวิทยุฯ บางแห่งเชิญหน่วยงานรัฐในท้องถิ นร่ วมจัดรายการ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรี ยน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาและโรงเรี ยนในพืนที ฯลฯ เพือให้หน่วยงานรัฐ
ดังกล่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านสถานีวิทยุฯ ซึงสถานีวิทยุฯ บางแห่งได้รับ
การตอบรับและหน่วยงานรัฐหลายแห่งส่งตัวแทนจัดรายการ
สถานีวิทยุฯ หลักนําเสนอข่าวภาคเช้า ภาคเทียง และภาคคําของกรมประชาสัมพันธ์ รวมทัง
มีการนําเสนอข่าวต้นชัวโมง
สถานีวิทยุชุมชนหลายแห่งเชือมโยงสัญญาณข่าวทุกภาคของกรม
ประชาสัมพันธ์เพือออกอากาศ วิทยุชุมชน อาทิ วิทยุเสียงธรรม นอกจากนําเสนอรายการของคณะ
สงฆ์แล้ว ยังนําเสนอธรรมะทุกต้นชัวโมง สถานีวิทยุฯ บางแห่งเป็ นศูนย์จาํ หน่ายสินค้า อาทิ นํา
ผลไม้เพือสุขภาพ อินทรา (Intra) และบางสถานีผลิตและจําหน่ายเพลง ซึงเป็ นผลงานของศิลปิ น
ของสถานีวิทยุฯ เอง
นักจัดรายการวิทยุฯ ส่วนใหญ่ควบคุมเสียงด้วยตนเองขณะดําเนินรายการ นักจัดรายการ
วิทยุฯ มีทงนั
ั กเรี ยนระดับประถมศึกษา (จัดรายการเองและควบคุมเสียงด้วยตนเอง) วัยรุ่ น วัยทํางาน
และผูส้ ูงอายุ นักจัดรายการวิทยุฯ ส่วนใหญ่ทาํ รายการวิทยุฯ สถานีเดียว บางคนทํารายการวิทยุฯ
ให้กบั สถานีวิทยุฯ - สถานี

นักจัดรายการวิทยุฯ บางคนพูดทักทายผูฟ้ ังทังไทยและ สปป.ลาว ในช่วงต้นรายการ อาทิ
“ขอสวัสดีพีน้องทางฝั งนครเวียงจันทน์” บางคนมีแฟนเพลงประจําทีอยู่ สปป.ลาว โดยแฟนเพลง
ติดตามฟังรายการเป็ นประจํา บางสถานีวิทยุฯ จัดทําแฟนคลับ และมีสมาชิกเป็ นคน สปป.ลาว และมี
การทํากิจกรรมร่ วมกันของสมาชิกแฟนคลับ สถานีวิทยุฯ บางแห่ง ผูบ้ ริ หารสถานีให้นโยบายแก่นกั
จัดรายการวิทยุฯ ว่า เมือมีสายโทรศัพท์ขอเพลงจาก สปป.ลาว ให้เปิ ดเพลงทีคน สปป.ลาว ขอก่อน
โดยให้เหตุผลว่า ต้องคํานึงถึงว่า คน สปป.ลาว เสียค่าโทรศัพท์ และคน สปป.ลาว เป็ นเพือนบ้าน
รวมทังจะส่งผลให้เกิดความรู ้สึกทีดีต่อกัน แม้นว่าสถานีวิทยุฯ บางแห่งจะไม่มนี โยบายและไม่
ปฏิบตั ิดงั กล่าว แต่ก็เคยถูกต่อว่าจากผูฟ้ ังคนไทยว่า สถานีลาํ เอียงเปิ ดเพลงตามคําขอของผูฟ้ ัง สปป.
ลาว ก่อน ทังทีตน (คนไทย) ของเพลงก่อน สถานีบางแห่งกําหนดให้นกั จัดรายการวิทยุฯ รับ
สายโทรศัพท์และนําออกอากาศการพูดคุยกันในรายการ สายโทรศัพท์ (หนึงคนโทร) ไม่เกิน
นาทีและไม่เกิน สายโทรศัพท์ต่อ รายการ (รายการโดยประมาณ ชัวโมง)
สถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนของไทยหลายแห่งออกอากาศโฆษณาสินค้าและบริ การของ
สปป.ลาว ซึงผูแ้ ทน สปป.ลาว กล่าวว่า การโฆษณาธุรกิจผ่านสือต้องขออนุญาต โดยต้องขออนุญาต
จากส่วนกลาง กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการทีเป็ นคน สปป.ลาว ท่านหนึงกล่าวว่า
การทีเจ้าของสินค้าและบริ การ สปป.ลาว ซือโฆษณาจากวิทยุฯ ไทย เพราะ “เพลงทีค่อนข้าง
หลากหลายกว่า ดีเจก็หลากหลายกว่า ค่าโฆษณาก็ถูกกว่า” ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ชุมชนส่วนหนึงให้
ข้อมูลเกียวกับราคาการสนับสนุนรายการว่าหากสนับสนุนรายการร่ วมกับผูส้ นับสนุนรายการอืน ใน
ความยาวรายการ ชัวโมง ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (สถานีบางแห่งวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์)
ราคาประมาณ , บาท ต่อเดือน แต่ถา้ เป็ นการเปิ ดสปอตโฆษณาทุกต้นชัวโมงราคาประมาณ
, – , บาท ต่อเดือน ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ท่านหนึงกล่าวว่า ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ไทยข้ามไปหา
ผูส้ นับสนุนรายการทาง สปป.ลาว สาเหตุหนึงคือ ผูส้ นับสนุนรายการทาง สปป.ลาว ไม่มีปัญหาการ
ชําระเงินค่าลงโฆษณา โดยจะชําระเงินตรงเวลา ซึงแตกต่างจากผูส้ นับสนุนรายการทางฝั งไทย
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ อสมท. กล่าวว่า มีบริ ษทั เอเจนซี สปป.ลาว ซือสปอตโฆษณาสินค้าทีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน อาทิ แชมพู เพือโฆษณาทางสถานีวิทยุฯ อสมท.
ผูบ้ ริ หารสถานีวิทยุฯ กลุ่มตัวอย่างหลายแห่งห้ามไม่ให้นกั จัดรายการวิทยุฯ พูดถึงเรื อง
การเมืองในทุกมิติทีจะกระทบต่อสถานีวิทยุฯ รวมทังข่าวสารใด ๆ หากไม่มีแหล่งทีมาก็หา้ ม
นําเสนอ
ถ้าเป็ นข่าวสารทีได้รับจากหน่วยงานราชการต้องออกอากาศตามหนังสือ
ห้ามพูด
นอกเหนือจากหนังสือทีได้รับมา นอกจากนี การศึกษายังพบว่า สถานีวิทยุฯ หลักบางแห่ง และวิทยุ
ชุมชนไม่มีผรู ้ ับผิดชอบเป็ นนักข่าวหรื อผูส้ ือข่าวทําหน้าทีในการหาข่าวหรื อทําข่าวอย่างชัดเจน

สถานีวิทยุชุมชนแห่งหนึงออกอากาศรายการของ VOA (Voice of America) ซึงเป็ นบทบาท
อีกด้านหนึงของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ในการเผยแพร่ ข่าวสารจากรายการ VOA ซึง
เจ้าหน้าทีของ VOA ทีกรุ งเทพฯ ให้ขอ้ มูลว่าทาง VOA ไม่มีนโยบายซือเวลาในการออกอากาศ
ยกเว้นในแถบยุโรปตะวันออก ซึงปกติ VOA ใช้วิธีการแลกเปลียน ซึงหากสถานีพิจารณาเห็นว่า
รายการ VOA เหมาะสมทีจะช่วยเสริ มรายการของสถานีได้ ก็สามารถนํารายการ VOA ออกอากาศ
ได้
. . สภาพปัจจุบันของวิทยุฯ สปป.ลาว
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว แยกการบริ หารจัดการออกจากสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งชาติลาว ตังแต่ปี
ปัจจุบนั ออกอากาศทางระบบ เอ.เอ็ม. KHz คลืนสัน . KHz และ
. KHz และระบบเอฟ.เอ็ม. . MHz และ . MHz รายการทีออกอากาศทางระบบ เอ.เอ็ม.
และคลืนสันเป็ นรายการทีมุง้ เน้นข่าวสารและรายการสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น เกษตรกร
เยาวชน และสตรี การออกอากาศด้วยระบบ เอ.เอ็ม.ส่งสัญญาณไปยังสถานีเครื อข่ายระดับจังหวัด
ผ่านดาวเทียมครอบคลุมทัวประเทศเมือวันที สิงหาคม
ในปี ต่อมาได้มีการส่งสัญญาณระบบ
เอฟ.เอ็ม.ครอบคลุมทังประเทศเช่นกัน สําหรับระบบ เอฟ.เอ็ม.ทัง คลืนมีการโฆษณาสินค้าและ
บริ การ (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว, www, 2552) สถานีวิทยุฯ ของ สปป.ลาว ทัวประเทศมี
จํานวน
สถานี เป็ นระบบ เอ.เอ็ม.
สถานี และระบบ เอฟ.เอ็ม.
สถานี (สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว,
: 18) ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทีเป็ นคน สปป.ลาว ท่านหนึงกล่าวว่า กําลัง
จะมีการสร้างสถานีวิทยุฯ แห่งใหม่ในนครหลวงเวียงจันทน์ ซึงได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
เกาหลีใต้ แต่มีเงือนไขว่าต้องซือผลิตภัณฑ์ของเกาหลีใต้เอง
สถานีวิทยุฯ ระดับจังหวัด (provincial radio station) ตังอยูต่ ามแขวงต่าง ๆ และเขตปกครอง
พิเศษหรื อนครหลวง (รายชือแขวงดูได้จากภาคผนวก จ) โดยสถานีวิทยุฯ ทีตังอยูใ่ นจังหวัดใหญ่และ
มีเศรษฐกิจดี เช่น หลวงพระบาง และสะหวันนะเขด (สุวรรณเขต) มักจะผลิตรายการเองมากกว่า
สถานีวิทยุฯ ทีตังอยูใ่ นจังหวัดทีเล็กและเศรษฐกิจไม่ค่อยดี สถานีวิทยุฯ กลุ่มหลังนีจึงมักจะรับ
สัญญาณรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และมีรายการทีผลิตขึนเองน้อย (สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว, www, 2552) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว ได้กาํ หนดทิศ
ทางการขยายและพัฒนาในช่วงปี พ.ศ.
- โดยจะขยายกิจการเพือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และกําหนดให้มีการพัฒนาเพือให้สญ
ั ญาณวิทยุฯ สามารถครอบคลุมพืนทีทัว
ประเทศ รวมทังปรับการกระจายเสียงเป็ นดิจิทลั ทังหมด เป็ นต้น (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
ลาว, : 19-20)

ผูว้ ิจยั ได้ฟังรายการวิทยุฯ ของ สปป.ลาว ในขณะอยูใ่ นพืนทีวิจยั พบว่า สถานีวิทยุฯ เอฟ.
เอ็ม. . ช่วงหนึงของสถานี (เวลาประมาณ . น.) นําเสนอรายการเพลง ด้วยนักจัดรายการ
วิทยุฯ หญิง เพลงทีเปิ ดเป็ นเพลงสตริ งของ สปป.ลาว นอกจากนีมีการพูดและเปิ ดสปอตโฆษณา
สินค้าและบริ การในรายการ สินค้าและบริ การต่าง ๆ เช่น ร้านนวดแผนโบราณ ร้านอาหาร และศูนย์
สอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษและญีปุ่ น) สปอตโฆษณาในรายการ อาทิ สปอตโฆษณา Tigo6 ด้วย
เนือร้องและทํานองเพลงแร็ พ ในรายการเปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ังโทรศัพท์เข้าร่ วมรายการโดยออกอากาศ
(open line) โดยให้ผฟู ้ ังบอกสโลแกนของรายการและเตือนให้พูดอย่างสุภาพ อีกสถานีหนึงคือ เอ.
เอ็ม.
(ช่วงเวลาประมาณ . น.) เป็ นช่วงรายการภาษาจีนในชีวติ ประจําวัน ทีนําเสนอโดย
นักจัดรายการวิทยุฯ คู่หญิงและชายพูดถึงวัฒนธรรมจีน เทศกาลตรุ ษจีน สอนภาษาจีน ในตอนนี
เสนอการสนทนาเกียวกับการตัดผมและย้อมสีผม โดยมีการเปิ ดเพลงม้งลาวและเปิ ดเพลงจีน (ส่ง
ท้ายรายการ)
จากแผ่นพับ ปี การก่อตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว / / - / /
ระบุ
ว่า สถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. . มีรายการทีนําเสนอภาษาต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม ฝรั งเศส
อังกฤษ ฯลฯ รวมทังข่าวประกาศและเพลง ฯลฯ สถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. . นําเสนอรายการต่าง ๆ
เช่น รายการข่าว รายการเพลง รายการเกียวกับวัฒนธรรม รายการร่ วมใจป้องกันความสงบสุข
รายการเพือความปลอดภัยในชีวติ รายการคุณธรรมประจําใจ รายการวันเสาร์และอาทิตย์สาํ หรับเด็ก
และรายการสําหรับวัยรุ่ น ฯลฯ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทีเป็ นคนไทยท่านหนึงกล่าวว่า จังหวัดหนองคายเคยใช้งบประมาณในการซือ
เวลาเปิ ดสปอตทีวิทยุฯ สปป.ลาว เพือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเทียวงานทีจัดขึนโดยจังหวัด อาทิ
งานสงกรานต์ โดยว่าจ้างให้ทาง สปป.ลาว ผลิตสปอตตามเนือหาทีทางฝ่ ายไทยเขียนขึน

4.3 บทบาทปัจจุบันของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการส่ งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว
วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดน จังหวัดหนองคายทังวิทยุฯ หลักและวิทยุชุมชนใน
ปัจจุบนั มีบทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาวในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1) บทบาทในการเชือมสัมพันธ์ดว้ ยความบันเทิงผ่านเสียงเพลง
รายการส่วนใหญ่ที
นําเสนอเป็ นรายการเพลง บางรายการเปิ ดทังเพลงไทยและเพลง สปป.ลาว หลาย
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บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ ชือบริ ษทั Millicom Lao ซึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมลงทุนระหว่าง Millicom International
Cellular และรัฐบาล สปป.ลาว (ข้อมูลจาก http://www.tigolao.com)

รายการมีการเปิ ดให้ผฟู ้ ังโทรศัพท์เข้าร่ วมในรายการเพือขอเพลง
คนฟังรายการ
โดยเฉพาะคน สปป.ลาว โทรศัพท์เข้าร่ วมรายการเพือขอเพลงผ่านทางรายการของ
สถานี โดยมีการพูดคุยระหว่างนักจัดรายการและผูท้ ีโทรศัพท์เข้ารายการทังในรู ปแบบ
“หน้าไมค์” กล่าวคือ พูดคุยกันออกอากาศให้ผฟู ้ ังอืนได้ยนิ และ “หลังไมค์” อันเป็ น
การพูดคุยกันเป็ นการเฉพาะโดยมิได้ออกอากาศการสนทนาพูดคุยนัน ๆ ในการ
โทรศัพท์เข้าไปยังรายการดังกล่าว ผูฟ้ ังทีโทรศัพท์ส่วนหนึงขอเพลงและมอบเพลงที
ขอให้เพือน พีน้อง ฯลฯ และนักจัดรายการ โดยผูฟ้ ัง สปป.ลาว ก็จะขอเพลงให้คน
สปป.ลาว และหรื อคนไทย มีคน สปป.ลาว บางคนทํางานทีไทย โทรศัพท์เข้ารายการ
เพือขอเพลงฝากกลับบ้านที สปป.ลาว โดยให้เหตุผลทีไม่โทรศัพท์ไปหาพ่อและแม่
โดยตรงกับนักจัดรายการวิทยุฯ ว่า ต้องการให้คนในหมู่บา้ น โดยเฉพาะคนข้างบ้านรู ้
ว่าเขาคิดถึงพ่อแม่
ในขณะทีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนมีบทบาทให้ความบันเทิงและเชือมสัมพันธ์
ด้วยเสียงเพลง โดยมีผฟู ้ ังทัง
ฝั งมีส่วนร่ วมในการให้ความบันเทิงแก่กนั และกัน
กล่าวคือ เลือกขอเพลงทีชอบหรื อถูกใจให้กนั และกัน แม้จะเป็ นจุดเล็ก ๆ แต่เป็ น
จุดสําคัญจุดหนึงทีเชือมใจกันและกัน
ด้วยความประสงค์อยากให้ได้รับความ
เพลิดเพลินและมีความสุขจากการได้ฟังเพลงทีชอบ ด้านนักจัดรายการวิทยุฯ ทีจัดเพลง
ตามคําขอถือว่าได้ทาํ หน้าทีในการเชือมโยงความสัมพันธ์ดา้ นจิตใจและความรู ้สึกทีดี
ต่อกัน เพือเสริ มบทบาทในการเชือมสัมพันธ์ดว้ ยความบันเทิงผ่านเสียงเพลง สถานี
วิทยุฯ บางแห่งและ นักจัดรายการ วิทยุฯ บางคนมีหมายเลขโทรศัพท์ของทังไทยและ
สปป.ลาว เพืออํานวยความสะดวกให้ผฟู ้ ังทังไทยและ สปป.ลาว โทรศัพท์เข้าร่ วม
รายการได้อย่างประหยัด (ผูฟ้ ัง สปป.ลาว โทรศัพท์มายังไทยผ่านหมายเลขของ สปป.
ลาว เองจะถูกกว่าการโทรศัพท์เข้าหมายเลขของไทย) นักจัดรายการผูเ้ ป็ นตัวกลางนํา
เพลงเพือสานสัมพันธ์เป็ นทีนิยมของผูฟ้ ัง สปป.ลาว ซึงมีผฟู ้ ัง สปป.ลาว จํานวนหนึง
ข้ามมาดูตวั นักจัดรายการ พร้อมกับนําของมาฝาก
2) บทบาทการโฆษณาสินค้าและบริ การทังฝั งไทยและลาว
เป็ นการเผยแพร่ ขอ้ ความ
โฆษณาเพือจําหน่ายสินค้าและให้บริ การของธุรกิจให้บริ การต่าง ๆ ทังสินค้าและ
บริ การทีอยูฝ่ ั งไทยและฝั ง สปป.ลาว สินค้าและบริ การฝั งไทย เช่น ห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าในจังหวัด ยาสมุนไพรเพือสุขภาพ แป้งหอม (บางยีห้อขายเฉพาะใน สปป.ลาว
ไม่มีขายในประเทศไทย)โรงเรี ยนเสริ มสวย ฯลฯ สินค้าฝั งลาว เช่น นิตยสารของ สปป.
ลาว ร้านอาหารและร้านสะดวกซือ ร้านเคาะพ่นสี ร้านจําหน่ายเครื องเสียง ร้าน
จําหน่ายสแตนเลสและรัวอัลลอย ฯลฯ รวมทังซีดีผลงานเพลงของศิลปิ น สปป.ลาว (ที
ผลิตโดยบริ ษทั ร่ วมทุนไทย และสปป.ลาว)

3)

4)

5)

6)

7)

ทังนีการโฆษณาสินค้าและบริ การดังกล่าว อยูใ่ นรู ปแบบของสปอตโฆษณา ซึงใช้
ทังภาษาไทย ภาษาลาว และผสมผสานทัง ภาษา และอยูใ่ นลักษณะของการพูดใน
รายการโดยนักจัดรายการวิทยุฯ และการสัมภาษณ์ อาทิ การสัมภาษณ์ศิลปิ นนักร้อง
เจ้าของผลงานเพลงทังไทยและ สปป.ลาว
บทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ผา่ นวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ น ฝั งโขง วิทยุฯ
ตามแนวชายแดนไทย-ลาว
จังหวัดหนองคายได้นาํ เสนอเนือหาเกียวกับวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตของท้องถิ น พิธีกรรมและความเชือต่าง ๆ ฯลฯ ของทัง ฝั ง อันเป็ น
การถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ฝั งโขง อาทิ ประเพณี แข่งเรื อไทย-ลาว
(เช่น ทีอําเภอ ปากคาด และอําเภอบึงกาฬ)
บทบาทในการเป็ นช่องทางส่งข่าวสาร ทังข่าวสารทีเกียวกับเทศกาลงานบุญ งานบวช
งานศพ แจ้งของหาย บอกกล่าวปัญหาการทํางาน และสอบถามหรื อแจ้ง “สารทุกข์สุข
ดิบ” โดยผูฟ้ ังทังไทยและ สปป.ลาว โทรศัพท์มายังรายการหรื อสถานี หรื อฝากข่าวที
เขียนขึนส่งถึงนักจัดรายการวิทยุฯ เพือส่งข่าวงานบุญต่าง ๆ เพือประชาสัมพันธ์ให้คน
ไปร่ วมหรื อช่วยงานบุญนัน ๆ รวมทังการบอกกล่าวกิจกรรมงานต่าง ๆ เพือให้คนไป
เทียวงาน ตลอดจนการสอบถามความเป็ นอยูข่ องกันและกัน เช่น การฝากถามสารทุกข์
สุขดิบจากคน สปป.ลาว ถึงพีน้องฝั งไทย และการถามความเป็ นอยูจ่ ากคน สปป.ลาว
ถึงนักจัดรายการวิทยุฯ หรื อแจ้งสารทุกข์สุขดิบของคน สปป.ลาว ทีมาทํางานฝั งไทยไป
ยังญาติอยู่ สปป.ลาว เป็ นต้น
บทบาทในการให้ข่าวสารความรู ้ อันเป็ นบทบาททีสถานีวิทยุฯ นําเสนอข่าวสารด้าน
ต่าง ๆ ทังไทยและต่างประเทศ เช่น ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พยากรณ์อากาศ
ตลอดจนเนือหาความรู ้ดา้ นต่าง ๆ เช่น ความรู ้ทางการเกษตร การดูแลรักษาสุขภาพ
ร่ างกาย บทลงโทษของการเข้าเมืองผิดกฎหมาย การห้ามนําเข้าสัตว์ป่าและกล้วยไม้เข้า
มาไทย ข้อควรรู ้สาํ หรับคนต่างด้าว ฯลฯ รวมทังข่าวสารการจัดกิจกรรมร่ วมกันของ
ไทยและ สปป.ลาว เป็ นต้น
บทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนา สถานีวิทยุฯ บางแห่งออกอากาศเนือหาเกียวกับธรรม
ของพระพุทธเจ้า อันเป็ นการเผยแผ่พุทธศาสนาแก่ผฟู ้ ังรายการ ซึงพบมากในสถานีวิทยุ
ชุมชนทีดําเนินการโดยวัด อันเป็ นการเชือมโยงจิตใจของชาวพุทธทัง ฝั งโขง
บทบาทในการให้ความรู ้ความเข้าใจในภาษาไทย อันทําให้ทงคนไทยและโดยเฉพาะ
ั
คน สปป.ลาว รู ้และเข้าใจหรื ออย่างน้อยคุน้ เคยกับภาษากลางและภาษาอีสานผ่านการ
พูดของนักจัดรายการวิทยุฯ และเนือร้องของเพลงสตริ ง ลูกทุ่ง และหมอลํา ในส่วนของ
ภาษาอีสานนันยังกล่าวได้ว่าวิทยุฯ ตามแนวชายแดนมีบทบาทในการอนุรักษ์ภาษาถิ น
ด้วย กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว บางคนกล่าวว่า ตนเองได้รู้จกั และเข้าใจ

ภาษาไทยมากขึน รวมทังคําศัพท์ใหม่ ๆ โดยการฟังรายการทางวิทยุฯ และใช้ภาษาไทย
สือสารกับคนไทยได้อย่างเข้าใจกัน

4.4 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประสบการณ์เกียวกับการเดินทางไป สปป.ลาว พฤติกรรมการ
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผู้ดําเนินการวิทยุฯ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ประสบการณ์เกียวกับ
การเดินทางไป สปป.ลาว พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ และโทรทัศน์ของ สปป.ลาว และทัศนคติ
ด้านต่าง ๆ รายละเอียด ดังนี

4.4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผู้ดําเนินการวิทยุฯ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ซึงส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน
คน และเพศ
หญิง จํานวน คน ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ มีอาชีพเป็ นข้าราชการในท้องถิ น เช่น ตํารวจ ทหาร ครู
เจ้าหน้าที เกษตร อบต. ปลัด อบต. ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกร ผูเ้ กษียณอายุราชการ
และทํางานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในท้องถิ น รวมทังเป็ นพระ เป็ นต้น นักจัดรายการวิทยุฯ บาง
คนขายประกัน (บอกว่ามีลูกค้าเป็ นคน สปป.ลาว) บางคนยังทําหน้าทีรับส่งเงินจากคน สปป.ลาว ที
ทํางานในไทยไปยังพ่อแม่ทีอยู่ สปป.ลาว ด้วยวิธีการให้คน สปป.ลาวทีอยูฝ่ ั งไทย โอนเงินเข้ายัง
บัญชี ธกส. ของตน และเมือเงินเข้าก็ใช้รายการวิทยุฯ ในการประกาศให้พ่อแม่ของคนฝากเงินมารับ
เงิน
4.4.2 ประสบการณ์เกียวกับการเดินทางไป สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผู้ดําเนินการวิทยุฯ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯมีทงคนที
ั
เคยไปและไม่เคยไป สปป.ลาว สําหรับกลุ่ม
คนทีเคยไป ยังมีทงคนที
ั
เดินทางไป สปป.ลาวบ่อยครัง และคนทีเคยไป - ครัง

4.4.3 พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ และโทรทัศน์ของ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ผู้ดําเนินการวิทยุฯ
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ส่วนน้อยทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ และโทรทัศน์ของ สปป.ลาว ในส่วนที
เปิ ดรับสือแพร่ ภาพและกระจายเสียงของ สปป.ลาว ให้เหตุผลว่า ติดตามฟังเพือจะได้รู้ข่าวสารของ
สปป.ลาว
4.4.4 ทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผู้ดําเนินการวิทยุฯ
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า วิทยุฯ ควรเป็ นสือสร้างสรรค์แต่สิ งดี ๆ โดยบางคน
กล่าวโดยสรุ ปการสัมภาษณ์ว่า ไม่ว่าบทบาทใด ๆ หากเป็ นบทบาททีดีหรื อมีประโยชน์ เป็ นบทบาท
ทีวิทยุฯ พึงกระทํา แต่เมือพูดถึง สปป.ลาว ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ บางส่วนมีทศั นคติทีเป็ นลบ
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีถึงดีมาก บางคนระบุว่า ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับกลาง ทังนีผูด้ าํ เนินการ
วิทยุฯ พูดถึงการข้ามไปมาหาสู่กนั ทีต่อเนือง การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของคน สปป.ลาว รวมทังการข้าม
มาของคน สปป.ลาว ในช่วงบุญประเพณี ต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ งานกราบนมัสการหลวงพ่อใสที
หนองคาย ฯลฯ ในส่วนของระดับความสัมพันธ์ไทย-ลาวทีดีหรื อไม่ดีนนั กลุ่มตัวอย่างฯ กล่าวว่า
สามารถพิจารณาได้จากตัวชีวัดต่าง ๆ ดังนี
1) ระดับความถีการไปมาหาสู่กนั ระหว่างคนของ ประเทศ ซึงเป็ นการเดินทางข้ามไปมา
เพือพบปะ เยียมเยือนระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว ทังระดับความสัมพันธ์แบบ
ญาติพีน้อง แฟนหรื อเพือน ฯลฯ ช่องทางการไปมาหาสู่กนั เช่น การข้ามอย่างถูกต้อง
ผ่านจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน และการข้ามอย่างไม่ถกู ต้อง กล่าวคือ การลักลอบ
ข้ามฝั งตามแนวฝั ง การข้ามฝั งด้วยการใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวจะใช้รถยนต์หรื อรถ
โดยสารข้ามฝั ง การข้ามฝั งอีกวิธีหนึงคือ การใช้เรื อตามท่าเทียบเรื อของจุดผ่านแดน
หรื อจุดผ่อนปรนต่าง ๆ
2) ระดับความไว้วางใจต่อกันระหว่างคนของ ประเทศ อันเป็ นความไว้วางใจในระดับ
ผูน้ าํ (ทังระดับชาติและท้องถิ น) และเจ้าหน้าทีของทัง ประเทศในความตกลง ความ
ร่ วมมือ ฯลฯ
3) ปริ มาณการค้าขายระหว่างกัน อันหมายถึง ปริ มาณการซือและจําหน่ายสินค้าและ
บริ การระหว่างกันของคนทัง ประเทศ ทังการนําเข้าและส่งออก รวมทังการร่ วมทํา
ธุรกิจระหว่างคนไทยและ สปป.ลาว

4) ปริ มาณการท่องเทียวระหว่างกัน ซึงเป็ นการเดินทางของคนไทยและ สปป.ลาว เพือการ
ท่องเทียว มิใช่เฉพาะคนไทยเท่านันทีข้ามไปท่องเทียวสถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติ
หรื อสถานทีทีสําคัญหรื อเพือนมัสการสิ งศักดิสิทธิใน สปป.ลาว แต่มีคน สปป.ลาว
ข้ามมาเทียวในไทย และไม่ใช่เฉพาะในเขตหนองคาย คน สปป.ลาว บางคนเดินทางไป
ท่องเทียวยังจังหวัดเชียงใหม่ และกรุ งเทพฯ ฯลฯ
5) ปริ มาณความร่ วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานแข่งเรื อและงานบุญประเพณี ต่าง ๆ ทัง
การร่ วมกันจัดระหว่าง ฝั ง การร่ วมแข่งขัน การร่ วมชมและเชียร์ และการร่ วมทําบุญ
ด้วยการบริ จาคทรัพย์ สิ งของ ฯลฯ
6) ปริ มาณความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ สปป.ลาว เช่น การเปิ ดเส้นทางรถไฟ
ความร่ วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า เป็ นต้น
7) ระดับของการเปิ ดรับสือ อันสะท้อนจากการทีคนไทยและ สปป.ลาว เปิ ดรับสือทัง
วิทยุฯ โทรทัศน์ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ของกันละกัน

4.5 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ตามแนวชายแดนและทัศนคติด้าน
ต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ตามแนวชายแดนและทัศนคติ
ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว มี
รายละเอียด ดังนี

4.5.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย จํานวน
เพศ อายุ และอาชีพ ได้ดงั ต่อไปนี

คน จําแนกตาม

จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยสามารถจําแนกตามเพศได้ดงั นี
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จํานวน (คน)
206
194
400

ร้ อยละ
51.50
48.50
100

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย (จํานวน
คน) จําแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 51.50 และเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 48.50
จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยสามารถจําแนกตามอายุ ได้ดงั นี
อายุ
35-44 ปี
45-54 ปี
25-34 ปี
55-64 ปี
18-24 ปี
65 ปี ขึนไป
รวม

จํานวน (คน)
112
98
69
57
46
18
400

ร้ อยละ
28.00
24.5
17.25
14.25
11.5
4.5
100

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย (จํานวน
คน) จําแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยมีช่วงอายุ 35-44 ปี มีจาํ นวนมากทีสุด
คิดเป็ นร้อยละ 28.00 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 45-54 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.5 ช่วงอายุ 25-34 ปี คิดเป็ น

ร้อยละ 17.25 ช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้อยละ . ช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้อยละ . และช่วง
อายุ ปี ขึนไป คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ

จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยสามารถจําแนกตามอาชีพ ได้ดงั นี
อาชีพ
ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
รวม

จํานวน (คน)
156
116
3
3
21
16
14
11
400

ร้ อยละ
39.00
29.00
8. 0
8.
5.25
4.00
3.50
2.75
100

ตารางที 3 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอาชีพ

จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย (จํานวน
คน) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวหรื อค้าขาย มีจาํ นวนมากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 39. รองลงมา คือ เป็ นเกษตรกร คิดเป็ น
ร้อยละ 29. ลูกจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 8.5 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ . แม่บา้ น คิด
เป็ นร้อยละ . นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ . นักเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ . และทํางานใน
บริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ

4.5.2 พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ตามแนวชายแดน และทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย
) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่

ท่ านฟั งวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่
ฟั ง
27.00%

ไม่ฟั ง
73.00%

แผนภูมทิ ี แสดงการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

จากแผนภูมชิ ีให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ 73.00 และกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00

2) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว เพราะเหตุใด
ท่ านฟั งวิทยุฯ สปป.ลาว เพราะเหตุใด

ได้เ รี ยนรู ้ภาษาลาว
8.26%

ฟั งแต่ไม่มี
ความเห็นเพิ มเติม
2.48%

สัญญาณวิทยุ
ของลาวชัดเจน
6.61%

หลีกหนีจาก
ความเบือหน่าย
7.44%

ได้ความบันเทิง
46.28%

ผู ต้ อบ ๆ พฤติกรรม
การเปิ ดรับฟั งวิทยุของ
13.22%

แผนภูมทิ ี

ได้ขา่ วสารความรู ้
15.70%

แสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจํานวน
คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 เรี ยงตามลําดับดังนี
1) ได้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ได้ข่าวสารความรู ้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ผูต้ อบ ๆ พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุของตนเอง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) ได้เรี ยนรู ้ภาษาลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) หลีกหนีจากความเบือหน่าย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
6) สัญญาณวิทยุของลาวชัดเจน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
7) ฟังแต่ไม่มีความเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว เพราะเหตุใด
เหตุผ ลทีไม่ ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว

ไม่คนุ ้ เคยและไม่
เข้าใจภาษาลาว 5.44%

ไม่รวู ้ า่ รับสัญญาณได้
1.36%

อืน ๆ *
1.02%

ไม่ชอบฟั งเพลงหรือวิทยุฯ
สปป.ลาว ชอบหรือฟั ง
เฉพาะเพลงหรือวิทยุฯ ไทย
23.81%

ไม่มีเ ครืองรับวิทยุ
8.84%
ไม่มีสญั ญาณ หรือ
สัญญาณวิทยุฯ ของ
สปป.ลาวไม่ช ัดเจน
9.18%
ไม่มีเ วลาฟั งวิทยุ
14.63%

ผู ้ตอบ ๆ พฤติกรรมการ
เปิ ดรับฟั งวิทยุฯ ของตนเอง
0.68%

ไม่ฟังแต่ไ ม่มี
ความเห็ นเพิ มเติม
19.39%
เลือกเปิ ดรับสืออืนแทน
15.65%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลทีไม่ฟังวิทยุ ฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีไม่ฟังวิทยุ ฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จํานวน คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ 73.00 นัน เรี ยงลําดับดังนี
1) ไม่ชอบฟังเพลงหรื อวิทยุฯ สปป.ลาว ชอบหรื อฟังเฉพาะเพลงหรื อวิทยุไทย จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ 23.8
2) ไม่ฟังและไม่มีความเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 19.39
3) เลือกเปิ ดรับสืออืนแทน เช่น โทรทัศน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 15.65
4) ไม่มีเวลาฟังวิทยุ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 14.63
5) ไม่มีสญ
ั ญาณ หรื อสัญญาณวิทยุฯ ของ สปป.ลาว ไม่ชดั เจน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
9.18
6) ไม่มีเครื องรับวิทยุ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 8.84
7) ไม่คุน้ เคยและไม่เข้าใจภาษาลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.44
8) ไม่รู้ว่ารับสัญญาณได้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.36
9) อืน ๆ ได้แก่ ไม่ ค่อยฟังวิทยุอยูแ่ ล้ว, ไม่ได้สนใจฟัง เพราะคลืนชุมชนชัดอยูแ่ ล้ว, คิดว่ามัน
คงเหมือน ๆ กัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
10) ผูต้ อบ ๆ พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุของตนเอง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.68

) เวลาทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว

เวลาทีท่ านฟั งวิทยุฯ สปป.ลาว
เช้า 05.00-09.00 น.
6.48%
อืน ๆ
8.33%
สาย 09.01-12.00 น.
12.04%

ดึก 21.01-24.00 น.
4.63%

เย็น 16.01-18.00 น.
20.37%
คํา 18.01-21.00 น.
19.44%

เทียง 12.01-13.00 น.
12.96%

บ่าย 13.01-16.00 น.
15.74%

แผนภูมิที แสดงช่วงเวลาการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

จากแผนภูมชิ ีให้เห็นเวลาในการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทยทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ( คน จาก คน หรื อร้อยละ .00) ซึงเรี ยงลําดับ
ได้ ดังนี
1) ช่วงเย็น 16.01- 18.00 น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 20.37
2) ช่วงคํา 18.01-20.00 น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 19.44
3) ช่วงบ่าย 13.01-16.00 น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 15.74
4) ช่วงเทียง 12.01-13.00 น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 12.96
5) ช่วงสาย 9.01-12.00 น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ12.04
6) อืน ๆ คือ ช่วงเวลาทีแตกต่างกันตามความสะดวก เช่น ฟังตลอด เวลาขับรถ ไม่แน่นอน
และยามว่าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33
7) ช่วงเช้า . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
8) ช่วงดึก 21.01-24.00 น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 4.63

) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ หรื อไม่

ท่ านฟั งวิทยุฯ สปป. ลาว แล้ วมีประโยชน์ หรื อไม่
ไม ่มี
1.85%

มี
98.15%

แผนภูมทิ ี แสดงการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์หรื อไม่
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมแิ สดงให้เห็นการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
ไทยฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ( คน จาก
คน คิดเป็ นร้อยละ .00) โดยกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทยส่วนใหญ่คิดว่ามีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 98.15 และกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.85 มีความเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการรับฟัง

6) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ด้านใด *
ฟัง วิทยุฯ สปป.ลาว แล้ ว มีประโยชน์ ด้ านใด

ได้เ รียนรูภ้ าษาลาว
8.18%

ได้ข อ้ มูลสิน ค้าและบริการ
18.18%

มีประโยชน์ แต่
ไม่มีความเห็ น
เพิ มเติม
3.64%

ได้ความบ ันเทิง
42.73%

ได้ข ่าวสารความรู ้
27.27%

แผนภูมิที 6 แสดงเหตุผลจากการฟังวิทยุ ฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์

จากแผนภูมิแสดงเหตุผลจากการฟังวิทยุ ฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย ( คน จาก คน ตอบ ประเด็น) ในด้านต่าง ๆ เรี ยงลําดับดังนี
1) ได้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ได้ข่าวสารความรู ้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ได้ขอ้ มูลสินค้าและบริ การ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) ได้เรี ยนรู ้ภาษาลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) มีประโยชน์แต่ไม่มคี วามเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
* ผูต้ อบ ๆ ได้มากกว่า ประเด็น

7) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มปี ระโยชน์ เพราะเหตุใด
ฟัง วิทยุฯ สปป.ลาว แล้ ว ไม่ มีประโยชน์ เ พราะ

มีการนําเสนอ
แนวปลุกระดม
50%

ไม่มีประโยชน์ แต่
ไม่ม ีความเห็ น
เพิ มเติม
50%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วเห็นว่าไม่มีประโยชน์
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมิแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยคิดว่าฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มี
ประโยชน์ ( คน จาก คน) เพราะมีการนําเสนอแนวปลุกระดม ( คน) และไม่มีประโยชน์แต่ไม่
มีความเห็นเพิ มเติม ( คน)

) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั สปป.ลาว หรื อไม่

ท่านฟังวิท ยุ ฯ สสป. ลาว แล้วทํ า ให้รส
ู ้ ึกดีก ับ สปป. ลาว หรือไม่
ไม่ด ี
4.63%
ไม่ร ะบุว่าดีหรือไม่ด ี
8.33%

ดี
87.04%

แผนภูมิที แสดงทัศนคติจากการทีได้ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ต่อ สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมิดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจากการที
ได้ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ต่อ สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ .00) ดังนี
1) ฟังแล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 87.04
2) ไม่ระบุทศั นะว่าดีหรื อไม่ดีกบั สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33
3) ฟังแล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 4.63

) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั สปป.ลาว เพราะเหตุใด
ท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ วทําให้ ร้ สู ึ กดีกับ สปป.ลาว
เหมือนวิทยุฯ ไทย
โดยเฉพาะการ
นําเสนอเพลง 4.26%
หลีกหนีจาก
ความเบือหน่าย
5.32%

ภาษาทีคล้ายคลึงกัน
2.13%
รู้ สึกดีแต่ไม่มี
ความเห็นเพิ มเติม
38.30%

ได้เรี ยนรู้ ภาษาลาว
7.45%
ได้ข่าวสารความรู้
19.15%

ได้ความบันเทิง
23.40%

แผนภูมิที 9 แสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทีฟังวิทยุฯ สปป. ลาว แล้วทําให้
รู ้สึกดีกบั สปป. ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ . ) มีดงั นี
1) รู ้สึกดีแต่ไม่มคี วามเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ได้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ได้ข่าวสารความรู ้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) ได้เรี ยนรู ้ภาษาลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) หลีกหนีจากความเบือหน่าย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
6) เหมือนวิทยุฯ ไทย โดยเฉพาะการนําเสนอเพลง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
7) ภาษาทีคล้ายคลึงกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้ ร้ ูสึกไม่ดีกบั สปป.ลาว เพราะเหตุใด

ท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ วทําให้ ร้ ู สึกไม่ ดีกับ สปป.ลาว
นําเสนอแต่
เนื อหาทีเกียวกับ
สปป.ลาว 20.00%

นักจัดรายการ
วิทยุฯ พูดไม่เ พราะ
20.00%

แสดงทัศนะ
ส่วนตัวทีไม่ชอบ
การปกครองของ
สปป.ลาว 40.00%

มีการเลีย นแบบ
วิทยุฯ ไทย 20.00%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมิแสดงเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว
( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ . ) มีดงั นี
1) แสดงทัศนะส่วนตัวทีไม่ชอบการปกครองของ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
40.00
2) มีการเลียนแบบวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00
3) นักจัดรายการวิทยุฯ พูดไม่เพราะ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00
4) นําเสนอแต่เนือหาทีเกียวกับ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00

) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่ระบุว่ารู้สึกดีหรื อไม่ดกี บั สปป.ลาว

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ วไม่ ระบุว่ารู้สึกดีหรื อไม่ ดีกับ สปป.ลาว เพราะ

ไม่ระบุว ่ารู ้สึก
ดีหรื อไม ่ดีและ
ไม่มีความเห็ น
เพิ มเติม11.11%

สนใจฟั งเพลง
และข่าว ของ
สปป.ลาว 11.11%

รู ้จกั คน สปป.ลาว
11.11%

มุงฟั
่ งเพือความ
บันเทิงเพียงอย ่างเดียว
44.44%
ไม ่มีอคติหรื อ
ทัศนคติทีเป็ น
ด้านลบต่อ สปป.
ลาว 22.22%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่ระบุว่ารู ้สึกดีหรื อไม่ดีกบั สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมิแสดงเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่
ระบุว่ารู ้สึกดีหรื อไม่ดีกบั สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ 2.25) มีดงั นี
1) มุ่งฟังเพือความบันเทิงเพียงอย่างเดียว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ไม่มีอคติหรื อทัศนคติทีเป็ นด้านลบต่อ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) สนใจฟังเพลงและข่าวของ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) ไม่ระบุว่ารู ้สึกดีหรื อไม่ดีและไม่มีความเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) รู ้จกั คน สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ความสัมพันธ์ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่
ความสั มพันธ์ลาว-ไทย เป็ นอย่ างไรดีหรือไม่ดี

ไม่ระบุวา่ ดีหรื อไม่ดี
6.50%
ไม่ดี
6.50%

ดี
87.00%

แผนภูมทิ ี แสดงทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

จากแผนภูมิดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ลาว-ไทย ในทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทย ( คน) ผลปรากฏดังนี
1) ความสัมพันธ์ สปป.ลาว-ไทยดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 87.00
2) ความสัมพันธ์ สปป.ลาว-ไทยไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ไม่ระบุความสัมพันธ์ว่าดีหรื อไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดีเพราะเหตุใด
เหตุผลทีความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดี

การเปิ ดจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน
0.64%
ลักษณะนิ สยั และความมีอธั ยาศัย ดี
และเป็ นมิตรของคน สปป.ลาว
0.85%

ความสัมพันธ์ทางศาสนา
0.85%

ความร่วมมือก ัน
0.85%

ได้หรือมีการจ้างแรงงานจาก สปป.ลาว
0.43%

ผู ้นําไทยเยือน สปป.ลาว
0.43%

อืน ๆ *
0.64%

การท่องเทียว
0.85%

การให้ความช่วยเหลือกัน
0.21%
การค้า เศรษฐกิจ การลงทุน
32.05%

ความสัมพันธ์ดีแต่ไ ม่มีความเห็ นเพิ มเติม
1.92%

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่ทคล้
ี ายคลึงกัน 2.99%
ความมีลกั ษณะนิ สยั อัธยาศัยคล้ายคนไทย
2.14%
ภาษาทีสือสารเข้าใจกัน และมารยาท
ในการสือสารทีดีของคน สปป.ลาว
4.70%

การเสด็จ เยือนของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และราชวงศ์ไทย
0.21%

ความสะดวกและง่ายของการข้ามแดน ไป
มาหากัน ณ จุดข้ามแดน/จุดผ่อนปรน
ต่าง ๆ 32.05%
มีความสัมพันธ์ทดีี และไม่มีความขัดแย้งกัน
ความสัมพันธ์ก ันของคนและประเทศทังสองฝั ง
5.56%
12.61%

แผนภูมิที 1 แสดงเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทีมีทศั นะว่า
ความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี

จากแผนภูมิแสดงว่าเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมี
ทัศนะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี ( คน จาก คน ตอบ ประเด็น) ได้แก่
1) การค้า เศรษฐกิจ การลงทุน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ความสะดวกและง่ายของการข้ามแดน ไปมาหากัน ณ จุดข้ามแดน/จุดผ่อนปรนต่าง ๆ
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ความสัมพันธ์กนั ของคนและประเทศทังสองฝั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ได้แก่ ความสัมพันธ์บา้ นพีเมืองน้อง (จํานวน คน ร้อยละ . ) ความสัมพันธ์แบบ
พีน้อง (จํานวน คน ร้อยละ . ) ความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ (จํานวน คน ร้อย
ละ . ) และความสัมพันธ์แบบเพือนบ้าน (จํานวน คน ร้อยละ . )
4) มีความสัมพันธ์ทีดี และไม่มีความขัดแย้งกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) ภาษาทีสือสารเข้าใจกัน และมารยาทในการสือสารทีดีของคน สปป.ลาว จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ .

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีคล้ายคลึงกัน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ .
ความมีอธั ยาศัย ลักษณะนิสยั คล้ายคนไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ความสัมพันธ์ดีแต่ไม่มคี วามเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ความสัมพันธ์ทางศาสนา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
การท่องเทียว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ลักษณะนิสยั และความมีอธั ยาศัยดีและเป็ นมิตรของคน สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ .
ความร่ วมมือกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
อืน ๆ ได้แก่ ไม่มีอคติกบั ลาวอยูแ่ ล้ว, วงดนตรี ของ สปป.ลาว คือ วง Cell มาเล่นใน
ไทย, และหน้าตาคล้ายกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
การเปิ ดจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ได้หรื อมีการจ้างแรงงานจาก สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ผูน้ าํ ไทยเยือน สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
การเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และราชวงศ์ไทย จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ .
การให้การช่วยเหลือกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ความสัมพันธ์ลาว-ไทย ไม่ดีเพราะเหตุใด
เหตุ ผลที ความสัมพันธ์ลาว-ไทย ไม่ดี
ทัสนคติทเป็
ี นลบต่อ
คน สปป.ลาว บางคน
7.69%
ปัญหาตามแนวชายแดน
7.69%

ความไม่น่าไว้ใจของ
คน สปป.ลาว
19.23%

ความเคร่งครัด และ
มาตรฐานทีแตกต่างจาก
ไทยในการเข้า สปป.ลาว
46.15%

การปกครองระบอบ
คอมมิวนิ สต์ข อง สปป.
ลาว 19.23%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลทีคิดเห็นว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีคิดเห็นว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ . ) มีดงั นี
1) ความเคร่ งครัด และมาตรฐานทีแตกต่างจากไทยในการเข้า สปป.ลาว จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ .
2) การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ของ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ความไม่น่าไว้ใจของคน สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) ปัญหาตามแนวชายแดน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) ทัศนคติทีเป็ นลบต่อคน สปป.ลาว บางคน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ ลาว-ไทย ดีหรื อไม่ดี

ไม่ ระบุว่าความสั มพันธ์ ล าว-ไทย ดีหรื อไม่ ดีเพราะ

คน สปป.ลาวเอา
เปรียบคนไทย
11.54%

ความเคร่งครัด และ
มาตรฐานทีแตกต่างจาก
ไทยในการเข้า สปป.ลาว
19.23%

แผนภูมทิ ี

คนไทยเอาเปรียบคน
สปป.ลาว
11.54%
รูส้ ึกกลาง ๆ ดีบา้ ง ไม่ดีบ ้าง
34.62%

ไม่ระบุวา่ ความสัมพันธ์
ดีหรือไม่ดีและไม่มี
ความเห็ นเพิ มเติม
23.08%

แสดงเหตุผลทีไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดีหรื อไม่ดี
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดีหรื อไม่ดี ของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทย ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ . ) มีดงั นี
1) รู ้สึกกลาง ๆ ดีบา้ ง ไม่ดีบา้ ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ดีหรื อไม่ดีและไม่มีความเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ .
3) ความเคร่ งครัด และมาตรฐานทีแตกต่างจากไทยในการเข้า สปป.ลาว จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ .
4) คน สปป.ลาว เอาเปรี ยบคนไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) คนไทยเอาเปรี ยบคน สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

4.5.3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จํานวน
จําแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ ได้ดงั ต่อไปนี

คน

จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว สามารถจําแนกตามเพศ ได้ดงั นี
เพศ

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

หญิง

260

65.00

ชาย

140

35.00

400

100

รวม

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว (จํานวน
คน) จําแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ . และเพศ
ชาย คิดเป็ นร้อยละ .
จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว สามารถจําแนกตามอายุ ได้ดงั นี
อายุ

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

25-34 ปี

121

30.25

18-24 ปี

105

26.25

35-44 ปี

81

20.25

45-54 ปี

68

17.00

55-64 ปี

17

4.25

65 ปี ขึนไป

8

2.00

400

100

รวม

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว (จํานวน
คน) จําแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว มีช่วงอายุ - ปี มีจาํ นวน
มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา คือ ช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้อยละ 2 . ช่วงอายุ -

ปี คิดเป็ นร้อยละ . ช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้อยละ . ช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้อยละ .
และช่วงอายุ ปี ขึนไป คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว สามารถจําแนกตามอาชีพ ได้ดงั นี
อาชีพ

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย

142

35.50

เกษตรกร

73

18.25

แม่บา้ น

35

8.75

ผูใ้ ช้แรงงาน

30

7.50

นักศึกษา

30

7.50

นักเรี ยน

23

5.75

อืน ๆ *

22

5.50

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

20

5.00

บริ ษทั เอกชน

17

4.25

ลูกจ้าง

8

2.00

รวม
400
100
* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิ บล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงานโครงการด้าน
เอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิ งคโปร์ , บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ, เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน

ตารางที 6 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว (จํานวน
คน) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรื อค้าขาย มีจาํ นวนมากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 3 . รองลงมา
คือ เป็ นเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ . แม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 8. 5 ผูใ้ ช้แรงงาน คิดเป็ นร้อยละ .
นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ . นักเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ . อืน ๆ คิดเป็ นร้อยละ . รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ . ทํางานในบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ . และลูกจ้าง คิดเป็ นร้อย
ละ . ตามลําดับ

4.5.4 พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ตามแนวชายแดน และทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว
1) ฟังวิทยุฯ ไทยหรื อไม่

ท่านฟังวิทยุฯ ไทยหรื อไม่
ไม ่ฟั ง
2.75%

ฟั ง
97.25%

แผนภูมิที แสดงการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

2) ฟังวิทยุฯ ไทย เพราะเหตุใด

ท่านฟังวิทยุฯ ไทย เพราะเหตุใด
ความเป็ นบ้านพีเมืองน้อง
วิทยุฯ ไทยมีรูปแบบ
0.83%
รายการทีดีและหลากหลาย
ได้/มีการโทรศัพท์ขอเพลง
0.83%
0.66%
เข้าใจภาษาไทย
ได้ฟังธรรมะ
และภาษาอีสาน
0.50%
1.49%
นักจัดรายวิทยุฯ การพูดดี
วาจาไพเราะและจัดรายการดี
4.80%
ได้ความบันเทิง
สัญญาณชัดเจนและ
49.67%
มีหลายสถานี ให้เลือก ผู ้ตอบ ๆ พฤติกรรม
ได้ขา่ วสารความรู ้
การฟั งของตนเอง
5.79%
24.50%
9.93%
ได้ข ้อมูลเกียวกับการโฆษณา
0.99%

แผนภูมิที 17 แสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ฟังวิทยุฯ ไทย ( คําตอบ ซึง
ผูต้ อบ ๆ ได้มากกว่า ประเด็น) ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เรี ยงตามลําดับดังนี
1) ได้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 49.67
2) ได้ข่าวสารความรู ้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5
3) ผูต้ อบ ๆ พฤติกรรมการฟังของตนเอง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 9.93
4) สัญญาณชัดเจนและมีหลายสถานีให้เลือก จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.79
5) นักจัดรายการวิทยุฯ พูดดี วาจาไพเราะและจัดรายการดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 4.80
6) เข้าใจภาษาไทย และภาษาอีสาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.49
7) ได้ขอ้ มูลเกียวกับการโฆษณา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.99
8) วิทยุฯ ไทยมีรูปแบบรายการทีดีและหลากหลาย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.83
9) ความเป็ นบ้านพีเมืองน้อง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.83
10) ได้/มีการโทรศัพท์ขอเพลง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.66
11) ได้ฟังธรรมะ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50

) ไม่ฟังวิทยุฯ ไทย เพราะเหตุใด

เหตุผลทีไม่ฟังวิทยุฯ ไทย
ดูเฉพาะ
โทรทัศน์ (ไทย)
9.09%
ไม ่มีเวลาฟั งวิทยุฯ
18.18%

ไม ่มีเครื องรับ
วิทยุ และดู
เฉพาะโทรทัศน์
(ไทย)
36.36%

ไม ่ฟั งและไม ่มี
ความเห็ นเพิ มเติม
36.36%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลทีไม่ฟังวิทยุฯ ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่ฟังวิทยุฯ ไทย ( คน จาก
คน คิดเป็ นร้อยละ . ) นัน มีเหตุผลของการไม่ฟังวิทยุฯ ไทย เรี ยงตามลําดับ ดังนี
1) ไม่มีเครื องรับวิทยุ และดูเฉพาะโทรทัศน์ (ไทย) จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36
2) ไม่ฟังและไม่มีความเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36
3) ไม่มีเวลาฟังวิทยุฯ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18
4) ดูเฉพาะโทรทัศน์ (ไทย) จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09

) เวลาทีฟังวิทยุฯ ไทย

เวลาทีท่านฟั งวิทยุฯ ไทย
บ่าย 13.01-16.00 น.
8.64%

ดึก 21.01-24.00 น.
4.44%

เทียง 12.01-13.00 น.
9.58%
สาย 09.01-12.00 น.
13.08%

อืน ๆ
23.36%

เช้า 05.00-09.00 น.
14.02%
เย็ น 16.01-18.00 น.
13.32%

คํา 18.01-21.00 น.
13.55%

แผนภูมิที 9 แสดงช่วงเวลาการเปิ ดรับวิทยุฯ ไทย ของกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
การศึกษาพบว่า เวลาในการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.
ลาว ( คําตอบ ซึงผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ตอบได้มากกว่า คําตอบ) ซึงเวลาทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย เรี ยงตามลําดับได้ ดังนี
1) อืน ๆ คือ รับฟังวิทยุฯ แตกต่างกันไปโดยไม่สามารถระบุเวลาได้ชดั เจนเช่น ฟังเวลา
ว่าง ฟังตลอดทังวัน/เวลา ฟังเวลาทํางาน ฟังขณะขับรถ ฟังเวลาเดินทางหรื อยูบ่ นรถ
เป็ นต้น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ช่วงเช้า . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ช่วงคํา . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) ช่วงเย็น . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) ช่วงสาย . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
6) ช่วงเทียง . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
7) ช่วงบ่าย . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
8) ช่วงดึก . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์ หรื อไม่

ท่ านฟังวิ ทยุ ฯ ไทยแล้ วมี ประโยชน์ หรือไม่
ไม่ม ี
0%

มี
100%

แผนภูมิที แสดงการฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์หรื อไม่
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
จากแผนภูมิขา้ งต้น ชีให้เห็นการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ซึงผลปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกคนทีฟังวิทยุฯ ไทย ( คน
จาก คน คิดเป็ นร้อยละ . ) เห็นว่า ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์ โดยในกลุ่มผูฟ้ ังนีไม่มีใคร
เห็นว่าฟังวิทยุฯ ไทย แล้วไม่มีประโยชน์

6) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์ ด้านใด
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้ วมีประโยชน์ ด้านใด
ตอบรวม ๆ ว่ามี
ประโยช์หลายด้า น
3.43%

มีประโยชน์ แต่ไม่มี
ความเห็ นเพิ มเติม 1.87%

ได้รบั ความรูเ้ กียวกับ
ภาษาไทย/อีสาน 0.93%
ได้ฟังธรรมะ
0.62%

ได้ข ้อมูลเกียวกับ
การโฆษณา 5.92%

ได้ความบันเทิง
26.48%

ได้ขา่ วสารความรู ้
60.75%

แผนภูมิที 21 แสดงประโยชน์จากการฟังวิทยุฯ ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
จากการศึกษาประโยชน์จากการฟังวิทยุฯ ไทย จากทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ( คําตอบ ซึงผูต้ อบ ๆ ได้มากกว่า ประเด็น) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว มีความเห็น เรี ยงตามลําดับดังนี
1) ได้ข่าวสารความรู ้ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 60.75 ซึงข่าวสารความรู ้นนั ได้แก่
ความรู ้กว้าง ๆ (จํานวน คน ร้อยละ . ) ความรู ้เกียวกับการเมืองไทย (จํานวน
คน ร้อยละ . ) ความรู ้ดา้ นสุขภาพและการรักษาพยาบาล (จํานวน คน ร้อย
ละ . ) ความรู ้ดา้ นการเกษตร (จํานวน คน ร้อยละ . ) ความรู ้ดา้ นการค้า/
เศรษฐกิจระหว่างสองฝั ง (จํานวน คน ร้อยละ . ) ความรู ้เกียวกับการพยากรณ์
อากาศ (จํานวน คน ร้อยละ . ) และความรู ้ดา้ นการท่องเทียว (จํานวน คน ร้อย
ละ . ) ตามลําดับ
2) ได้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 26.48
3) ได้ขอ้ มูลเกียวกับการโฆษณา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.92
4) กลุ่มตัวอย่างตอบรวม ๆ ว่ามีประโยชน์หลายด้าน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 3.43
5) มีประโยชน์แต่ไม่มคี วามเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.87
6) ได้รับความรู ้เกียวกับภาษาไทย/อีสาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.93
7) ได้ฟังธรรมะ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.62

) ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั ประเทศไทยหรื อไม่

ท่านฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดี กบั ประเทศไทยหรื อไม่
ไม่ดี
1.03%
ไม่มีความเห็ น
3.34%

ดี
95.63%

แผนภูมิที แสดงทัศนคติจากการฟังวิทยุฯ ไทย ต่อประเทศไทย
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว

จากแผนภูมิดงั กล่าว สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว จากการทีได้รับฟังวิทยุฯ ไทย ต่อประเทศไทย ( คน จาก คน คิดเป็ น
ร้อยละ . ) ผลปรากฏดังนี
1) ฟังแล้วทําให้มีความรู ้สึกดีกบั ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ไม่มีความคิดเห็น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ฟังแล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั ประเทศไทย เพราะเหตุใด
ท่านฟังวิทยุฯ ไทยแล้ วทําให้ ร้ สู ึ กดีกับประเทศไทย เพราะ

ได้มีส่วนร่วมในการขอ
เพลง และได้ฟังเพลงทีขอ
0.75%

ความสัมพันธ์/ความ
สามัคคี/รักใคร่/มิตรภาพ
ลาว-ไทย 17.04%

ความสะดวก (และง่าย)
ของการข้ามแดนไปมาหา
สู่ก ัน 6.02%

ภาษาทีคล้ายคลึงกัน
2.51%
มีการให้ความช่วยเหลือกัน
0.50%
ทําให้รสู ้ ึกดี (ตอบกว้าง ๆ)
19.80%

ทําให้ทราบและอยากมา
ท่องเทียวเมืองไทย 1.50%

ทําให้รแู ้ ละเข้าใจ
ภาษาไทย/อีสาน 3.01%

ทําให้ไ ด้ข่าวสารความรู ้
18.30%

ทําให้รโู ้ ฆษณา
1.75%
ทําให้รบั รูถ้ ึงความเจริญ
ความทันสมัย และน่ า
อยู่ข องไทย 4.01%

ทําให้ได้ความบันเทิง
12.03%
อืน ๆ
4.26%

นักจัดรายการวิทยุฯ
พูดจาไพเราะ
8.52%

แผนภูมิที 23 แสดงเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทีฟังวิทยุฯ ไทย
แล้วทําให้รู้สึกดีกบั ประเทศไทย

จากแผนภูมิ พบว่า คําตอบทีเป็ นเหตุผลทีรู ้สึกดีต่อประเทศไทยเมือฟังวิทยุฯ ไทย (
คําตอบ ซึงผูต้ อบ ๆ ได้มากกว่า ประเด็น) เรี ยงตามลําดับ ดังนี
1) ทําให้รู้สึกดี (ตอบกว้าง ๆ) จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 19.80
2) ทําให้ได้ข่าวสารความรู ้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ทําให้ได้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) นักจัดรายการวิทยุฯ พูดจาไพเราะ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) เหตุผลอืน ๆ เช่น มีการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพายุ อยากมาทํางานกับ
ไทย นับถือ เพราะมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ วิทยุไม่ค่อยวิจารณ์ในสิ งทีไม่ดี ทางไทยจะ
สือสารได้ดีกว่า เป็ นต้น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
6) ทําให้รับรู ้ถึงความเจริ ญ ความทันสมัย และน่าอยูข่ องไทย จํานวน คน คิดเป็ น ร้อย
ละ .
7) ทําให้รู้และเข้าใจภาษาไทย/อีสาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
8) ทําให้รู้โฆษณา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

9) ทําให้ทราบและอยากมาท่องเทียวเมืองไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
10) ได้มีส่วนร่ วมในการขอเพลง และได้ฟังเพลงทีขอ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
นอกจากนี ยังมีคาํ ตอบทีเป็ นปัจจัยอืน ๆ นอกเหนือจากวิทยุฯ ทีทําให้รู้สึกดีกบั ประเทศไทย
ดังนี
1) ความสัมพันธ์/ความสามัคคี/รักใคร่ /มิตรภาพ ลาว-ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ซึงความสัมพันธ์/ความสามัคคี/รักใคร่ /มิตรภาพ ลาว-ไทย นี ได้แก่ ความเป็ น
บ้านพีเมืองน้อง (จํานวน คน ร้อยละ . ) ความสัมพันธ์กนั (จํานวน คน ร้อย
ละ . ) ความเป็ นพีน้องกัน (จํานวน คน ร้อยละ . ) และความ “ฮักแพงกัน”
(จํานวน คน ร้อยละ . )
2) ความสะดวก (และง่าย) ของการข้ามแดนไปมาหาสู่กนั จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
.
3) ภาษาทีคล้ายคลึงกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) มีการให้ความช่วยเหลือกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วทําให้ ร้ ูสึกไม่ดกี บั ประเทศไทย เพราะเหตุใด
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทีฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดีต่อประเทศไทย
ทังหมด คน (คิดเป็ นร้อยละ . ) ให้เหตุผลว่า เป็ นเพราะได้ฟังเรื องความขัดแย้งและรุ นแรงของไทย

) ) ความสัมพันธ์ ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร ดีหรือไม่

ความสั มพันธ์ ล าว-ไทย เป็ นอย่ างไร ดีหรื อไม่
ไม ่มีความเห็ น
1.25%

ไม ่ดี
0.00%

ดี
98.75%

แผนภูมิที แสดงทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
ต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทย
จากแผนภูมิดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ลาว-ไทย ในทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คน) ผลปรากฏว่า ความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . และไม่มีความคิดเห็น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ส่วนความเห็นว่า
ความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดีนนั ไม่มกี ลุ่มตัวอย่างมีความเห็นดังกล่าว

11) ความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดีเพราะเหตุใด
เหตุผ ลทีความสั มพันธ์ ล าว-ไทยดี

การเสด็จเยือนของ
ความสัมพัน ธ์ทางวัฒนธรรม
พระบาทสมเด็จพระ
ความสัมพันธ์ดีแต่ไม่
0.93%
เจ้าอยู่หัว และราชวงศ์ไทย
มี
ค
วามเห็
น
เพิ
มเติ
ม
0.56%
ความร่วมมือกัน
0.93%
ความปลอดภั
ย
1.30%
ความสัมพัน ธ์ทางศาสนา
0.56%
การท่องเทียว
0.37%
2.04%
โฆษณา
0.37%
ความสะดวก (และง่าย)
ของการข้ามแดน ไปมา
หาสู่กนั
36.92%
อืน ๆ

การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
0.93%
การข้ามแดนมาทํางาน
1.48%
การให้ความช่วยเหลือกัน
2.23%
ปัจจุบ ันมีความสัมพัน ธ์ทดีี อยู่แล้ว
2.60%
การเปิ ดรับสือของไทย
2.78%
ภาษาทีสือสารเข้าใจกัน
และมารยาทในการสือสารที
ดีข องคนไทย
6.68%

2.97%
มีความรักใคร่ สามัคคี มีมิตรภาพ
ทีดีตอ่ กัน และไม่มีความขัดแย้งกัน
10.02%

การค้า/เศรษฐกิจระหว่างสองฝั ง
12.24%

มีความสัมพันธ์ "พัวพัน " กัน
ของคนและประเทศทังสองฝั ง
14.10%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทีมีทศั นะว่า
ความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดี
จากแผนภูมิสะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลทีความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดีในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คําตอบ ซึงผูต้ อบ ๆ ได้มากกว่า ประเด็น) เรี ยงตามลําดับ ดังนี
1) ความสะดวก (และง่าย) ของการข้ามแดน ไปมาหาสู่กนั จํานวน คน คิดเป็ น ร้อย
ละ 36.92
2) มีความสัมพันธ์ “พัวพัน” กันของคนและประเทศทังสองฝั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ 14.10 ซึงความสัมพันธ์นี มีทงความสั
ั
มพันธ์พีน้องกัน (จํานวน คน ร้อยละ
. ) ความสัมพันธ์แบบกว้าง ๆ (จํานวน คน ร้อยละ . ) และความสัมพันธ์
แบบบ้านพีเมืองน้อง (จํานวน คน ร้อยละ . )
3) การค้า/เศรษฐกิจระหว่างสองฝั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 12.24
4) มีความรักใคร่ สามัคคี มีมิตรภาพทีดีต่อกัน และไม่มีความขัดแย้งกัน จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.02
5) ภาษาทีสือสารเข้าใจกัน และมารยาทในการสือสารทีดีของคนไทย จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ 6.68

6) อืน ๆ เช่น ดีมากขึนกว่าเก่า ไม่มีโจรไม่มีขโมย ก็ดีอยูเ่ พราะต้องมาทําตามหน้าที
รับผิดชอบ ธรรมดา การไปมายังมีความยุง่ ยากอยู่ ยังไม่สะดวกสบายเท่าไหร่ เป็ นต้น
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.97
7) การเปิ ดรับสือของไทย ได้แก่ การได้รับสาระและความบันเทิงจากการฟังวิทยุฯ ไทย
(จํานวน คน ร้อยละ . ) ได้/มีการโทรศัพท์ขอเพลงและติดต่อหาเพือนหรื อญาติ
ผ่านทางวิทยุฯ (จํานวน คน ร้อยละ . ) การเปิ ดรับและได้รับข่าวสารจากการดู
โทรทัศน์ไทย (จํานวน คน ร้อยละ . ) จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.78
8) ปัจจุบนั มีความสัมพันธ์ทีดีอยูแ่ ล้ว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.60
9) การให้ความช่วยเหลือกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.23
10) การท่องเทียว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.04
11) การข้ามแดนมาทํางาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.48
12) ความร่ วมมือกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.30
13) การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.93
14) ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.93
15) ความสัมพันธ์ดีแต่ไม่มคี วามเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.93
16) การเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และราชวงศ์ไทย จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.56
17) ความปลอดภัย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.56
18) ความสัมพันธ์ทางศาสนา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.37
19) โฆษณา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.37

4.5.5 การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จําแนกตามเพศ
1) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
หรื อไม่
เพศหญิง
เพศชาย
รวม

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
67
17.00
41
10.00
108
27.00

ไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
139
35.00
153
38.00
292
73.00

รวม
206
194
400

ร้ อยละ7
51.50
48.50
100.00

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีเปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชาย
ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00 ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
เพศหญิงไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 ดังนันจึงกล่าวได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยเพศหญิงเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว มากกว่าเพศชาย
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ตังแต่ตารางที – การคํานวณค่าร้อยละ เลขทศนิยมในตารางจะถูกปั ดขึนหรื อลงตามความเหมาะสม (ตามทีโปรแกรมสําเร็ จรู ป
SPSS แสดงผล/คํานวณออกมา) เพือง่ายต่อการอ่านค่าร้อยละ ดังนันอาจมีความคลาดเคลือนของค่าร้อยละเล็กน้อย เมือเปรี ยบเทียบกับ
ข้อมูล/ตัวเลขเดียวกัน แต่นาํ เสนอในส่ วนอืน

2) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ หรื อไม่
มีประโยชน์
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ ว
มีประโยชน์ หรื อไม่
จํานวน (คน) ร้ อยละ

เพศหญิง
เพศชาย
รวม

65
41
106

16.25
10.25
26.50

ไม่ มีประโยชน์
จํานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

2
0
2

0.50
0.00
0.50

67
41
108

17.00
10.00
27.00

ตารางที 8 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก
คน คิดเป็ นร้อยละ
.00) จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมี
ประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีเห็นว่าเปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นเพศหญิงเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
.
ส่วนเพศชายไม่มีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว
ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยไม่ว่าเพศหญิงหรื อเพศชายทีฟัง
วิทยุฯ สปป.ลาว ต่างมีความเห็นว่าการเปิ ดรับฟังดังกล่าวมีประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
เพศชายนันเห็นว่ามีประโยชน์ทุกคน

3) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ไม่ ระบุว่า
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
แล้ วรู้สึกดี
แล้ วรู้สึกไม่ ดี
ดีหรื อไม่ ดี
แล้ วทําให้ ร้ ูสึกดีกับ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
สปป.ลาว หรื อไม่
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

เพศหญิง
เพศชาย
รวม

67
41
108

17.00
10.00
27.00

57
37
94

14.25
9.25
23.50

3
2
5

0.75
0.50
1.25

7
2
9

1.75
0.50
2.25

ตารางที 9 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึก
ไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีและ
รู ้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ
.00) จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทํา
ให้รู้สึกดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีเห็นว่าเปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายคิดว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกไม่
ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
เพศชายทีไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ดังนันเพศชายและเพศหญิงทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ต่างมีความรู ้สึกดีกบั สปป.ลาว

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่
ความสั มพันธ์ ไทย- ความสั มพันธ์ ไทยลาว ดี
ลาว ไม่ ดี
ความสั มพันธ์ ไทยลาว เป็ นอย่ างไร ดี จํานวน
จํานวน
หรื อไม่ ดี
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ

เพศหญิง
เพศชาย
รวม

178
170
348

44.50
42.50
87.00

11
15
26

2.80
3.80
6.60

ไม่ ระบุว่า
ดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

17
9
26

4.30
2.30
6.60

รวม

ร้ อยละ

206
194
400

51.50
48.50
100.00

ตารางที 10 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย (จํานวน
คน ) จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศ
หญิงมีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีมีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายมีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงทีมีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่
ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงไม่ระบุว่าความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ดีหรื อไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีไม่
ระบุว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีหรื อไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยไม่ว่าเพศชายหรื อเพศหญิงส่วนใหญ่มีทศั นคติว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ดี

4.5.6 การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
ไทยจําแนกตามช่ วงอายุ
1) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
หรื อไม่
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
27
6.80
29
7.30
20
5.00
14
3.50
15
3.80
3
0.80
108
27.00

ไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
85
21.30
69
17.30
49
12.30
43
10.80
31
7.80
15
3.80
292
73.00

รวม
112
98
69
57
46
18
400

ร้ อยละ
28.00
25.00
17.00
14.00
12.00
5.00
100.00

ตารางที 11 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 35 – 44 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 18 – 24 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีก
ด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยช่วงอายุ 35 – 44 ปี ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว มี
จํานวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุม่ ตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี
ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี
ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี
ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18 – 24 ปี

ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึน
ไป ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนไทยทุกช่วงอายุส่วนใหญ่ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ซึงสอดคล้องกับจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวม

2) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ หรื อไม่
มีประโยชน์
ไม่ มีประโยชน์
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ ว
มีประโยชน์ หรื อไม่
จํานวน (คน) ร้ อยละ จํานวน (คน) ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

27
29
20
14
15
3
108

6.80
7.30
5.00
3.50
3.80
0.80
27.00

27
28
19
14
15
3
106

6.80
7.00
4.80
3.50
3.80
0.80
26.50

0
1
1
0
0
0
2

0.00
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.50

ตารางที 12 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก
คน คิดเป็ นร้อยละ
.00) จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 35 – 44 ปี แสดงความเห็นว่า เปิ ดรับฟัง วิทยุ
ฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี ทีเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18 – 24 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมี
ประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้วมีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ หรื ออีกด้าน
หนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยช่วงอายุ 45 – 54 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มี
ประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว แล้วไม่มีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ดังนันจึงกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยทีอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น ( – ปี ) วัยทํางาน ( – ปี ) และสูงอายุ ( ปี ขึนไป)
เห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ทุกคน ส่วนช่วงอายุ – ปี และ – ปี มี
คน ทีเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มีประโยชน์

3) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้ วทําให้
รู้สึกดีกับ สปป.
ลาว หรื อไม่
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
แล้ วรู้สึกดี
แล้ วรู้สึกไม่ ดี
ไม่ ระบุว่าดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ รวม
24
6.00
2
0.50
3
0.80
29
24
6.00
1
0.30
2
0.50
27
18
4.50
1
0.30
1
0.30
20
12
3.00
1
0.30
1
0.30
15
14
3.50
0
0.00
1
0.30
15
2
0.50
0
0.00
1
0.30
3
94
23.50
5
1.30
9
2.30
108

ร้ อยละ
7.30
6.80
5.00
3.50
3.80
0.80
27.00

ตารางที 13 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึก
ไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดี
และรู ้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก คน คิดเป็ น ร้อย
ละ .00) จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 35 –
44 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ของแต่ละช่วงอายุ รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 55 –
64 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยช่วงอายุ 45 – 54 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 35 – 44 ปี ช่วงอายุ 25 – 34 ปี และช่วงอายุ 55 – 64 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ของแต่ละช่วงอายุ นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี ไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ น ร้อยละ . รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 35 – 44 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี
ช่วงอายุ – ปี ช่วงอายุ 55 – 64 ปี และช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ใน
แต่ละช่วงอายุ ซึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ทุกช่วงอายุต่างมี
ความรู ้สึกดีกบั สปป.ลาว

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี
ความสั มพันธ์
ไทย-ลาว เป็ น
อย่ างไร
ดีหรื อไม่ ดี
อายุ 35 – 44 ปี

ความสั มพันธ์ ไทย- ความสั มพันธ์ ไทยลาว ดี
ลาว ไม่ ดี
ไม่ ระบุว่าดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ รวม
93
23.30
11
2.80
8
2.00
112

ร้ อยละ
28.00

อายุ 45 – 54 ปี

83

20.80

8

2.00

7

1.80

98

25.00

อายุ 25 – 34 ปี

64

16.00

0

0.00

5

1.30

69

17.00

อายุ 55 – 64 ปี

48

12.00

7

1.80

2

0.50

57

14.00

อายุ 18 – 24 ปี

43

10.80

0

0.00

3

0.80

46

12.00

อายุ 65 ปี ขึนไป

17

4.30

0

0.00

1

0.30

18

5.00

348

87.00

26

6.50

26

6.50

400

100.00

รวม

ตารางที 14 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย (จํานวน คน) จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ
– ปี มีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่าง
ช่วงอายุ 25 – 34 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18 – 24 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และ
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่าง
ช่วงอายุ – ปี มีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุ ด จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และ
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ
– ปี ไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18 – 24 ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุม่ ตัวอย่างช่วงอายุ – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่ม

ตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยไม่ว่าช่วงอายุใด ส่วนใหญ่มีทศั นคติว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี โดยกลุ่มตัวอย่าง
ทีอยูใ่ นวัยรุ่ น ( – ปี ) วัยทํางาน ( – ปี ) และวัยหลังเกษียณ (อายุ ปี ขึนไป) ไม่มีผใู ้ ดเห็น
ว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี แม้ว่าส่วนหนึงจะไม่แสดงความคิดเห็น

4.5.7 การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
ไทยจําแนกตามอาชีพ
1) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว หรื อไม่
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
รวม

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ

ไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

38

9.50

118

29.50

156

39.00

26
9

6.50
2.30

90
25

22.50
6.30

116
34

29.00
8.50

14

3.50

18

4.50

32

8.00

4
4
7
6
108

1.00
1.00
1.80
1.50
27.00

17
12
7
5
292

4.30
3.00
1.80
1.30
73.00

21
16
14
11
400

5.30
4.00
3.50
2.80
100.00

ตารางที 15 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ น ร้อย
ละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานใน
บริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. และกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึง กลุ่มตัวอย่าง

อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
กลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทุกอาชีพมีทงฟั
ั งและไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว

2) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้วมี
ประโยชน์ หรื อไม่
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
รวม

มีประโยชน์
จํานวน (คน)

ไม่มปี ระโยชน์

ร้ อยละ จํานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

37

9.30

1

0.30

38

9.60

26

6.50

0

0.00

26

6.50

13

3.30

1

0.30

14

3.60

9
7
6
4
4
106

2.30
1.80
1.50
1.00
1.00
26.50

0
0
0
0
0
2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

9
7
6
4
4
108

2.30
1.80
1.50
1.00
1.00
27.00

ตารางที 16 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก
คน คิดเป็ นร้อยละ
.00) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เห็นว่า เปิ ดรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ น ร้อย
ละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานใน
บริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. และกลุ่มตัวอย่างแม่บา้ นจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และกลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้วไม่มีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึงชีให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทุกกลุ่มอาชีพ เห็นว่า ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ มีกลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย และกลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพละ คน ทีเห็นตรงข้าม

3) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้ วทําให้
รู้สึกดีกับ สปป.
ลาว หรื อไม่

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
รวม

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
แล้ วรู้สึกดี
แล้ วรู้สึกไม่ ดี
ไม่ ระบุว่าดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ รวม

ร้ อยละ

35

8.80

1

0.30

2

0.50

38

9.60

20

5.00

2

0.50

4

1.00

25

6.30

11

2.80

2

0.50

1

0.30

15

3.60

9
5
6
4
4
94

2.30
1.30
1.50
1.00
1.00
23.50

0
0
0
0
0
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.30

0
2
0
0
0
9

0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
2.30

9
7
6
4
4
108

2.30
1.80
1.50
1.00
1.00
27.00

ตารางที 17 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึก
ไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดี
และรู ้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก คน คิดเป็ น ร้อย
ละ .00) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้วทําให้รู้สึกดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ น ร้อย
ละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ น ร้อยละ .
และกลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างอาชีพ
เกษตรกรและกลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึก

ไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างอาชีพ
เกษตรกรไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . จึงกล่าวได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทุกอาชีพเห็นว่า
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว มีกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คน รวมทัง
เกษตรกรและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพละ คน ทีเห็นขัดแย้ง

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี
ความสั มพันธ์
ไทย-ลาว เป็ น
อย่ างไร
ดีหรื อไม่ ดี

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
รวม

ความสั มพันธ์ ไทย- ความสั มพันธ์ ไทยลาว ดี
ลาว ไม่ ดี
ไม่ ระบุว่าดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ รวม

ร้ อยละ

136

34.00

11

2.80

9

2.30

156

39.00

97
30

24.30
7.50

11
2

2.80
0.50

8
2

2.00
0.50

116
34

29.00
8.50

28

7.00

1

0.30

3

0.80

32

8.00

20
16
11
10
348

5.00
4.00
2.80
2.50
87.00

1
0
0
0
26

0.30
0.00
0.00
0.00
6.50

0
0
3
1
26

0.00
0.00
0.80
0.30
6.50

21
16
14
11
400

5.30
4.00
3.50
2.80
100.00

ตารางที 18 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย (จํานวน
คน ) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 กลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 กลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.80 และกลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื อ
อีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและกลุม่ ตัวอย่างอาชีพเกษตรกร
มีทศั นะว่า
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่ม

อาชีพ รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.30 และกลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.30 นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพ
เกษตรกร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพ
ลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.30 ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพมีทศั นะ
ว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี มีกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและเกษตรกรทีมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน
กลุ่มอาชีพละ คน อาชีพลูกจ้าง คน และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และแม่บา้ นกลุ่มอาชีพละ คน
ทีเห็นตรงข้าม และมีกลุ่มตัวอย่างอีกจํานวนหนึงในกลุม่ อาชีพดังกล่าวรวมทังนักเรี ยนและทํางาน
บริ ษทั เอกชน ไม่แสดงทัศนะต่อประเด็นคําถามนี

4.5.8 การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.
ลาว จําแนกตามเพศ
1) ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย
หรื อไม่
เพศหญิง
เพศชาย
รวม

ฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
251
62.80
138
34.50
389
97.30

ไม่ฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
9
2.30
2
0.50
11
2.80

รวม
260
140
400

ร้ อยละ
65.00
35.00
100.00

ตารางที 19 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 62.80 ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ ไทย จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงไม่
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.30 ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายไม่
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50 ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว เพศหญิงเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย มากกว่าเพศชาย

2) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์หรื อไม่
มีประโยชน์
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมี
ประโยชน์ หรื อไม่ จํานวน (คน) ร้ อยละ
เพศหญิง
251
62.80
เพศชาย
138
34.50
รวม
389
97.30

ไม่มปี ระโยชน์
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00

รวม
251
138
389

ร้ อยละ
62.80
34.50
97.30

ตารางที 20 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ .30)
จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
ไทยแล้วมีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงเพศหญิงและเพศชายไม่
มีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วไม่มีประโยชน์ ดังนันจึงกล่าวได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่ว่าเพศหญิงหรื อเพศชายทีฟังวิทยุฯ ไทย ต่างมีความเห็น
ว่าการเปิ ดรับฟังดังกล่าวมีประโยชน์ ทุกคน

3) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั ไทย หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วทําให้ ร้ ูสึกดี
กับ
ไทย หรื อไม่

เพศหญิง
เพศชาย
รวม

ฟังวิทยุฯ ไทย แล้ ว
รู้สึกดี
จํานวน
(คน)
ร้ อยละ

244
128
372

61.00
32.00
93.00

ฟังวิทยุฯ ไทย แล้ ว
ไม่ ระบุว่า
รู้สึกไม่ ดี
ดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ

0
4
4

0.00
1.00
1.00

7
6
13

1.80
1.50
3.30

รวม

ร้ อยละ

251
138
389

62.80
34.50
97.30

ตารางที 21 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี
กับไทยของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่
ดีกบั ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ .30)
จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดี
จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีเห็นว่าเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นเพศชายเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ในขณะทีไม่มกี ลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงคนใดเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดี
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย
แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชายทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยต่างมีความรู ้สึกดีกบั ไทย ยกเว้น
เพศชาย จํานวน คน หรื อ เปอร์เซ็นต์ ทีมีทศั นะตรงกันข้าม

4) ความสัมพันธ์ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี
ความสั มพันธ์
ลาว-ไทย เป็ น
อย่ างไร
ดีหรื อไม่ ดี

เพศหญิง
เพศชาย
รวม

ความสั มพันธ์
ลาว-ไทย ดี
จํานวน
(คน)

257
138
395

ความสั มพันธ์
ลาว-ไทย ไม่ ดี

ร้ อยละ

จํานวน
(คน)

64.30
34.50
98.80

0
0
0

ไม่ ระบุว่า
ดีหรื อไม่ ดี

ร้ อยละ

จํานวน
(คน)

ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

0.00
0.00
0.00

3
2
5

0.80
0.50
1.30

260
140
400

65.00
35.00
100.00

ตารางที 22 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว (จํานวน คน) จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
เพศหญิงมีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี จํานวน คน คิดเป็ น ร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีมีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ .
หรื ออีกด้านหนึงไม่มกี ลุ่มตัวอย่างทังเพศชายและเพศหญิงทีมี ทัศนะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีหรื อไม่ดี จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีหรื อไม่ดี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่ว่า
เพศชายหรื อเพศหญิงต่างมีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี

4.5.9 การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.
ลาว จําแนกตามช่ วงอายุ
1) ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

ฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
115
28.80
109
27.30
79
19.80
63
15.80
16
4.00
7
1.80
389
97.30

ไม่ฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
1
0.30
0
0.00
2
0.50
6
1.50
1
0.30
1
0.30
11
2.80

รวม
116
109
81
69
17
8
400

ร้ อยละ
29.00
27.30
20.30
17.30
4.30
2.00
100.00

ตารางที 23 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่าง
ช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ
45 – 54 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ช่วงอายุ – 54 ปี ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 35 – 44 ปี ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี ช่วงอายุ – ปี และช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป
ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละช่วงอายุ ซึงชีให้เห็นว่า ไม่ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่ว่าช่วงอายุใดต่างก็เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย โดยเฉพาะ วัยรุ่ น
(อายุ – ปี ) ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย ทุกคน

2) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมี
ประโยชน์ หรื อไม่
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

มีประโยชน์
จํานวน (คน) ร้ อยละ
115
28.80
109
27.30
79
19.80
63
15.80
16
4.00
7
1.80
389
97.30

ไม่มปี ระโยชน์
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

รวม
115
109
79
63
16
7
389

ร้ อยละ
28.80
27.30
19.80
15.80
4.00
1.80
97.30

ตารางที
แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ . ) จําแนก
ตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์ มีจาํ นวน
มากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ
ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงไม่มกี ลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุใดแสดงความคิดเห็นว่าเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ ไทยแล้วไม่มีประโยชน์ ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วง
อายุทีฟังวิทยุฯ ไทย ต่างมีความเห็นว่าการเปิ ดรับฟังดังกล่าวมีประโยชน์ทุกคน

3) ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั ไทย หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วทําให้ ร้ ูสึกดี
กับ ไทยหรื อไม่

อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วรู้สึกดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

107
104
78
63
14
6
372

26.80
26.00
19.50
15.80
3.50
1.50
93.00

ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วรู้สึกไม่ ดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

0
2
0
0
1
1
4

0.00
0.50
0.00
0.00
0.30
0.30
1.00

ไม่ ระบุว่า
ดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

8
3
1
0
1
0
13

2.00
0.80
0.30
0.00
0.30
0.00
3.30

รวม

ร้ อยละ

115
109
79
63
16
7
389

28.80
27.30
19.80
15.80
4.00
1.80
97.30

ตารางที 25 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี
กับไทยของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึก
ไม่ดีกบั ไทยของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ .30)
จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดี มี
จํานวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – 24 ปี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ
55 – 64 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ช่วงอายุ 18 – 24 ปี เปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 55 – 64 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ ปี ขึน
ไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี ไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา
คือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18 – 24 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 35 – 44
ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ดังนันจึงกล่าวได้ว่า แทบทุกช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทีเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ ไทยต่างมีความรู ้สึกดีกบั ไทย

4) ความสัมพันธ์ลาว-ไทยเป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี
ความสั มพันธ์
ลาว -ไทย เป็ น
อย่ างไร
ดีหรื อไม่ ดี

อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

ความสั มพันธ์
ลาว-ไทย ดี
จํานวน
(คน)

115
107
81
68
16
8
395

ความสั มพันธ์
ลาว-ไทย ไม่ ดี

ร้ อยละ

จํานวน
(คน)

28.80
26.80
20.30
17.00
4.00
2.00
98.80

0
0
0
0
0
0
0

ไม่ ระบุว่า
ดีหรื อไม่ ดี

ร้ อยละ

จํานวน
(คน)

ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1
2
0
1
1
0
5

0.30
0.50
0.00
0.30
0.30
0.00
1.30

116
109
81
69
17
8
400

29.00
27.30
20.30
17.30
4.30
2.00
100.00

ตารางที 26 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว (จํานวน
คน) จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ช่วงอายุ – ปี มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – 24 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – 44 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 55 – 64 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงไม่มี
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุใดทีมีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ
– ปี ไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี ช่วงอายุ 5 – 54 ปี และช่วงอายุ 55 – 64 ปี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละช่วงอายุ ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ทุกช่วงอายุต่างเห็นว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี

4.5.10 การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.
ลาว จําแนกตามอาชีพ
1) ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย
ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่ จํานวน (คน) ร้ อยละ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
137
34.30
เกษตรกร
68
17.00
แม่บา้ น
34
8.50
นักศึกษา
30
7.50
ผูใ้ ช้แรงงาน
30
7.50
นักเรี ยน
23
5.80
อืน ๆ *
22
5.50
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
20
5.00
บริ ษทั เอกชน
17
4.30
ลูกจ้าง
8
2.00
รวม
389
97.30

ไม่ฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
5
1.30
5
1.30
1
0.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
11
2.80

รวม
142
73
35
30
30
23
22
20
17
8
400

ร้ อยละ
35.50
18.30
8.80
7.50
7.50
5.80
5.50
5.00
4.30
2.00
100.00

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 27 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยมีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพผูใ้ ช้

แรงงาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุม่ ตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
กลุ่มตัวอย่างอาชีพอืน ๆ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้าน
หนึงกลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและกลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกรไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย
มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่าง
แม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ข้อมูลข้างต้นชีให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย

2) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์หรื อไม่
มีประโยชน์
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมี
ประโยชน์ หรื อไม่
จํานวน (คน) ร้ อยละ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
137
34.30
เกษตรกร
68
17.00
แม่บา้ น
34
8.50
นักศึกษา
30
7.50
ผูใ้ ช้แรงงาน
30
7.50
นักเรี ยน
23
5.80
อืน ๆ *
22
5.50
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
20
5.00
บริ ษทั เอกชน
17
4.30
ลูกจ้าง
8
2.00
รวม
389
97.30

ไม่มปี ระโยชน์
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

รวม
137
68
34
30
30
23
22
20
17
8
389

ร้ อยละ
34.30
17.00
8.50
7.50
7.50
5.80
5.50
5.00
4.30
2.00
97.30

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 28 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ .30)
จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เห็นว่า เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมี
ประโยชน์ มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพ
เกษตรกร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพผูใ้ ช้แรงงาน
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพอืน ๆ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ชีให้เห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเห็นว่า เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์

3) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั ประเทศไทย หรือไม่

ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วทําให้ ร้ ูสึกดี
กับ ไทย หรื อไม่

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
แม่บา้ น
นักศึกษา
ผูใ้ ช้แรงงาน
นักเรี ยน
อืน ๆ
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
ลูกจ้าง
รวม

ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วรู้สึกดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วรู้สึกไม่ ดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

ไม่ ระบุว่า
ดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

137

34.30

0

0.00

0

0.00

137

34.00

65
34
29
29
20
21

16.30
8.50
7.30
7.30
5.00
5.30

1
0
1
0
1
0

0.30
0.00
0.30
0.00
0.30
0.00

2
0
0
1
2
1

0.50
0.00
0.00
0.30
0.50
0.30

68
34
30
30
23
22

17.00
8.50
7.50
7.50
5.80
5.50

16

4.00

1

0.30

3

0.80

20

5.00

14
7
372

3.50
1.80
93.00

0
0
4

0.00
0.00
1.00

3
1
13

0.80
0.30
3.30

17
8
389

4.30
2.00
97.30

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 29 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี
กับประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึก
ไม่ดีกบั ประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อย
ละ .30) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เห็นว่า เปิ ดรับฟังวิทยุฯ
ไทยแล้วทําให้รู้สึกดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่ม

ตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างแม่บา้ นจํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพผูใ้ ช้
แรงงาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพอืน ๆ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุม่ ตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้าน
หนึงกลุ่มตัวอย่างอาชีพทีเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดี กลุ่มตัวอย่างอาชีพละ คน
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกร นักศึกษา นักเรี ยน และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่มอาชีพ นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และกลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน ไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดี
หรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพผูใ้ ช้แรงงาน กลุ่มตัวอย่างอาชีพอืน ๆ และกลุ่มตัวอย่างอาชีพ
ลูกจ้าง จํานวนกลุ่มอาชีพละ คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเห็นว่า เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีกบั
ประเทศไทย

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี

ความสั มพันธ์
ไทย-ลาว เป็ น
อย่ างไร

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
แม่บา้ น
นักศึกษา
ผูใ้ ช้แรงงาน
นักเรี ยน
อืน ๆ *
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
ลูกจ้าง
รวม

ความสั มพันธ์ ไทยลาว ดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

ความสั มพันธ์ ไทยไม่ ระบุว่า
ลาว ไม่ ดี
ดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

140

35.00

0

0

2

0.50

142

35.50

73
35
29
30
23
22

18.30
8.80
7.30
7.50
5.80
5.50

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0.00
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00

73
35
30
30
23
22

18.30
8.80
7.50
7.50
5.80
5.50

19

4.80

0

0

1

0.30

20

5.00

16
8
395

4.00
2.00
98.80

0
0
0

0
0
0

1
0
5

3.00
0.00
1.30

17
8
400

4.30
2.00
100.00

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 30 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว (จํานวน
คน ) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน
คน
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม

ตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 8.80 กลุ่มตัวอย่างอาชีพผูใ้ ช้แรงงาน จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.80 กลุ่มตัวอย่างอาชีพอืน ๆ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.50 กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 4.80 กลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางาน
ในบริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงไม่มกี ลุ่มตัวอย่างอาชีพใดทีมีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่
ดี นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีหรื อไม่ดี มี
จํานวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.30 ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่ว่า
อาชีพใดส่วนใหญ่มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี

4.5.11 เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชายช่ วงอายุ และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
1) เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของประชาชนไทย
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมี
ประโยชน์หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึกดี
กับ สปป.ลาว หรื อไม่
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทยลาว ของประชาชนไทย
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ น
อย่างไร ดีหรื อไม่ดี
*
**

เพศ

จํานวน
(คน)

เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศ

.
.
.
.
.
.
จํานวน
(คน)

เพศหญิง
เพศชาย

S

x

.
.
.
.
.
.
S

x

.
.

.
.

t – test

P

–2.590**

.010

–2.377*

.018

–2.781**

.006

t – test

P

.901

.368

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
มีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ .01

ตารางที 31 แสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะเป็ นของ
การเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชายของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากตารางแสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะ
เป็ นของการเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชายของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย เมือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว ระหว่างเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ .
ในประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่ และประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึกดีกบั
สปป.ลาว หรื อไม่ ยกเว้น ประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์หรื อไม่ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . นอกจากนีประเด็นคําถามความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ น
อย่างไร ดีหรื อไม่ดี ซึงพบว่า ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่างเพศหญิงและเพศชายไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

2) เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างช่ วงอายุ
การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของประชาชนไทย
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมี
ประโยชน์หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึกดี
กับ สปป.ลาว หรื อไม่

ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทยลาว ของประชาชนไทย
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ น
อย่างไร ดีหรื อไม่ดี

ช่ วงอายุ
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
ช่ วงอายุ
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป

จํานวน
(คน)
46
69
112
98
57
18
46
69
112
98
57
18
46
69
112
98
57
18
จํานวน
(คน)
46
69
112
98
57
18

x

S

F–test

P

1.67
1.71
1.76
1.70
1.75
1.83
2.39
2.55
2.48
2.42
2.47
2.44
3.13
3.22
3.29
3.19
3.26
3.61

.474
.457
.430
.459
.434
.383
.930
.832
.880
.907
.889
.922
1.360
1.305
1.257
1.298
1.275
.979

.561

.730

.258

.936

.442

.819

x

S

F–test

P

1.13
1.14
1.24
1.22
1.19
1.11

.499
.522
.573
.566
.480
.471

.563

.728

*
**

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
มีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ . 1

ตารางที แสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็ นของ
การเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ นประชาชนไทย
จากตารางแสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็ นของการเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายุของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย เมือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทุกประเด็น นอกจากนี
ประเด็นคําถามความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี ซึงพบว่า ทัศนคติต่อความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นกัน

3) เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างอาชีพ
การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของประชาชนไทย
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมี
ประโยชน์หรื อไม่

อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
นักศึกษา

จํานวน
(คน)

x

S

156

1.76

.431

116

1.78

.419

32

1.56

.504

11
21
34
14
16

1.45
1.81
1.74
1.50
1.75

.522
.402
.448
.519
.447

156

2.52

.854

116

2.52

.860

32

2.16

.987

11
21
34
14
16

1.91
2.62
2.59
2.00
2.50

1.044
.805
.821
1.038
.894

F–test

P

2.189*

.034

2.105*

.042

การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของประชาชนไทย
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึก
ดีกบั สปป.ลาวหรื อไม่

ทัศนคติต่อความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ของประชาชไทย
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ น
อย่างไร ดีหรื อไม่ดี

*
**

อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
นักศึกษา
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
นักศึกษา

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
มีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ . 1

จํานวน
(คน)

x

S

156

3.30

1.257

116

3.44

1.129

32

2.72

1.442

11
21
34
14
16
จํานวน
(คน)

2.36
3.43
3.21
2.79
3.25

1.567
1.207
1.343
1.424
1.342

x

S

156

1.19

.518

116

1.23

.565

32

1.22

.608

11
21
34
14
16

1.18
1.05
1.18
1.43
1.00

.603
.218
.521
.852
.000

F–test

P

2.340*

.024

F–test

P

1.012

.422

ตารางที 33 แสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็ นของ
การเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทย
จากตารางแสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็ นของการเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย เมือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ระหว่างอาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
ในทุก
ประเด็น นอกจากนีประเด็นคําถามความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี ซึงพบว่า ทัศนคติ
ต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่างอาชีพของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

4.5.12 เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
อายุ และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
1) เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
การรับฟังวิทยุฯ ไทย
ของประชาชน สปป.ลาว
ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์
หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วรู ้สึกดีกบั
ประเทศไทย หรื อไม่
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ลาว-ไทย
ของประชาชน สปป.ลาว
ความสัมพันธ์ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร
ดีหรื อไม่ดี
*
**

เพศ
เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศ
เพศหญิง
เพศชาย

จํานวน
(คน)
140
260
140
260
140
260
จํานวน
(คน)
140
260

x

1.01
1.03
1.03
1.07
1.16
1.16

S

t – test

.119
384.131
.183
.238
384.131
.366
.553
398
.629

P
.181
.181
.993

x

S

t – test

P

1.03
1.02

.238
.214

398

.814

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
มีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ .01

ตารางที 34 แสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะเป็ นของ
การเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทย และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชายของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
จากตารางแสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะ
เป็ นของการเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทย และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว เมือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยุฯ
ไทยระหว่างเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทุกประเด็น นอกจากนี
ประเด็นคําถามความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี ซึงพบว่า ทัศนคติต่อความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ระหว่างเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นกัน

2) เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างช่ วงอายุ
การรับฟังวิทยุฯ ไทย
ของประชาชน สปป.ลาว
ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์
หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วรู ้สึกดีกบั
ประเทศไทย หรื อไม่

ทัศนคติต่อความสัมพันธ์
ลาว-ไทยของ
ประชาชน สปป.ลาว
ความสัมพันธ์ลาว-ไทยเป็ น
อย่างไร ดีหรื อไม่ดี

จํานวน
(คน)
อายุ 18 – 24 ปี
109
อายุ 25 – 34 ปี
116
อายุ 35 – 44 ปี
81
อายุ 45 – 54 ปี
69
อายุ 55 – 64 ปี
17
อายุ 65 ปี ขึนไป
8
อายุ 18 – 24 ปี
109
อายุ 25 – 34 ปี
116
อายุ 35 – 44 ปี
81
อายุ 45 – 54 ปี
69
อายุ 55 – 64 ปี
17
อายุ 65 ปี ขึนไป
8
อายุ 18 – 24 ปี
109
อายุ 25 – 34 ปี
116
อายุ 35 – 44 ปี
81
อายุ 45 – 54 ปี
69
อายุ 55 – 64 ปี
17
อายุ 65 ปี ขึนไป
8
ช่ วงอายุ

ช่ วงอายุ

จํานวน
(คน)

อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป

109
116
81
69
17
8

x

1.00
1.01
1.02
1.09
1.06
1.13
1.00
1.02
1.05
1.17
1.12
1.25
1.07
1.16
1.10
1.26
1.35
1.50

S

F–test

.000
.093
.156
3.549**
.284
.243
.354
.000
.186
.312
3.549**
.568
.485
.707
.352
.574
.515
1.880
.852
.862
1.069

P

.004

.004

.097

x

S

F–test

P

1.04
1.02
1.00
1.03
1.12
1.00

.270
.186
.000
.241
.485
.000

.906

.477

*
**

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
มีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ . 1

ตารางที 35 แสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็ นของ
การเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทย และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว
จากตารางแสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็ นของการเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทย และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายุของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว เมือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยุฯ ไทย
ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ .
ใน
ประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่ และประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์หรื อไม่
ส่วนประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ ไทยแล้วรู ้สึกดีกบั ประเทศไทย หรื อไม่ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนีประเด็นคําถามความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี ซึง
พบว่า ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ

3) เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างอาชีพ
การรับฟังวิทยุฯ ไทย
ของประชาชน สปป.ลาว
ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์
หรื อไม่

อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
นักศึกษา
อืน ๆ ^
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
นักศึกษา
อืน ๆ ^

จํานวน
(คน)

x

S

142

1.04

.185

73

1.07

.254

20

1.00

.000

17
35
30
8
23
30
22

1.00
1.03
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.000
.169
.000
.000
.000
.000
.000

142

1.07

.370

73

1.14

.509

20

1.00

.000

17
35
30
8
23
30
22

1.00
1.06
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.000
.338
.000
.000
.000
.000
.000

F–test

P

1.014

.428

1.014

.428

การรับฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน
อาชีพ
ของประชาชน สปป.ลาว
(คน)
ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วรู ้สึกดีกบั ประเทศ ธุรกิจส่วนตัว/
142
ไทย หรื อไม่
ค้าขาย
เกษตรกร
73
รับราชการ/
20
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน 17
แม่บา้ น
35
ผูใ้ ช้แรงงาน
30
ลูกจ้าง
8
นักเรี ยน
23
นักศึกษา
30
อืน ๆ ^
22
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ลาว-ไทย
จํานวน
อาชีพ
ของประชาชน สปป.ลาว
(คน)
ความสัมพันธ์ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร ธุรกิจส่วนตัว/
142
ดีหรื อไม่ดี
ค้าขาย
เกษตรกร
73
รับราชการ/
20
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน 17
แม่บา้ น
35
ผูใ้ ช้แรงงาน
30
ลูกจ้าง
8
นักเรี ยน
23
นักศึกษา
30
อืน ๆ ^
22

x

S

1.11

.555

1.27

.821

1.35

.745

1.35
1.09
1.07
1.25
1.22
1.03
1.09

.786
.507
.365
.707
.600
.183
.426

x

S

1.03

.237

1.00

.000

1.10

.447

1.12
1.00
1.00
1.00
1.00
1.07
1.00

.485
.000
.000
.000
.000
.365
.000

F–test

P

1.198

.295

F–test

P

.967

.467

^ อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
*
**

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
มีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ . 1

ตารางที 36 แสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็ นของ
การเปรี ยบเทียบการฟังวิทยุฯ ไทย และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว
จากตารางแสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็ นของการเปรี ยบเทียบการฟังวิทยุฯ ไทย และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชน สปป.ลาว เมือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การฟังวิทยุฯ ไทยระหว่างอาชีพของ
กลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทุกประเด็น
นอกจากนีประเด็นคําถาม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี ซึงพบว่า ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่าง
อาชีพของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นกัน

4.5.13

เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ

1) ฟังวิทยุฯ หรื อไม่ จําแนกตามเพศ
กลุ่มตัวอย่ าง
ฟังวิทยุฯ
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ไม่ฟังวิทยุฯ
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
67
17.00
41
10.00
108
27.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
139
35.00
153
38.00
292
73.00
400
100.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
251
62.80
138
34.50
389
97.30
จํานวน (คน) ร้ อยละ
9
2.30
2
0.50
11
2.80
400
100.00

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชายเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน
คน มากกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชายทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน
คน
หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว จํานวน คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชาย
ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน นอกจากนียังพบว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิง
ของทัง ประเทศ รับฟังวิทยุฯ ของกันและกันมากกว่าเพศชาย

2) ฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์หรื อไม่ จําแนกตามเพศ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วไม่มปี ระโยชน์
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
65
16.25
41
10.25
106
26.50
จํานวน (คน) ร้ อยละ
2
0.50
0
0.00
2
0.50
108
27.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
251
62.80
138
34.50
389
97.30
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
389
97.30

ตารางที 38 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชาย ทีเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมี
ประโยชน์ จํานวน
คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย ที
เห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ จํานวน
คน หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยเพศหญิงเพียง
คน เห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มีประโยชน์
ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ซึงไม่มีกลุ่มตัวอย่างทังเพศหญิงและเพศชายแสดง
ความเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการฟังวิทยุฯ ไทย ทังนีแตกต่างกันตามจํานวนในการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
โดยรวมกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทังประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และ
ไทย แล้วเห็นว่ามีประโยชน์

3) ฟังวิทยุฯ แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีหรือไม่ จําแนกตามเพศ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ แล้วทําให้ ร้ ูสึกดี
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ฟังวิทยุฯ แล้วทําให้ ร้ ูสึกไม่ดี
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
57
14.25
37
9.25
94
23.50
จํานวน (คน) ร้ อยละ
3
0.75
2
0.50
5
1.25
จํานวน (คน) ร้ อยละ
7
1.75
2
0.50
9
2.25
108
27.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
244
61.00
128
32.00
372
93.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
4
1.00
4
1.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
7
1.80
6
1.50
13
3.30
389
97.30

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี ของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชาย เห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย แล้วทําให้รู้สึกดีกบั
ประเทศไทย จํานวน
คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย
เห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว จํานวน คน หรื ออีกด้านหนึง
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทังเพศหญิงและเพศชายเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทํา
ให้รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว จํานวน คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว เพียง คน
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย แล้วทําให้รู้สึกดี
หรื อไม่ดีกบั ประเทศไทย จํานวน คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ไม่ระบุว่าเปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดีกบั สปป.ลาว จํานวน คน จึงกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทังประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชายทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้วส่วน
ใหญ่เห็นว่าทําให้รู้สึกดีกบั ประเทศเพือนบ้าน ตามสัดส่วนของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี จําแนกตามเพศ
กลุ่มตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ความสัมพันธ์ลาว- ไทย ไม่ดี

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
178
44.50
170
42.50
348
87.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
257
64.30
138
34.50
395
98.80
จํานวน (คน) ร้ อยละ

เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี

11
15
26
จํานวน (คน)

2.80
3.80
6.60
ร้ อยละ

0
0
0
จํานวน (คน)

0
0
0
ร้ อยละ

รวม
รวมทังหมด

17
9
26
400

4.30
2.30
6.60
100.00

3
2
5
400

0.80
0.50
1.30
100.00

เพศหญิง
เพศชาย

ตารางที 40 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชาย มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี จํานวน
คน
มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาวไทยดี จํานวน คน หรื ออีกด้านหนึง กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย
มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี จํานวน คน ในขณะทีไม่มกี ลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชายทีมีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี นอกจากนี กลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย ไม่ระบุวา่ ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดี
หรื อไม่ดี จํานวน คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชาย ที
มี คน เมือพิจารณาถึงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศโดยรวมจึงกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ นประชาชนของทัง ประเทศ ไม่ว่าเพศใด ต่างเห็นว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ขณะนีดี

4.5.14

เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอายุ

1) ฟังวิทยุฯ หรื อไม่ จําแนกตามช่ วงอายุ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
ไม่ฟังวิทยุฯ
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
15
3.80
20
5.00
27
6.80
29
7.30
14
3.50
3
0.80
108
27.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
31
7.80
49
12.30
85
21.30
69
17.30
43
10.80
15
3.80
292
73.00
400
100.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
109
27.30
115
28.80
79
19.80
63
15.80
16
4.00
7
1.80
389
97.30
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
1
0.30
2
0.50
6
1.50
1
0.30
1
0.30
11
2.80
400
100.00

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาวจําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุ เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

ทุกช่วงอายุ ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ และยัง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นวัยรุ่ น (ช่วงอายุ – ปี ) ไม่มีใครทีไม่ฟังวิทยุฯ ไทย ในขณะทีกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นวัยรุ่ นไทยไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว คิดเป็ นประมาณ เท่า ของกลุ่มตัวอย่างทีฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว ซึงใกล้เคียงกับช่วงอายุ – , – , ปี ขึนไป และ – ปี รวมทังหากไม่
คํานึงถึงจํานวนของกลุ่มตัวอย่างประชาชนไทยทีไม่ฟังวิทยุฯ ยังพบว่า ช่วงอายุ – ปี ของ
ประชาชนไทยและ สปป.ลาว มีสดั ส่วนใกล้เคียงกันในการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกันและกัน

2) ฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์หรื อไม่ จําแนกตามช่ วงอายุ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
ฟังวิทยุฯ แล้วไม่มปี ระโยชน์
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
15
3.80
19
4.80
27
6.80
28
7.00
14
3.50
3
0.80
106
26.50
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
1
0.30
0
0.00
1
0.30
0
0.00
0
0.00
2
0.50
108
27.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
109
27.30
115
28.80
79
19.80
63
15.80
16
4.00
7
1.80
389
97.30
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
389
97.30

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย และสปป.ลาว ทุกช่วงอายุเห็นว่าฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้วมีประโยชน์ ซึงมีเพียง
กลุ่มตัวอย่างประชาชนไทย ช่วงอายุ – ปี และช่วงอายุ – ปี ช่วงอายุละ คน ทีเห็นว่าฟัง
วิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มีประโยชน์ จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกช่วง
อายุเห็นว่าฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้วมีประโยชน์ ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ

3) ฟังวิทยุฯ แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีหรือไม่ จําแนกตามช่ วงอายุ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกดี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกไม่ดี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
14
3.50
18
4.50
24
6.00
24
6.00
12
3.00
2
0.50
94
23.50
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
1
0.30
1
0.30
2
0.50
1
0.30
0
0.00
5
1.30
จํานวน (คน) ร้ อยละ
1
0.30
1
0.30
2
0.50
3
0.80
1
0.30
1
0.30
9
2.30
108
27.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
104
26.00
107
26.80
78
19.50
63
15.80
14
3.50
6
1.50
372
93.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
2
0.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.30
1
0.30
4
1.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
3
0.80
8
2.00
1
0.30
0
0.00
1
0.30
0
0.00
13
3.30
389
97.30

ตารางที 43 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี ของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย และสปป.ลาว ทุกช่วงอายุเห็นว่าฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้วทําให้รู้สึกดีต่อประเทศ
เพือนบ้าน ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุกช่วงอายุเห็นว่าฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทํา
ให้รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว มีจาํ นวน คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุ
เห็นว่าฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั ไทย มีจาํ นวน คน ซึงไม่แตกต่างกันมาก นอกจากนี
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุกช่วงอายุทีไม่ระบุว่าฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่
ดี จํานวน คน ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุทีไม่ระบุว่าฟังวิทยุฯ
ไทย แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี จํานวน คน โดยรวมกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทังประชาชนไทยและ
สปป.ลาว ทุกช่วงอายุเห็นว่าฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้วทําให้รู้สึกดีกบั ประเทศเพือนบ้าน (ไทย
หรื อ สปป.ลาว) ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี จําแนกตามช่ วงอายุ
กลุ่มตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
43
10.80
64
16.00
93
23.30
83
20.80
48
12.00
17
4.30
348
87.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
11
2.80
8
2.00
7
1.80
0
0.00
26
6.50
จํานวน (คน) ร้ อยละ
3
0.80
5
1.30
8
2.00
7
1.80
2
0.50
1
0.30
26
6.50
400
100.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
107
26.80
115
28.80
81
20.30
68
17.00
16
4.00
8
2.00
395
98.80
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
2
0.50
1
0.30
0
0.00
1
0.30
1
0.30
0
0.00
5
1.30
400
100.00

ตารางที 44 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี หรื ออีกด้านหนึงกลุม่ ตัวอย่าง
ทีเป็ นประชาชนไทย ช่วงอายุ – , – , และ – ปี รวมจํานวน คน มีทศั นะว่า
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี ในขณะทีไม่มีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุระบุ
ว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุกช่วงอายุไม่แสดง
ทัศนะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีหรื อไม่ดี จํานวน คน ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ช่วงอายุ – , – , – , และ – ปี ไม่แสดงทัศนะว่าความสัมพันธ์ลาวไทยดีหรื อไม่ดี รวมจํานวน คน เมือพิจารณาโดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.
ลาว ทุกช่วงอายุ มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี

4.5.15

เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ

1) ฟังวิทยุฯ หรื อไม่ จําแนกตามอาชีพ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
ไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
38
9.50
26
6.50
9
2.30
14
3.50
4
1.00
4
1.00
7
1.80
6
1.50
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
108
27.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
118
29.50
90
22.50
25
6.30
18
4.50
17
4.30
12
3.00
7
1.80
5
1.30
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
292
73.00
400
100.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
137
34.30
68
17.00
8
2.00
20
5.00
34
8.50
30
7.50
23
5.80
17
4.30
30
7.50
22
5.50
389
97.30
จํานวน (คน) ร้ อยละ
5
1.30
5
1.30
0
0.00
0
0.00
1
0.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
11
2.80
400
100.00

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 45 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ ฟังวิทยุฯ ไทย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุก
กลุ่มอาชีพ ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุกกลุ่มอาชีพ ไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ฟังวิทยุฯ ไทย
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกันและกัน
นอกจากนียังพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แต่กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชน สปป.ลาว ฟังทังหมด แทบทุกกลุ่มอาชีพ

2) ฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์หรื อไม่ จําแนกตามอาชีพ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มี
ประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
37
9.30
26
6.50
13
3.30
9
2.30
7
1.80
6
1.50
4
1.00
4
1.00
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
106
26.50

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
137
34.30
68
17.00
20
5.00
8
2.00
23
5.80
17
4.30
30
7.50
34
8.50
30
7.50
22
5.50
389
97.30

จํานวน (คน) ร้ อยละ
1
0.30
0
0.00
1
0.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
389
97.30

2
108

0.50
27.00

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 46 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวม
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ เห็นว่าฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้ว
มีประโยชน์ ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวนอาชีพละ คน ทีเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพฟังวิทยุฯ กันและกันและเห็น
ว่ามีประโยชน์ ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ

3) ฟังวิทยุฯ แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีหรือไม่ จําแนกตามอาชีพ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกดี
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกไม่ดี
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
35
8.80
20
5.00
11
2.80
9
2.30
5
1.30
6
1.50
4
1.00
4
1.00
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
94
23.50
จํานวน (คน) ร้ อยละ
1
0.30
2
0.50
2
0.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
5

1.30

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
137
34.30
65
16.30
16
4.00
7
1.80
20
5.00
14
3.50
29
7.30
34
8.50
29
7.30
21
5.30
372
93.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
1
0.30
1
0.30
0
0.00
1
0.30
0
0.00
1
0.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
1.00

ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
รวมทังหมด

จํานวน (คน)
ร้ อยละ
2
0.50
4
1.00
1
0.30
0
0.00
2
0.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
9
2.30
108
27.00

จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
2
0.50
3
0.80
1
0.30
2
0.50
3
0.80
0
0.00
0
0.00
1
0.30
1
0.30
13
3.30
389
97.30

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี ของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเห็นว่าฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้วทําให้รู้สึกดีต่อ
ประเทศเพือนบ้าน (ไทยหรื อ สปป.ลาว) ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย กลุ่มอาชีพ
ได้แก่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพเกษตรกร และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เห็นว่าฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ซึงมีจาํ นวนรวม คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว กลุ่มอาชีพ ได้แก่ อาชีพเกษตรกร อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักเรี ยน และนักศึกษา
เห็นว่าฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั ไทย กลุ่มอาชีพละ คน รวม คน ซึงไม่แตกต่างกันมาก
นอกจากนี ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชน สปป.ลาว แทบทุกกลุ่มอาชีพทีไม่ระบุว่าฟังวิทยุฯ
ไทย แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี ซึงมีจาํ นวน คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทีมี

บางกลุ่มอาชีพทีไม่ระบุว่าฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี ซึงมีจาํ นวน คน โดยรวม
กลุ่มตัวอย่างทังประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเห็นว่าฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีกบั
ประเทศเพือนบ้าน (ไทยหรื อ สปป.ลาว) มีประชาชนไทยส่วนน้อยกลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย อาชีพเกษตรกร และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ทีเห็นว่าฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั
ประเทศเพือนบ้าน

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี จําแนกตามอาชีพ
กลุ่มตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
136
34.00
97
24.30
30
7.50
28
7.00
20
5.00
16
4.00
11
2.80
10
2.50
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
348
87.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
11
2.80
11
2.80
2
0.50
1
0.30
1
0.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
26
จํานวน (คน)
9
8

6.50
ร้ อยละ
2.30
2.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
140
35.00
73
18.30
8
2.00
19
4.80
35
8.80
29
7.30
23
5.80
16
4.00
30
7.50
22
5.50
395
98.80
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
2
0.50
0
0.00

ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี
ลูกจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
รวมทังหมด

จํานวน (คน) ร้ อยละ
2
0.50
3
0.80
0
0.00
0
0.00
3
0.80
1
0.30
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
26
400

6.50
100.00

จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
1
0.30
0
0.00
1
0.30
0
0.00
1
3.00
0
0.00
0
0.00
5
1.30
400
100.00

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 48 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี หรื ออีกด้านหนึง
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพเกษตรกร อาชีพลูกจ้าง อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และแม่บา้ น รวมจํานวน
คน มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ไทย-.ลาว ไม่ดี
ในขณะทีไม่มกี ลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ในทุกกลุ่มอาชีพระบุว่าความสัมพันธ์ลาวไทยไม่ดี นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพ
เกษตรกร อาชีพลูกจ้าง อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักเรี ยน และอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน ไม่
แสดงทัศนะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีหรื อไม่ดี รวมจํานวน คน ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักศึกษา อาชีพ
ทํางานในบริ ษทั เอกชน ไม่แสดงทัศนะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีหรื อไม่ดี รวมจํานวน คน โดย
สรุ ปกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ไทย-

ลาว ดี กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ส่วนใหญ่อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และอาชีพเกษตรกร
เห็นว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่มีใครแสดง
ทัศนะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาวไม่ดี
4.5.16

พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ และทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
ผู้ให้ สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ

จากการเข้าพืนทีวิจยั เพือสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการกลุ่มตัวอย่างประชาชน สปป.ลาว ณ
เวียงจันทน์ ผูว้ ิจยั สังเกตเห็นว่า ภรรยาหรื อแม่บา้ นจะเป็ นคนเตรี ยมกับข้าวสําหรับอาหารมือเย็น และ
มีการดืมเบียร์กบั กลุ่มเพือนในตอนเย็น โดยนังเป็ นวง เพือนทีไม่สามารถดืมได้ (เพราะสภาพร่ างกาย
เป็ นโรคกระเพาะ ฯลฯ) จะถูกคะยันคะยอซักพัก การให้ความเคารพและมีสมั มาคารวะของเด็กทีมี
ต่อผูใ้ หญ่มีให้เห็นอย่างเด่นชัด เมือคู่สนทนารู ้ว่าอีกฝ่ ายเป็ นผูใ้ หญ่ โดยจะเปลียนจากคําว่า “เจ้า” เป็ น
คําว่า “โดย” ลงท้ายการพูด การรับประทานอาหารทําปรุ งขึนเองถูกกว่าการซือรับประทาน อย่าง
เฝอหรื อก๋ วยเตียวราคาประมาณ - บาท
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า หรื อ LAO-ITECC (Lao-International Trade Exhibition and
Convention Center) (พืนทีทีผูว้ ิจยั ใช้สมั ภาษณ์กลุ่มตัวอย่างอีกแห่งหนึง) เป็ นอาคารขนาดใหญ่
ตังอยูท่ ี Kamphengmuang Road, Saysettha District นครหลวงเวียงจันทน์ บริ เวณภายนอกอาคาร
เป็ นทีจอดรถกว้างขวาง ในช่วงเวลาทีผูว้ จิ ยั อยูใ่ นพืนทีมีสไลเดอร์บา้ นลมบริ การให้เด็ก ๆ ได้เล่น มี
เต้นท์ขายอาหาร - เต็นท์ ซึงขายข้าวจี (ข้าวเหนียวปันชุบไข่ปิ ง) นําดืม ไข่ขา้ ว ฯลฯ และยังมีหอ
แสดงสินค้า (pavilion) กลางสระนํา ส่วนภายในอาคารมีโรงภาพยนตร์ ภัตตาคารอาหารญีปุ่ น ห้อง
เล่นสนุกเกอร์และโบว์ลิ ง ซูเปอร์มาร์ท และพืนทีใช้จดั แสดงสินค้าและนิทรรศการบริ เวณลานชัน
ในช่วงเวลาทีอยูใ่ นพืนทีวิจยั ทีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าแห่งนี มีการแสดงนิทรรศการ
การศึกษา หรื อ Lao International Fair on Education 2009 ทีบริ เวณลานชัน ซึงมีสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เข้าร่ วมงาน โดยสถาบันการศึกษาภายใน สปป.ลาว เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โรงเรี ยน
ปัญญาทิพศึกษา Lao-Singapore Business College ฯลฯ รวมทังสถาบันการศึกษาภายนอก สปป.ลาว
ทีเป็ นสถาบันการศึกษาไทย เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล International
College มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยมิชชัน (สระบุรี) มหาวิทยาลัย
ชินวัตร และโรงเรี ยนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ฯลฯ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ อาทิ James
Cook University (วิทยาเขต Singapore) ซึงไม่พบสถาบันการศึกษาจากจีน และเวียดนาม แต่จากการ

พูดคุยกับคน สปป.ลาว จํานวนหนึงพบว่า รัฐบาลจีนและเวียดนามให้ทุนการศึกษาแก่คน สปป.ลาว
ไปเรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษาค่อนข้างมาก
ภายในงานมีการแสดงของนักเรี ยนและนักศึกษา สปป.ลาว บนเวที และมีพิธีซึงเป็ นนักร้อง
สปป.ลาว รวมทังมีการเล่นเกมถามตอบเพือแจกรางวัลแก่ผเู ้ ข้าชมงานและกิจกรรมบนเวที ในพืนที
บริ เวณเดียวกันกับนิทรรศการการศึกษามีบูธจําหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น เสือผ้า หนังสือ เครื องประดับ
ซีดีเพลง จากการประมาณโดยสายตาซีดีเพลงในบูธจําหน่ายส่วนใหญ่เป็ นศิลปิ นไทยประมาณ เปอร์เซ็นต์ ทีเหลือเป็ นเพลงของศิลปิ น สปป.ลาว และอืน ๆ ส่วนวีซีดีจะมีทงภาพยนตร์
ั
ต่างประเทศ
และภาพยนตร์ไทย แผ่นซีดีและวีซีดีเป็ นแผ่นสําเนาละเมิดลิขสิทธิ ยกเว้นแผ่นเพลงของศิลปิ น
สปป.ลาว ซึงลักษณะดังกล่าวพบทีตลาดเช้าเช่นกัน
ในงานนิทรรศการการศึกษามีการจัดสัมมนาในหลายหัวข้อในห้องสัมมนาบริ เวณชัน
หัวข้อหนึงคือ การศึกษาใน สปป.ลาว ซึงการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ตอ้ งเรี ยน ปี โดยปี ที เรี ยน
ที School of Foundation Studies เมือขึนปี จึงแยกเรี ยนตามคณะต่าง ๆ โดยขณะนีรัฐบาล สปป.
ลาวอยูใ่ นระหว่างการปฏิรูปการศึกษา โดยพยายามปรับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จาก ปี เป็ น
ปี เพราะระบบเดิมเป็ นอุปสรรคหนึงของการศึกษาต่อในต่างประเทศสําหรับคน สปป.ลาว กล่าวคือ
ระดับมัธยมศึกษาเรี ยนน้อยกว่าสากล แต่เรี ยน ปริ ญญาตรี ปี (ยกเว้นแพทย์ใช้เวลาเรี ยนมากกว่า)
ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว มี Department of Private Education Management
ซึงส่งเสริ มสถาบันการศึกษาเอกชน โดยขณะนีมีสถานศึกษาเอกชนจํานวน
แห่ง เป็ น preschool 124 แห่ง primary school แห่ง secondary school 29 แห่ง vocation centre 7 แห่ง
technical school แห่ง colleges 81 แห่ง โดยมีครู จาํ นวน , คน สําเร็ จการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ Higher
diplomas คิดเป็ นร้อยละ Technician คิดเป็ นร้อยละ และอืน ๆ คิดเป็ นร้อยละ
กลุ่มคน สปป.ลาว ทีเดินในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าแห่งนี มีทุกเพศและช่วงอายุตงแต่
ั
เด็กไปจนถึงผูส้ ูงอายุ กล่าวได้ว่า เป็ นศูนย์รวมคนแห่งใหญ่ของ สปป.ลาว เด็กผูห้ ญิงบางส่วนทีเดิน
ภายในศูนย์ฯ มีทงนุ
ั ่งซิ นและกางเกงยีนส์ คนวัยทํางาน สปป.ลาว ท่านหนึงเล่าว่า สังคมลาว
เปลียนแปลงไปมาก หากเปรี ยบเทียบกับเมือ ปี ทีผ่านมา เพราะการขับเคลือนของเศรษฐกิจ คนก็
เปลียน และกล่าวว่า เด็กวัยรุ่ นทีเห็นใส่กางเกงยีนส์แถวนี (ศูนย์ประชุมฯ) หากสวมกางเกงแบบนีเข้า
สถานทีราชการจะถูกไล่ออกไม่ให้เข้า

ในนครหลวงเวียงจันทน์ ผูว้ ิจยั ได้สมั ภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการจํานวน คน โดยแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ ชีวติ ส่วนตัว ทัศนคติดา้ น
ต่าง ๆ พฤติกรรมการเปิ ดรับสือ และทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว รายละเอียด ดังนี8
( ) ข้ อมูลทัวไป นาง อุน่ (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ รู ปร่ างผอม สูงประมาณ
เซนติเมตร ผิวขาว อาชีพขายเครื องอยูบ่ า้ น (ขายของใช้ทวไปอยู
ั
ท่ ีบ้าน) อายุ ปี จบการศึกษาระดับ
มัธยมปลาย ส่วนแฟนจบจากรัสเซียซึงไปเรี ยนอยูร่ ัสเซีย ปี ปัจจุบนั ทํางานอยูไ่ ฟฟ้าลาว มีลูก คน
หญิง คน ชาย คน แฟนอยากเรี ยนต่อ (ปริ ญญาโท) ช่วงนีพักผ่อนไม่ได้ทาํ งานเพราะพึงจะเสร็ จ
การจัดงานดอง (งานแต่งงาน) ให้นอ้ งก็เลยได้พกั ผ่อน แต่ปกติก็ขายของทุกวันเวลา . – .
น. เดิมเป็ นคนหลวงพระบางแต่มาอยูท่ ีเวียงจันทน์ ปี แล้ว ย้ายมาตามครอบครัว เมือก่อนแฟน
ทํางานไฟฟ้าอยูท่ ีหลวงพระบางแล้วย้ายมาเวียงจันทน์ ย้ายมาอยูท่ ีนีก็ดีกว่ามาก แต่มนั ก็คนละอย่าง
ได้อย่างเสียอย่าง ถ้าพูดถึงเรื องเศรษฐกิจทางนันจะดีกว่าเพราะว่ามันเมืองน้อย (เล็ก) แต่ถา้ พูดถึง
เรื องการศึกษาลูก มาเรี ยนทีนีมันมีโอกาสกว่า แต่อยูท่ ีนันก็เริ มมีมหาวิทยาลัยแล้ว (หลวงพระบาง)
รัฐไปเปิ ด ทีสําคัญย้ายมาก็เพือการศึกษาของลูกด้วยเป็ นสําคัญ
ถ้าแฟนจะไปเรี ยน (ต่อ) ก็ไม่เป็ นไรไม่ได้ขดั เพือระดับความรู ้ เพือยกระดับ เพืออนาคต
ส่วนการทีจะไปเรี ยนก็ตอ้ งดูค่าใช้จ่ายด้วยว่ามันจําเป็ นไหมในสิ งทีเราเลือก มันต้องบวก ลบ คูณ
หาร กันให้ดีว่าใช้จ่ายไปแล้วเราก็ตอ้ งพออยูไ่ ด้ สมมติว่าอยูน่ ีมันแพงเพราะเราอยูก่ บั ครอบครัว
รวมทังการไปการมาและต้องส่งลูกเรี ยน (ปัจจัยต่าง ๆ ทีต้องพิจารณา) สูไ้ ปเรี ยนต่างประเทศอย่าง
ไทยก็ใกล้ ๆ ข้ามไปข้ามมาก็ไม่มีปัญหา เดียวนีมันก็สะดวกแล้ว ขีรถไปมาแป๊ บเดียวก็ถึงแล้ว
หลาย ๆ คนเค้าก็ไปเรี ยนเย็นวันศุกร์หรื อเสาร์เค้าก็กลับมาลาวเพราะเสาร์และอาทิตย์มนั ก็หยุด เย็น
วันอาทิตย์หรื อเช้าวันจันทร์ก็กลับไปเรี ยน หลายคนทีทํางานไฟฟ้าเค้าก็ไปเรี ยน แฟนอยากยกระดับ
ภาษาอังกฤษอยากยกระดับทางนี เค้าก็พอพูดได้เขียนได้แต่ไม่เก่ง
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ปกติก็ดูโทรทัศน์และฟังวิทยุฯ เท่า ๆ กัน ดูโทรทัศน์ก็ดูข่าว ดู
ละครช่อง พูดถึงวิทยุฯ ทุกวันนีเค้าก็โอเคแล้ว ปกติชอบฟังวิทยุฯ ฟังตอนเช้า ฟังทังของไทยของ
ลาว ทีลาวมีวิทยุฯ – สถานี แต่ของไทยมีหลายสถานี แต่ส่วนมากจะฟังของไทยเพราะมีสินค้า
ลาวไปโฆษณา ชอบฟังเพลงมันสนุกดีทาํ งานแล้วก็ฟังไปเรื อย ๆ
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ความพัวพันตอนนีก็โอเคแล้ว เหมือนพีน้องไปมาหาสู่
กันก็สะดวกสบาย ก็ไปอุดรฯ หนองคายมันก็เหมือนกับเวียงจันทน์ ปี หนึงก็ไปหลายครังอยู่ พาลูก
ไปเทียว และไปซือของ ถ้าเป็ นช่วงพักเรี ยนจะไปประมาณอาทิตย์ละครัง ถ้าช่วงเรี ยนก็ไม่ค่อยได้ไป
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ผูว้ ิจยั พยายามคงคําพูดเดิมของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ไว้ โดยปรับเปลียนและอธิ บายเพิ มเติมบางส่ วน

( ) ข้อมูลทัวไป นาย เวียง (นามสมมติ) มีบุคลิกลักษณะผอม สูงประมาณ
เซนติเมตร
ผิวขาว เป็ นนักศึกษา เรี ยนอยูช่ นปี
ั ที สาขาวิชาบัญชีการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก ตังอยูห่ ่างจากตัวเมืองประมาณ กิโลเมตร ไปตามทาง
เลข ใต้ เกิดทีเวียงจันทน์ เป็ นคนเวียงจันทน์ บ้านเกิดอยูแ่ ถวในเมืองอยูบ่ า้ นป๋ าย แต่ปัจจุบนั ย้าย
ไปอยูบ่ า้ นสะพังเมิ งอยูใ่ กล้กบั ดงโดก ย้ายไปเพราะพ่อกับแม่สร้างบ้านอยูท่ ีนัน แม่ เป็ นท่านหมอ
(แพทย์)
ทํางานอยูท่ ีโรงพยาบาลมโหสถซึงเป็ นโรงพยาบาลของรัฐ
ส่วนพ่อเรี ยนจบด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า ทํางานอยูท่ ีโครงการเขือนนําเทิน
เป็ นลูกคนเดียว พ่อและแม่ห่วงมากไม่ค่อยให้ไปไหน แต่ปกติกไ็ ม่ค่อยไปไหนอยูแ่ ล้วตอน
ทีสอบได้สาขานีก็คิดว่าแม่ก็อยากให้เรี ยนหมออยู่ แต่พ่อว่าเรี ยนหมอมันนานและก็รู้สึกว่าจะลําบาก
มากเพราะว่าอยูล่ าวเงินเดือนท่านหมอไม่ได้สูงเหมือนอยูต่ ่างประเทศแต่ก็เป็ นอาชีพทีน่าสรรเสริ ญ
เพราะต้องเสียสละมาก
เคยอยูก่ บั แม่ตอนแม่เข้าเวรหลายครังตอนเป็ นเด็กเพราะว่าพ่อไม่อยูพ่ ่อ
เดินทางตลอด
อยากไปเรี ยนทีต่างประเทศ แต่ก็อยูท่ ีความสามารถ ส่วนพ่อและแม่ก็คงจะอนุญาตเพราะ
เพือความก้าวหน้าของลูก ตอนอยูป่ ระถมและมัธยมต้นอยูโ่ รงเรี ยนสินไทร ส่วนมัธยมปลายอยู่
โรงเรี ยนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ ปัจจุบนั เรี ยนจันทร์ - ศุกร์ ส่วนเสาร์และอาทิตย์หยุด สําหรับเวลา
เรี ยนขึนอยูก่ บั หลักสูตรและทางมหาวิทยาลัยจัดให้เรี ยน ทุกวันนีเรี ยนช่วงเช้าตังแต่ . – . น.
ตอนบ่ายก็ว่างส่วนมากก็จะอยูบ่ า้ นและอ่านหนังสือ ดูทีวี ฟังวิทยุฯ ส่วนการอ่านหนังสือก็อ่าน
ประจําตลอดไม่ใช่แค่จะเส่ง (สอบ) แล้วจึงอ่าน ก็อ่านหนังสือพิมพ์ลาว เช่นหนังสือพิมพ์ประชาชน
ประเทศลาว แล้วก็หนังสือพิมพ์ลาวทีเป็ นภาษาอังกฤษ แล้วก็อ่านนิตยสาร นิตยสารช่วง – ปี หลัง
นีก็เติบโตกันมากเลยตามไม่ทนั เลย ถ้าจะซือนิตยสารก็อยูท่ ีโรงเรี ยนก็มีขาย แต่ส่วนมากจะไม่ค่อย
เห็นตามร้านหนังสือถ้าเป็ นหนังสือพิมพ์เค้าก็จะส่งไปสํานักงานองค์การเลย
หรื อไม่ก็ตอ้ งจอง
ถ้าร้านขายธรรมดามี แต่มนี อ้ ย
ถ้าให้เลือกเรี ยนได้ ถ้าไปไกล ๆ ก็อยากไปออสเตรเลียหรื อญีปุ่ น พ่อก็เคยพูดอยูว่ ่าไทยก็ดี
เหมือนกันเพราะว่ามันใกล้บา้ น เรื องภาษา วัฒนธรรม เรื องการกินก็ใกล้เคียงกันมันก็อาจจะ
สะดวกสบายเพราะเราไปเรี ยนก็ไม่ตอ้ งปรับตัวอะไรมาก มันก็จะง่ายในด้านนี พูดถึงประเทศอืนที
ใกล้เคียง ไทยง่ายทีสุดแล้ว ถ้าจะไปเรี ยนเวียดนามต้องเรี ยนภาษา
ปี ก่อน ก็มีเพือนไปเรี ยน
เหมือนกัน ก็จะไปเรี ยนเวียดนามกับจีนเพราะว่ามันจะมีทุนให้เส่ง แต่ละปี ก็มีทุนมากอยู่ ส่วนทุน
ไทยไม่รู้เลยว่ามีไหม แต่คิดว่าน่าจะมีมากอยู่ แต่ไม่ค่อยได้ยนิ สักเท่าไหร่ ส่วนมากทีได้ยนิ ประกาศ
เส่งอยูล่ าวจะมีไปจีน เวียดนาม ญีปุ่ น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ มีเพือนบางคนเส่งได้ก็ได้ไป
ตอนนียังไม่มนใจว่
ั าจะเรี ยนต่อหรื อเปล่าก็ตอ้ งดูก่อน เพราะเราเป็ นลูกคนเดียวด้วย ถ้าเรี ยน
ก็ตอ้ งใช้เวลามากขึน พ่อแม่ก็ไม่รู้จะออกบํานาญวันไหน ถ้าออกบํานาญเร็ วเราก็ตอ้ งทํางานหาเงิน
เพือดูแลครอบครัว ก็ตอ้ งปรึ กษาพ่อแม่ก่อนว่า จะต้องทําอย่างไรต่อไป เป้าหมายตอนนีก็คือเรี ยนให้

จบปริ ญญาตรี ก่อนจะเรี ยนต่อหรื อไม่ก็ตอ้ งดูว่าเราเรี ยนจบแล้วทําผลการเรี ยนได้ดีแค่ไหน ตอนนีก็
ถือว่าได้คะแนนเฉลียดีอยู่
มาไทยก็ประมาณปี ละครัง ส่วนมากจะไปอุดรฯ ก็ไปซือหนังสือทีซีเอ็ด ดอกหญ้า เพราะว่า
เรื องหนังสือ สํานักพิมพ์ทีลาวก็กาํ ลังพัฒนาเหมือนกัน แต่ว่าไทยมันพัฒนากว่าแล้ว ก็อ่านภาษาไทย
ออกแต่บางคําเช่นคําศัพท์ทางวิชาการ หรื อเฉพาะด้านอาจจะไม่เข้าใจ อาจจะเป็ นเฉพาะด้านแบบคํา
บาลี สันสฤตประมาณนี ซึงลาวเราจะมีคาํ ลาว เราไม่พดู คําบาลี สันสฤตแล้ว ไทยก็ยงั ใช้อยูป่ ระมาณ
นีหรื ออาจจะเป็ นวิชาเคมี ฟิ สิกส์เราจะมีต่าง ส่วนมากถ้าเราซือหนังสือเคมีมาอ่านเราจะงงเพราะว่า
ไทยจะพูดตามระบบอังกฤษ
ส่วนเราเรี ยนอยูส่ ามัญม.ปลายนีจะพูดเป็ นภาษาฝรั ง
แต่ขึนมา
มหาวิทยาลัยแล้วจะเริ มเปลียนจากฝรั งมาใช้องั กฤษแทน
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ วิทยุฯ ของลาวก็จะมี คลืน . , . และ . แต่ละคลืน
ออกอากาศไม่เหมือนกันแต่เขาไม่ได้เจาะจงว่าเป็ นสถานีเพลงหรื อทัวไป โทรทัศน์ลาวจะมีอยู่
ช่อง โทรภาพแห่งชาติลาวช่อง ช่อง และลาวสตาร์ แชนแนล9 ซึงส่งจากดาวเทียม ส่วนวิทยุฯ
ไทยส่วนมากจะมีแต่เพลง ส่วนมากจะฟังวิทยุเพือผ่อนคลายจากการเรี ยน ชอบเพลงทุกแนว เช่นแนว
เพลงทีผสมผสาน ถ้าพูดถึงวงโอเวอร์แดนซ์ หรื อวงเซลล์ก็ถือว่าเป็ นวงทีดัง ถ้าจะฟังข่าวส่วนมากก็
จะดูในโทรทัศน์มากกว่า ส่วนวิทยุฯ ไทยก็จะฟังเพลงมากกว่าส่วนมากจะฟังคลืนทีอยูแ่ ถวแม่นาํ โขง
อยูใ่ กล้ ๆ เรา ทีเรารับคลืนได้ ดูโทรทัศน์ทุกวันส่วนมากจะติดตามข่าว
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาวสายพัวพันตามข่าวก็ดีมาตลอดมีอะไรก็ช่วยเหลือกันบาง
ทีก็อาจจะมีการเข้าใจผิดกันบ้างแต่ก็ตกลงกันได้อยูเ่ สมอก็ถือว่าเป็ นสายสัมพันธ์ทีดี คล้าย ๆ กับคน
รัก คน บางครังอาจจะมีปัญหากันบ้าง มันไม่สามารถจะตัดสินหรื อพูดได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ลาวกับไทย, เวียดนามหรื อจีนประเทศไหนสัมพันธ์มากกว่ากัน เราต้องพัวพันกันทุกคนเราต้องถือว่า
เพือนบ้านกันต้องเสมอภาคกันทุกคน
( ) ข้ อมูลทัวไป นาย บัวสอน (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ รู ปร่ างผอมสูง สูงประมาณ
เซนติเมตร ผิวขาว อายุ ปี มีพีน้องทังหมด คน ชาย หญิง เป็ นลูกคนที ส่วนมากทํางาน
แล้วแต่บางคนยังเรี ยนอยู่ บ้านอยูเ่ วียงแถวดงโดก แถวโรงเรี ยน (มหาวิทยาลัย) ใกล้ ๆ กับโรงเรี ยน
เรี ยนอยูป่ ี คณะไอที มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวดงโดก พ่อแม่ทาํ งานค้าขายเป็ นธุรกิจของตนเอง ถ้า
จบไอทีก็อยากทํางานเกียวกับการนําความรู ้ของตนเองไปใช้กบั เทคโนโลยีทีทันสมัย อยากทํางาน
เป็ นพนักงานของรัฐ เพราะทํางานเอกชนเงินเดือนอาจจะแพงอยู่ แต่ของรัฐเค้าจะดูแลเราไปตลอด
ชีวิต เวลาไปโรงเรี ยนก็ขีรถจักร (รถมอเตอร์ไซค์) ไป นาน ๆ ถึงจะมาไทย พาแฟนสาวมาทําฟัน (จัด
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ผูใ้ หญ่ สปป.ลาว ท่านหนึงแสดงอาการไม่พอใจในการพูดของวีเจ ของลาวสตาร์ ทีนิยมใช้คาํ ไทยในรายการ เช่น ใช้คาํ ว่า “ลุน้ ” ซึ ง
ภาษาลาว หมายถึง รุ่ น ไม่ได้หมายถึง การเอาใจช่วยหรื อตังตารออย่างใจจดใจจ่อกับผลทีจะเกิดขึนหรื อรางวัล และคําว่า “กิก” ซึ งคน
สปป.ลาว ถือว่าการมีชูห้ รื อมีเมียน้อยเป็ นสิ งไม่ดี หากผูท้ ีอยูใ่ นแวดวงราชการมีชูห้ รื อมีเมียน้อยจะไม่เจริ ญก้าวหน้าในหน้าทีการงาน

ฟัน) มาทีนี มาทําฟันทีนีเพราะเค้าทําดี ทําสวย มีเพือนทีเป็ นคนลาวแนะนํา (คลินิก) มา ข้ามมาก็มา
ซือของกินของใช้ก็ชอบไปโลตัสบิ กเจียง มาซือของ กินข้าว ดูหนัง ร้องคาราโอเกะบ้าง
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ก็ฟังวิทยุไทย คลืนไหนสนุกก็ฟัง ชอบฟังเพลงสตริ งชอบเพลง
ของ Clash, กับ Retrospect (ศิลปิ นไทย) ฟังวิทยุฯ เวลาก่อนนอน เพลงก็ฟังได้หมด แต่เพลงร็ อคถ้า
เรื องชอบก็ชอบ Clash, กับ Retrospect (อย่างทีว่าไป) วิทยุฯ ลาวก็ฟังตลอด (วิทยุฯ ไทยและ สปป.
ลาว) ต่างกันก็ฟังไทยเค้าก็พดู แต่เรื องทีอยูไ่ ทยเราก็ไม่ค่อยรู ้ อยูล่ าวเค้าก็พูดเรื องอยูล่ าวเราก็พอรู ้
ปกติฟังของลาวมากกว่า ของไทยไม่ค่อยฟัง เวลาก่อนนอนถึงจะฟัง ก็คือฟังไทยก็สนุกอยูแ่ ต่เค้าพูด
อะไรมาเราก็ไม่รู้ทีนันเป็ นอย่างนันเราก็ไม่ได้เห็นอย่างนีเราก็ไม่รู้ แต่ของลาววิทยุบอกทีนันทีนีเราก็
พอรู ้พอเห็น ฟังวิทยุฯ ไทยได้ประโยชน์คือได้อพั เดทเกียวกับหลาย ๆ เรื องของไทย (ส่วนโทรทัศน์)
ดูทีวีไทยตลอดเลย ชอบดูหนัง ชอบดูรายการหลาย ๆ อย่าง ข่าว ดูช่อง บ่อยทีสุด ชอบเตะบาล
(เล่นกีฬาฟุตบอล) ชอบดูฟุตบอลอังกฤษดูถ่ายทอดสด จะดูของช่องไทยช่อง ของลาวจะไม่ค่อย
ถ่ายทอดเท่าไหร่ เป็ นนักกีฬาฟุตบอลของคณะ เป็ นทีมคณะ ก็ติดตามข่าวฟุตบอลตลอดจากโทรทัศน์
ไทยบ้างของลาวบ้าง
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ความสัมพันธ์ไทย-ลาวก็ไปด้วยกันดี การค้า ก็ไปมาหาสู่
กันก็ไม่มีอะไร ก็ฮกั แพงกันเหมือนพีน้องกันไทย-ลาว
( ) ข้ อมูลทัวไป นาย สมหวัง (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ รู ปร่ างผอมถึงผอมมาก สูง
ประมาณ
เซนติเมตร ผิวคลํา อาชีพขับรถรับส่งคนไทยและคน สปป.ลาว ข้ามฝั งไปมา ชอบดู
ฟุตบอลชอบทีม แมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด อาร์เซน่อล เชลซี (สโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษ) เวลา
ว่างจากหลังการทํางานก็ไปเล่นฟุตบอลกับเพือน ๆ ทีสนามโรงเรี ยนประถมใกล้ ๆ บ้าน อายุ ปี
บ้านเกิดอยูท่ ีวังเวียง แล้วมาอยูท่ ีเวียงจันทน์ วังเวียงห่างจากนีประมาณ
กิโลเมตร เป็ นสถาน
ท่องเทียวธรรมชาติ เป็ นผา ถํา แม่เป็ นคนลาวส่วนพ่อเป็ นคนไทย มีบา้ นอยูท่ ีฝั งไทยและลาว ไม่ไกล
จากสะพาน (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว) เวลาขับรถส่งลูกค้ามาฝั งไทยก็จะค้างท◌ี◌่ไทยเพือรอรับ
ลูกค้าใหม่ไป สปป.ลาว วันนีพ่อแม่ไปงานดอง ไม่เรี ยนต่อ เลือกทํางานดีกว่าเรี ยนสูงแค่ไหนไม่มี
เงินก็เหมือนเก่า (ก็เท่านัน) อยูท่ ีลาวใครทํางานราชการเดือนหนึงอยูท่ ี สามแสนห้าหมืนเอง (เงินกีบ)
ประมาณพันกว่าบาทเอง แม่ทาํ เกียวกับธุรกิจรับส่ง (ให้บริ การเช่ารถตู)้ มาได้ปีกว่าแล้ว เมือก่อนแม่
เป็ นแม่คา้ ขายเครื องไฟฟ้าทัวไปเอาจากไทยมาขายทีลาว โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น เครื องเล่นซีดี ทีเลิกทํา
เพราะขายไปแล้วไม่ได้เงินมีแต่คนมาติดหนี วิ งรถ (ให้บริ การเช่ารถ) ดีกว่า คนไทยมา สปป.ลาว
เยอะ
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ฟังวิทยุฯ ไทย ชอบฟังธรรมมะฟังหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจแต่ฟังไป
หัวเราะได้ตลอดท่านพูดเหมือนตลกเลย ชอบฟังธรรมมะแต่ไม่ชอบเข้าวัด นอกจากฟังข่าว ธรรมมะ
ก็ดูข่าวการเมืองอันนีสําคัญสุดเลย ดูละคร ดูทีวีไทย มากกว่าของลาว ช่องลาวไม่มีอะไรหรอก ดู

ละครไทยหมดละอยูท่ ีลาว วิทยุฯ ก็ฟังไทยมากกว่า เพลงไม่ค่อยฟัง ชอบฟังธรรมมะทีสอนคนติดยา
ของพระพยอม แล้วก็มีหลวงพ่ออีก – ท่าน
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ในสายตาตอนนีคิดว่าความพัวพันไทย-ลาวดี เหมือน
บ้านกันเอง ข้ามไปข้ามมาก็เหมือนบ้านกันเอง
( ) ข้อมูลทัวไป นาย อิน (นามสมมติ) บุกคลิกลักษณะ เป็ นคนค่อนข้างอ้วน สูงประมาณ
เซนติเมตร อาชีพให้บริ การเช่ารถตู ้ (ขับเอง) ปังจุบนั ยังโสด แต่มีแฟนอยู่ ตอนนีอายุ ย่าง
เดิมเป็ นคนปากเซ จําปาศักดิ ปากเซก็เป็ นจังหวัด เป็ นเมืองเอกของจําปาศักดิ มาอยูเ่ วียงจันทน์ได้
ปี แล้ว เป็ นน้องคนสุดท้อง มีพีสาว คน ซึงไปเปิ ดร้านอาหารอยูท่ ีเยอรมัน พีสาวอีกคนขายเพชรอยู่
หน้าลาวพลาซ่า โดยเอาเพชรมาจากอินเดีย (มาขาย) เคยบินไปหาพีสาวทีอยูเ่ มืองเอสเซิน ทีเยอรมัน
ครัง ไปช่วงฤดูร้อน ก็ติดต่อกับพีสาวทางโทรศัพท์ไม่ได้ใช้อีเมล์เพราะไม่ค่อยมีเวลาเข้าใช้อีเมล์
ตอนนีก็เรี ยนปริ ญญาตรี การเงินอยูท่ ีวิทยาลัยลาวนานาชาติซึงเป็ นของเอกชน ตอนนีเรี ยนอยูป่ ี
หลักสูตร ปี แล้วเรี ยนต่ออีก ปี ก็จบ ป.ตรี ถ้าไม่ติดงานก็มีเวลาไปเรี ยนแต่ถา้ มีงานก็ไม่ได้ไป
เกรดเฉลีย . อนาคตยังไม่แน่ใจจะเรี ยนต่อจนจบ ป.ตรี หรื อไม่ให้เรี ยนจบ (ตามหลักสูตร ปี )
และทําตรงนี (ให้เช่ารถตู)้ ไปก่อนจบแล้วค่อยว่ากันใหม่ หากพูดถึงอนาคตอยากไปทํางานทางภาษี
และศุลกากร
ย้ายมาจากจําปาศักดิมาอยูเ่ วียงจันทน์ทงครอบครั
ั
วรวมทังพ่อแม่ดว้ ย แต่เราก็ไป ๆ มา ๆ อยู่
เพราะว่าญาติพน้ี องยังอยูท่ ีนัน จําปาศักดิก็ไม่ใหญ่มากแต่มีแหล่งท่องเทียวหลายที ก็มีคนไปเทียว
เยอะ เดียวนีเค้าก็จดเป็ นเมืองมรดกโลก อยูว่ ดั ภูจาํ ปาศักดิ ก็ห่างจากนี (เวียงจันทน์) ประมาณ
กิโลเมตร ใช้เวลา ชัวโมง เป็ นทางตรง ถ้าจะไปเทียวต้องใช้เวลาอย่างน้อย วัน คืน เพราะต้อง
ไปหลายที เศรษฐกิจของเมืองจําปาศักดิเทียบไม่ได้กบั เวียงจันทน์เลยเพราะจําปาศักดิเป็ นเมืองเล็ก
ประชากรไม่มาก แต่มนั จะเป็ นเมืองแหล่งท่องเทียว ถ้าจะไปเทียวแล้วค้างคืนมันก็จะมีโรงแรมเป็ น
โรงแรม ดาวขึนไป ราคาก็ทวั ๆ ไป
ใช้โทรศัพท์มือถือ มีทงซิ
ั มของ สปป.ลาว และไทย คือ ทรู มูฟ ซึงไม่ค่อยได้ใช้ซิมไทยเท่าใด
อาชีพขับรถตู ้ ราคาทีขับอยู่ (ให้บริ การ) ในเวียงจันทน์ , บาทต่อวัน ตังแต่ . – . น.
หลังจากนันถ้าเกินเวลาจะคิด ชัวโมงละ
บาท ราคานีเราพูดเผือ แต่ตกลงราคากันได้ถา้ เป็ นแขก
ประจํา ถ้าเป็ นช่วงเทศกาลก็จะมีลูกค้าเยอะก็จะคิดราคาเต็ม เพราะว่าเป็ นช่วงเทศกาล ถ้าเราเอาราคา
ลง (ลดราคา) คนอืนก็จะว่าเราได้ อย่างงานนีเป็ นส่วนราชการไทยติดต่อมาเราก็คิดในราคาย่อมเยา
เพือในอนาคตต่อไปเค้าจะได้มาใช้บริ การเราอีก เดียวนีมีรถ คันคือรถ ทีนัง และรถ ทีนังให้
เลือก ทําอาชีพนีมา ปี แล้ว ทํากับพีสาว พีสาวเป็ นคนไปรับงานมาให้ สํานักงาน (สํานักส่งเสริ ม
ธุรกิจบริ การ กรมส่งเสริ มการส่งออก) ทีมาใช้บริ การเค้าก็รู้จกั กับเพือนของพีสาวแล้วก็ติดต่อผ่าน
กันมา เค้าก็ใช้บริ การเราประจํา รถตูค้ นั นีเป็ นรถ ทีนังพึงออกได้ เดือน คันนีเป็ นของตัวเอง

เมือก่อนขับรถของพีสาว คันนีออกเองต้องซือเงินสดอยูล่ าวไม่มีเงินผ่อน พ่อแม่เป็ นคนซือให้ ถ้าวัน
ไหนว่างจากทํางานก็เป็ นอาสากูภ้ ยั (มูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยาก: FOUNDATION ASSISTING
POOR PEOPLE OF LAO PDR) ทีทําเพราะต้องการช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือแต่ละครังเรา
ไม่ได้และไม่ตอ้ งการเงินซักกีบจากการช่วยเหลือแต่ละครัง เราช่วยด้วยใจ ส่วนค่าใช้จ่ายค่านํามัน
หรื อรถกูภ้ ยั เราได้รับอุปถัมภ์จากหลวงตามหาบัวอยูท่ ีจังหวัดอุดรธานี มีพน้ี องอยูย่ โสธรเค้าก็ทาํ กูภ้ ยั
อยูร่ ่ วมใจยโสธร คือตาของผมหลังจากเลิกกับยายแล้วก็ขา้ มฝั งไป (ข้ามมาประเทศไทย) ได้เมียใหม่
แล้วมีลูกหลานทีนัน ผมก็ไปเยียมตลอด
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ก็ฟังวิทยุฯ ไทยอยู่ ฟังไสตล์ลูกทุ่ง วิทยุฯ ลาวก็ฟัง ทีลาวจะมีคลืน
.
. . และ . เป็ นคลืนเปิ ดใหม่เป็ นของต่างประเทศ ส่วนโทรทัศน์มี สถานี มี
สถานีโทรภาพแห่งชาติลาว , และลาวสตาร์ แต่ปกติไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์ถา้ ดูส่วนมากก็ดูเตะบาล
(แข่งฟุตบอล) ชอบทีมแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด (สโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษ) เวลาดูบอลก็ดูผา่ น
โทรทัศน์เคเบิ ลลาว และมีอีกบริ ษทั เคเบิ ลทีเปิ ดใหม่ชือดิจิทลั แต่คนส่วนใหญ่ใช้บริการของเคเบิ ล
ลาวเพราะเปิ ดมาก่อน ค่าใช้จ่ายเดือนละ พันกีบ เป็ นเงินไทยประมาณ - บาท เริ มต้นตกอยูท่ ี
ประมาณ ล้าน แสนกีบ เงินไทยก็ประมาณ , บาท ค่าเปิ ดตัวใช้ เค้าจะให้ดูฟรี เดือน
หลังจากนันก็จะเก็บเดือนละ - บาท ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ฟังวิทยุ ฟังแต่ซีดีฟังเพลงลาว ซีดีไทย
ก็ซือฟังเพลงลูกทุ่ง ฟังวิทยุฯ ก็ฟังเป็ นช่วง ช่วงเพลงมันก็จะมีโฆษณาเราก็คอยดูว่ามีสินค้าอะไรใหม่
ๆ แต่ก็ไม่ค่อยได้ฟัง แต่ถา้ ฟังจะฟังช่วงบ่าย ช่วงเย็น ฟังคลืน . ของไทย ฟังวิทยุฯ ไทย และลาว
เท่า ๆ กันภาษามันก็คล้าย ๆ กัน เราก็ไม่ได้เน้นว่าจะฟังของใครมากกว่ากัน ส่วนมากวิทยุฯ จะเปิ ด
เพลงมาก ข่าวก็จะมีตอนต้นชัวโมงทังวิทยุฯ ไทยและลาว
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ก็รู้สึกว่าดี ตังแต่หลังสงครามก็มีความพัวพันกันมา
ตลอด ทุกวันนีก็เรื อย ๆ ไม่มีปัญหาอะไร
( ) ข้อมูลทัวไป นาย วิเชียร (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ รู ปร่ างท้วมเล็กน้อย สูงประมาณ
เซนติเมตร ผิวออกคลํา อายุ ปี มีพน้ี องทังหมด คน เรี ยนอยู่ คน ทีเหลือทํางาน พ่อและแม่
เสียชีวิตแล้ว บ้านอยูท่ ีเวียงจันทน์ บ้านผมอยูแ่ ถวโรงแสดงละคร เค้าเรี ยกว่าแถวถนนพงสํานาน
แต่งงานมา ปี แล้ว (มีภรรยาเป็ นคนไทย) ยังไม่มีลกู อาชีพวิศวกรก่อสร้างทัวไป เป็ น (พวก) อาคาร
ชลประทาน ขัว (สะพาน) ถนน ทํางานทีบริ ษทั เอกชน บริ ษทั ทีทํางานเป็ นของลาวเอง ทํางานมา ปี
แล้ว จบปริ ญญาตรี ทีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเดียวกับดงโดก แต่เป็ นคณะ
วิศวกรรม หมายความว่าไปเรี ยนดงโดกแล้วก็แยกสาย แยกสายไปตามคณะ คณะวิศวกรรมอยูแ่ ถว
โชคปันหลวง ถนนมิตรภาพลาว – ไทย ทํางานเวลา . – . น. ทํางานจันทร์ - เสาร์ หยุดวัน
อาทิตย์ มาไทยเดือนละครังหรื อสองครังแล้วแต่ความจําเป็ นมากน้อย มาซือของกลับบ้าน บางครังก็
มาโรงพยาบาลมาตรวจสุขภาพทัวไปอยูท่ ีโรงพยาบาลวัฒนาทีหนองคาย ปี หนึงตรวจครังหนึง

ลาวไอเท็คเป็ นของบริ ษทั ลาวเวิลด์กรุ๊ ปเป็ นคนลาวร่ วมทุนกับต่างชาติ
ลาวไอเท็คก็
เหมือนกับบิ กเจียง (ศูนย์การค้าในจังหวัดหนองคาย) ถ้าเทียบก็เป็ นเหมือนบิ กเจียงเวียงจันทน์ก็คล้าย
ๆ กัน อยูท่ ีลาวชอบเทียวธรรมชาติ เทียวป่ า นําตก (เกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์) ตอนผม
ไปดูสนามทีกําลังก่อสร้างทีใช้แข่งกีฬาซีเกมส์ตอนนันก่อสร้างได้ราว ๆ เปอร์เซ็นต์ ตอนนีคง
ประมาณ - เปอร์เซ็นต์แล้ว อนาคตยังไม่ได้วางแผนก็คงทํางานไปเรื อย ๆ ก่อน
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ก็ดูทีวี ดูหนังดูข่าวดูละครอะไรต่าง ๆ ก็ดูหมดช่อง ช่อง และก็
สารคดีอะไรต่าง ๆ ส่วนมากชอบดูสารคดีเรื องเกียวกับวิศวกรรม สารคดีเกียวกับสัตว์ เกียวกับ
วิทยาศาสตร์ ชอบรายการดิสคัฟเวอร์รี ข่าวของไทยไม่เหมือนกับของลาว ต่างกันคือส่วนมากข่าว
การเมืองของลาวจะไม่ค่อยออกไม่ค่อยมี ข่าวเกียวกับอุบตั ิเหตุ การฆ่ากันตาย ข่าวทีไม่ดี ของลาวจะ
ไม่ออก (ออกอากาศ) ตัดเลย ทีลาวมีสถานีโทรทัศน์อยู่ – สถานี มีโทรทัศน์แห่งชาติแล้วก็ลาว
สตาร์ ดูฟุตบอลอังกฤษอยูแ่ ต่ดูคนเดียวไม่สนุก ก็ชอบทีมแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด (สโมสรฟุตบอลใน
ประเทศอังกฤษ) ปกติก็ฟังวิทยุฯ จะฟัง . ฟังเพลงทัว ๆ ไป ฟังไปเรื อย ๆ ปกติฟังวิทยุฯ เวลาว่าง
แต่ไม่ได้ฟังทุกวัน จะฟังช่วงตอน โมง โมง ปกติจะไม่ค่อยมีเวลาต้องทํางานทังวัน
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ความสัมพันธ์ไทยกับลาวก็ดีแน่นแฟ้น ดูจากผมก็เอาเมีย
คนไทย
( ) ข้ อมูลทัวไป นาย บุญหลาย (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ รู ปร่ างไม่อว้ นไม่ผอม สูง
ประมาณ เซนติเมตร ผิวคลํา อายุ ปี ตอนนียังโสด ทํางานอยูโ่ ครงการท่องเทียวของมาเลเซีย
ทีประจําอยูเ่ วียงจันทน์ ได้ประมาณ – เดือน ทํางานจันทร์ – ศุกร์ เวลา . – . น.
สํานักงานอยูใ่ นสถานทูตมาเลเซีย มาอยูเ่ วียงจันทน์ได้ ปี แล้ว พ่อแม่อยูป่ ากซันผมมาอยูก่ บั พีสาว
จะกลับบ้านเดือนละ – ครัง ผมเรี ยนมาทางบริ หารธุรกิจ บ้านเกิดผมอยูท่ างแขวง อยูป่ ากซัน ตรง
ข้ามกับบึงกาฬ ห่างจากเวียงจันทน์ประมาณ
กิโลเมตร ส่วนมากคนทางแขวงจะเข้ามาเรี ยนทีนี
เรี ยนจบได้งานและก็ใช้ชีวิต ส่วนตัวเองมาทํางานนีเพราะโดยส่วนตัวชอบเรื องการท่องเทียว ชอบ
เทียวสิ งใหม่ ๆ ทีเราเห็นและชีวิตแต่ละชีวิตมันก็ต่างกันถ้าเราอยูท่ ีเก่ามาก ๆ บางทีมนั ไม่ปรับตัวกับ
สภาพ
บางทีเราออกไปเห็นสภาพข้างนอกแล้วเรากลับเข้ามามันทําให้รู้ว่าตอนเราอยูท่ ีนีมันดี
ตรงไหนไม่ดีตรงไหนตัวอย่างเราอยูใ่ นเวียงจันทน์แล้วเราไปหลวงพระบางกลับมาเราจะมีวิสยั ทัศน์
ทีกว้างออกไป ผมว่ามี สิ งทีทําให้แต่งงานช้า คือ หนึงความตังใจสูง สองมีอุดมการณ์กบั ชีวติ และ
สามชอบเรี ยนชอบเสาะหาความรู ้หรื อสิ งใหม่ ๆ ของผมคือข้อที ทีทําให้ผมยังไม่แต่งงาน
ตอนนีมีแผนคือท่องเทียว ผมทํางานการท่องเทียวแต่กย็ งั ไม่ได้ไปทุกทีในประเทศแต่จะ
เลือกทีเด่น ๆ เช่นภาคเหนือหลวงพระบาง จุดเด่นของหลวงพระบางคือ มีภูเขาล้อมรอบ มีแม่นาํ มี
อากาศดี เป็ นเมืองเก่า เคยเป็ นนครหลวงของลาว เป็ นทีอยูข่ องเจ้าชีวิตในหลาย ๆ กษัตริ ย ์ มีสิ ง
ศักดิสิทธิคู่บา้ นคู่เมือง เป็ นเมืองวัฒนธรรม ส่วนภาคใต้จะไปจําปาศักดิ สุวรรณเขต ผมเคยไปที

มาเลเซีย ไปมะละกาและกัวลาลัมเปอร์ ผมชอบทําธุรกิจมากกว่า (ทํางานประจําสํานักงาน) สิ งทีผม
ถนัดคือเรื องพืนที หมายความว่าทีดิน เรื องอํานาจการต่อรอง ผมขอพูดเรื องส่วนตัวนะครับ มี
โรงเรี ยนเปิ ดสอนทางด้านกฎหมายซึงเป็ นของพีเขยอยูท่ ่าแขกตรงข้ามกับนครพนม อยูฝ่ ั งนี (สปป.
ลาว) เค้าจะให้ (เทียบวุฒิ) ชันกลางอยูค่ ือยังไม่ถึงปริ ญญาตรี เรี ยน ปี ต่ออีก ปี ถึงได้ปริ ญญา
โรงเรี ยนเปิ ดมาได้ ปี แล้ว สอนเรื องกฎหมายปกครอง มีนกั เรี ยนทุกปี ประมาณ กว่าคน ถ้าอยู่
ท่าแขกก็ถือว่าเยอะแล้ว (จํานวนนักเรี ยนดังกล่าว) อนาคตสามารถตังเป็ นมหาวิทยาลัยได้แต่เราต้อง
มีความพัวพันกับกระทรวงศึกษา
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ช่วงนีไม่ค่อยได้ฟังวิทยุฯ ปกติก็ไม่ค่อยฟังวิทยุฯ คือพอเลิกงาน
กลับมาก็ดูข่าวบ้างแล้วก็ทาํ งานบ้านทีมี แล้วก็พกั ผ่อน ปกติดูโทรทัศน์ของหลายประเทศ ติดเคเบิ ล
เลยรับได้หลายช่อง เคเบิ ลน่าจะเป็ นบริ ษทั ของจีนอันนีก็ไม่แน่ใจ ก็จ่ายเป็ นรายเดือนตอนแรกก็เสีย
ค่าติดตังประมาณร้อยกว่าเหรี ยญ หลังจากนันก็จ่ายเดือนละ . เหรี ยญ ก็มพี นักงานมาติดตังให้ ที
ติดตังเพราะชอบดูฟตุ บอลชอบทีมอาร์เซน่อล (สโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษ) โทรทัศน์ไทยก็ดู
แต่ส่วนมากจะดูข่าวเพราะข่าวจะเร็ว แต่ปกติจะดูของหลาย ๆ ประเทศเพราะชอบดูสิ งแปลก ๆ จีน
เวียดนาม ไทย แต่พม่าไม่เคยเห็น แต่วิทยุไม่ค่อยได้ฟัง ทีบ้านไม่มีเครื องรับวิทยุ เมือสมัยตอนยังเด็ก
ก็ฟังอยูฟ่ ังทังของไทยและลาว ส่วนมากจะรับได้ของอุดรฯ หนองคาย และนครพนม เท่าทีเคยฟังก็
คิดว่ามันดีเพราะมันสือให้ชาวบ้านเข้าใจได้เร็ ว เพราะว่าคนในท้องถิ นถ้าจะให้เค้ารับรู ้มนั ต้องเป็ น
วิทยุฯ พูดภาษาชาวบ้านมันจะทําให้เค้าเข้าใจได้เร็วขึน
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ความพัวพันคือในความคิด ทุกอย่างตอนนีมีการปรับตัว
มาก ๆ การร่ วมมือมากขึนเพือผลประโยชน์ของทังสองฝั ง เพือรายได้ทงสอง
ั
(ฝั ง) นักลงทุน
นักท่องเทียวก็มาก ดีขึน ตัวอย่างก็คือทีมานังคุยกันวันนีผมว่าการสือสารมันง่าย ๆ ไม่ตอ้ งใช้ล่าม ไม่
ต้องใช้ภาษามือ
( ) ข้อมูลทัวไป นาย ศรเงิน (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ รู ปร่ างท้วม สูงประมาณ
เซนติเมตร ผิวออกคลํา อายุ ปี อาชีพพนักงานราชการ ทํางานอยูป่ กครองกําแพง ทํางานจันทร์ถึง
ศุกร์ ส่วนเสาร์และอาทิตย์หยุด ทํางานตังแต่ โมงถึง โมงเย็น จบการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาการ
ปกครอง ทํางานมา ปี แล้ว มีลูก คน อายุ ขวบ ลูกเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาล พ่อและแม่ไม่ได้ทาํ งาน
มีพีน้อง คน ทํางานแล้วทุกคน เป็ นลูกคนแรก บ้านอยูเ่ วียงจันทน์ แถวบ้านท่าหลวง ข้ามมาไทยไม่
บ่อย เวลาต้องการสิ งทีอยากซือถึงข้ามมา นังรถเมล์มาจากลาว วันนีไปอุดรธานี เพราะต้องการซือ
เครื อง (ของใช้) ทีอุดรฯ ซือเครื องไอทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ทีหนองคายก็มี แต่ทีอุดรฯ จะถูกกว่า
ไปบิ กซี เจริ ญศรี คอมเพล็ก (ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดอุดรธานี) เหมารถตูไ้ ป ราคา , บาทต่อ
วัน

พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ฟังวิทยุฯ ไทย ส่วนมากฟังคลืน
ชอบฟังเพลง ฟังทุกแนว
อยากโทรศัพท์มาขอเพลงแต่ไม่มีเวลา ฟังวิทยุฯ เวลาขับรถไปการ (ทํางาน) และเวลาเลิกการ และ
ตอนสวย (สาย) กินข้าวก็ฟังวิทยุฯ บ้าง เวลาขึนรถก็เปิ ดวิทยุฯ ฟังเลย ฟังข่าวก็ติดตามการเมืองไทย
น่าติดตามดี (ติดตาม) เรื องนายกตอนนี ดูทีวีไทยทุกวัน ดูข่าว หนัง ละคร ชอบดูช่อง เพราะพูดมี
สาระดี ชอบดูกีฬาเตะบาล (ฟุตบอล) ชอบทีมเชลซี (สโมสรฟุตบอลของอังกฤษ) เตะบาลดูทาง
เคเบิ ลทีวีของลาว มันจะดูได้ ทรู สปอร์ต (true sport) มีถ่ายทอดสดก็ดูตลอด
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ความสัมพันธ์ไทยกับ สปป.ลาว ก็ดี บ้านใกล้เรื อนเคียง
มันก็มีมาตังแต่ประวัติศาสตร์ มันก็ไม่มีอะไรเปลียนแปลงหรอกทุกวันนี ก็เหมือนพีน้องกัน
( ) ข้อมูลทัวไป นาย อนุสรณ์ (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะผอม สูงประมาณ เซนติเมตร
อาชีพทําธุรกิจส่วนตัวเกียวกับการทําป้ายจราจร การขีดเส้นจราจร ไฟถนนและไฟสวน อายุ ปี มี
ลูก คนเป็ นผูช้ ายทังคู่ จบวิศวกรรมโยธา ซึงเรี ยน ปี (ยังไม่จบปริ ญญาตรี ) ปัจจุบนั ยังอยูก่ บั พ่อแม่
ยังไม่ได้แยกจากแม่ แต่แม่ก็มคี วามสุขกับการได้เลียงหลาน เวลาออกพืนทีต่างเขต (ทํางาน) ลูก ๆ จะ
อยูก่ บั แม่และเมีย การร่ วมงานกับคนอืน ผูท้ าํ งานทุกคนมีความเท่าเทียมกัน คนในสังคมต้องพึงพา
อาศัยกัน ทีสําคัญครอบครัวต้องอบอุ่น บางคนรวยมาก แต่ไม่มีความสุข
ในอดีตเคยอยูก่ บั พีคนไทย (เพือนร่ วมงาน) คนหนึงซึงระเบียบมาก เค้าเป็ นคนมีความ
ละเอียดในด้านเอกสารมาก บางทีพีเค้าเคยบอกว่าให้จดั ห้องให้เรี ยบร้อย เคยไปอบรมของบริ ษทั
เอ็ม ทีกรุ งเทพฯ ประมาณ – วัน ทีบริ ษทั เอ็ม จะมีพวกวัสดุสาํ หรับทําป้ายจารจร ต่อมาก็ไปฝึ ก
เรื องอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย พวกแว่นตา พวกกันฝุ่ น อัดหู (ทีปิ ดหู) ประมาณนี ทีเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของ M เกียวกับเรื องอุปกรณ์เพือความปลอดภัยสําหรับบุคคล ก็เลยได้ไป เวลาเค้าพูด
เรื องงานอยูเ่ มืองทองทีมันเกียวข้องกับเรา เพราะว่าตอนนันก็ไปเรื องไซเน็คอยูเ่ มืองทอง ไปเมือปี
2005 - 2006 ตอนนันไปก็เดินไม่ครบก็เดินดูผา่ น ๆ แล้วก็ขอโบรชัวร์ นามบัตรกลับมา แล้วเราก็
ติดต่อกลับไปทางอีเมล์ ถ้าไม่เข้าใจเราอาจจะโทรไปเลย พูดง่าย ๆ ว่าศึกษาจากประเทศไทยมันจะ
ง่ายกว่าศึกษาจากประเทศอืน ๆ เพราะใกล้เคียงกัน ทุกอย่างใกล้เคียงกัน ความเข้าใจของคน การนํา
(มา) ใช้ สิ งแวดล้อม จุดประสงค์ทีจะใช้ ทุกอย่างมันจะใกล้เคียงกัน เพราะฉะนันเอาตัวนีไปใกล้กว่า
ถ้าไปเวียดนาม ไปทางจีน จะเป็ นอีกแบบหนึง มันจะห่าง ๆ กัน ของไทยจะใกล้ ๆ กัน ประมาณนัน
ภาษาก็เข้าใจกันง่าย พวกปึ ม (หนังสือ) วิศวกรรม พวกปึ มแบบบ้าน จะต้องได้ศึกษาจากไทย
เพราะว่าไทยจะแกะมาจากเมืองนอก แล้วเราก็มาทําความเข้าใจมันก็ง่ายกว่า ถ้าเรามีตน้ ฉบับมันก็ดี
แต่ว่าต้นฉบับมันก็ไม่ค่อยมีหรอกลาว หาทีลาวยาก เอกสารพวกนีมันค่อนข้างแพง เราซือกับไทยมา
ศึกษาก็ได้
ผูห้ ญิงทีมาต้อนรับ (ที M) เข้ามาถามว่ามาจากไหน ก็เลยตอบเค้าว่ามาจากลาว ผูห้ ญิงเขา
ตอบว่าจริ งหรื อ ซึงเห็นว่า ไม่ควรดูถูกกัน และว่าคนไทยดูเหมือนนิยมผิวขาวมาก ส่วนตัวมาไทยปี

หนึงประมาณ – ครัง อยากเรี ยนต่อให้จบปริ ญญาตรี และต่อ ป. โท แต่ตอ้ งจัดเวลาให้ดี อยากมีลกู
อีก - คนพอ เพราะต้องการเลียงดูเขา สามารถเลียงดูเขาได้อย่างเต็มที
สินค้าประเภทรถมอเตอร์ไซค์ อย่างฮอนด้า นําเข้าจากไทยจะมีคุณภาพดีกว่า รถนําเข้าจาก
จีน ซึงเป็ นของเกาหลี อย่าง KOLAO หรื อยีห้อจีน ซึงเอาแซ้มาตังเป็ นชือ (รถ) ของจีนเหล็กจะเป็ น
สนิมง่าย พลาสติกทีใช้คลุมตัวรถจะบาง แตกง่าย คือ สินค้าไทยมีมาตรฐานกว่า
บางทีคนลาวจะเดินทางไปจําปาสัก หรื อพืนทีอืน เขาจะข้ามไปฝั งไทย แล้วขับรถไป (พืนที
ในฝั งลาว) เช่นผ่านสกลนคร เพราะนอกจากการขับรถในลาวจะถูกจํากัดความเร็ วแล้ว ยังมีสตั ว์เยอะ
เช่น วัว ควาย ตัวเองเคยขับรถชนควายตาย คือการขับรถชนสัตว์เลียงตาย เจ้าของสัตว์เลียงต้องเป็ นผู ้
จ่ายค่าเสียหายทีเกิดขึนกับรถ แต่จริ ง ๆ แล้วหากอาจารย์ (ผูว้ ิจยั ) ขับรถเพือไปเทียว ควรขับในไทย
แล้วจึงข้ามไปเทียวทีนัน ๆ แต่ถา้ ต้องการชมวิถีชีวิตระหว่างทางค่อยใช้เส้นทางจากเวียงจันทน์
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ฟังวิทยุฯ และดูทีวีไทยมากและมากกว่าของลาว ดูทีวดี ูข่าวสาร
บ้างเมืองของไทย ส่วนฟังวิทยุฯ ก็จะฟัง อสมท. ฟังวิทยุฯ ค่อนข้างมาก เห็นว่าสือมวลชนไทยควร
นําเสนอข่าวตามข้อเท็จจริ งหรื อเป็ นจริ ง สรยุทธ (สรยุทธ สุทศั นะจินดา) ใช้วิธีการเล่าข่าว โดยใช้
ภาษาตลาด ทําให้เข้าถึงคนดู
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ความพัวพันไทย-ลาว ตอนนีรู ้สึกว่าแน่นขึน เข้าใจกัน
มากขึน ทีผ่านมาคงเข้าใจคือ ต่างฝ่ ายต่างคิด คือมาระยะหลังรัฐบาลเค้าก็ชีแจงกันดี ต่างฝ่ ายก็โอเค
ค่อนข้างดีขึนแล้ว ดีขึนกว่าเก่ามากถ้าเทียบรุ่ นแต่ก่อนรู ้สึกดีขึนกว่าเก่ามาก แต่ก่อนไม่รู้เลยว่าลาว
เป็ นแบบไหน ถ้าพูดถึงลาวต้องคิดถึงอีสานเลยประมาณว่า แต่เดียวนีเค้าจะเข้าใจว่าลาวเป็ นแบบนี ๆ
วัฒนธรรมคล้ายกัน ภาษาปากเว้าคล้ายกัน (ภาษาพูดคล้ายกัน) มีแหล่งท่องเทียวทีไหนประมาณนัน
ก็เลยว่าเค้าเข้าใจกันดีมากขึน
( ) ข้อมูลทัวไป นาย สมนึก (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ เป็ นคนรู ปร่ างท้วม สูงประมาณ
เซนติเมตร ผิวขาวเป็ นข้าราชการอยูใ่ นแผนกหนึงของกระทรวงสาธารณสุข มีลูก คน ชาย
คน หญิง คน เรี ยนมหาวิทยาลัย คน มัธยม คน ผูช้ ายเรี ยนวิศวกรรม ลูกสาวเรี ยนธนาคาร
ตอนนีอายุ ปี อยากทํางานไปเรื อย ๆ แต่กต็ อ้ งดูสุขภาพก่อน ถ้าไม่ไหวก็ถึงออก แต่ก็ออกกําลัง
กายเป็ นประจํา นาน ๆ ถึงจะมาไทย เคยมาประชุมทีไทย ทํางานเกียวกับยาเสพติด รักษาผูท้ ีติดยาเสพ
ติดซึงมีศูนย์อยูท่ ีเวียงจันทน์ ทํางาน วันจันทร์ - ศุกร์ ส่วนเสาร์และอาทิตย์หยุด ทํางานเวลา . . น.
เคยไปฝึ กอบรมเกียวกับการรักษาผูต้ ิดยาเสพติดอยูท่ ีเชียงใหม่ อ.แม่ริม ทีศูนย์ยาเสพติด
ภาคเหนือ วันและได้ไปเทียวพระธาตุดอยสุเทพ ปี ทีแล้วก็ไปประชุมทีกรุ งเทพฯ ไป วัน เวลา
ไปกรุ งเทพฯ จะไปขึนเครื องบินทีอุดรธานี รัฐบาล (สปป.ลาว) ได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูต
อเมริ กาทีประจําอยูใ่ นลาว เค้าก็สนับสนุนให้ทุนไปประชุม ไปก็ได้ประโยชน์ดี หลาย ๆ ประเทศที

มาร่ วมเค้าก็ทาํ ประโยชน์มานานแล้วเกียวกับการรักษายาเสพติด อยูล่ าวเราก็ยงั ถือว่าเป็ นปัญหาที
ใหม่ เราก็ไปเอาบทเรี ยนกับเค้า ตอนไปประชุมสถานทูตอเมริ กาจ่ายให้หมดเลย พวกเรายังขาด
งบประมาณยังขาดเงิน เวลาต้องไปประชุมอะไรเค้าก็ตอ้ งช่วยรัฐบาลลาวยังไม่มีเงิน เงินไม่เยอะ
ตอนทีไปกรุ งเทพฯ ก็ได้ไปเทียวด้วย มีทีเทียวเยอะคนเยอะทีลาวคนน้อย ถ้าคนเยอะก็ดีเรื อง
เศรษฐกิจคือใครทําอะไรก็ได้ซือได้ขาย อย่างห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ไปดูแล้วคนเยอะทังเรื อง
อาหารการกิน เครื องใช้อะไรต่อมิอะไรถือว่าไปก็ครบชุดแล้ว ใคร ๆ ก็ไปเทียว ไปซือ ถ้าคนไปเค้าก็
ต้องจ่าย อย่างนันผูท้ ีทําธุรกิจการขายก็ได้เงิน ไม่เหมือนทีลาวคนน้อย ถ้าช่วงนี (แต่ปัจจุบนั ที สปป.
ลาว) ก็ไอเท็ค (ศูนย์การค้าลาว-ไอเท็ค) เดียวนี (คน สปป.ลาว) ก็เริ มเข้าใจแต่ก่อนเค้าก็ไม่คุน้ เคย
เพราะส่วนมากจะเป็ นคนชนบทเค้าไม่คุน้ เคยเรื องสรรพสินค้า ไอเท็คเปิ ดได้ – ปี แล้ว
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ รู ้จกั ไทยมากเพราะอยูใ่ กล้กนั และดูโทรทัศน์ไทยทุกวัน ดูทงของ
ั
ไทยและของลาว แต่ดูโทรทัศน์ไทยมากกว่าของลาวเพราะของลาวปิ ดสถานีเร็ วและมีนอ้ ยสถานี
โทรทัศน์ลาวมี ช่อง โทรทัศน์แห่งชาติลาว , และลาวสตาร์ ฟังวิทยุฯ ก็ฟังของทังสอง (ไทยและ
สปป.ลาว) ไม่ได้เลือกฟังของใครมากกว่ากันก็แล้วแต่โอกาส อย่างของลาวปิ ดก็ฟังไทย ไทยปิ ดก็ฟัง
ลาวก็ไม่ได้แน่นอนว่าต้องฟังตัวนี (สถานี) ตัวนัน มีเวลาว่างก็ฟัง ฟังตอนเทียง ฟังตอนเลิกงาน
ปัจจุบนั วิทยุฯ ทีเค้าทําอยูม่ นั ก็ดี แต่ก็ฟังแต่ทีหนองคาย ใกล้ ๆ ก็ศรี เชียงใหม่ของหนองคายก็รับได้
โดยสรุ ปกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
ปัจจุบนั อาศัยอยูใ่ นเวียงจันทน์ และเคยข้ามมาประเทศไทย
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการส่วนใหญ่
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย และวิทยุฯ สปป.ลาว โดยเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย เพราะมีเพลงมาก ชอบฟังเพลง
ลูกทุ่ง ชอบฟังเพลงสตริ ง ชอบฟังธรรมะ (พระพยอม) ชอบฟังโฆษณาสินค้า (ไทยและ สปป.ลาว)
และฟังข่าว และเพราะมีภาษาทีคล้ายกัน สําหรับเวลาทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ เช่น เวลาว่าง หลังจากการ
ทํางาน ก่อนทํางาน ฟังเวลาทํางาน และฟังก่อนนอน และเปิ ดรับฟังสถานีวิทยุฯ ไทย ทีตังอยูใ่ กล้กบั
แม่นาํ โขง เช่น อําเมืองหนองคาย อําเภอศรี เชียงใหม่ เพราะสามารถรับสัญญาณได้ สําหรับการ
เปิ ดรับสือโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เปิ ดรับสือโทรทัศน์ของไทยมากกว่าของ สปป.ลาว
โดยมีความเห็นว่าเปิ ดรับสือโทรทัศน์ไทย เพราะ ชอบดูหนังดูละคร ข่าว สารคดี และรายการต่าง ๆ
รวมทังประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์มากกว่า สปป.ลาว สําหรับการเปิ ดรับสือโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เปิ ดรับเคเบิ ลทีวี โดยเป็ นสมาชิกและเสียค่ารับชมรายเดือน ส่วนมากดูการแข่งขันฟุตบอล
(อังกฤษ)
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ
ส่วนใหญ่มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี โดยมีทศั นะว่า เหมือนพีน้องกัน บ้านใกล้เรื อนเคียง

การข้ามไปมาสะดวกสบาย มีการค้าขาย/ลงทุนระหว่างสองฝั ง มีนกั ท่องเทียวชาวไทยมาเทียวลาว
มากขึน มีความช่วยเหลือระหว่างไทย – สปป.ลาว และมีภรรยา/ญาติพีน้องเป็ นคนไทย
4.6 วิทยุฯ ไทยกับการส่ งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว
การศึกษาสถานภาพของวิทยุฯ ไทย พบว่า มีความพยายามทีจะจัดทําโครงการความร่ วมมือ
ในการผลิตรายการวิทยุฯ ร่ วมกันระหว่าง สวท. ซึงเป็ นหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ของ
ไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และรายการทีผลิตร่ วมกันโดยนักจัดรายการวิทยุฯ
ไทยและ สปป.ลาว ทางสถานีวิทยุฯ อสมท. ซึงเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทังรายการทีผลิตขึน
เพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ทาง สวท. และความพยายามผลักดันของโครงการวิจยั นี โดยผล
จากการศึกษา มีรายละเอียดดังนี
4.6.1

วิทยุของรัฐกับรายการร่ วมผลิตตามโครงการ Twin Radio

กระทรวงการต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ และจังหวัดหนองคาย ผลักดัน โครงการ
“ลาวซุกยูไ้ ทยผลักดัน ร่ วมสร้างสรรค์วิทยุชายแดน” หรื อ Twin Radio โดยต้นปี พ.ศ.
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดหนองคายและผูอ้ าํ นวยการ สวท.หนองคายเสนอโครงการฯ ดังกล่าว โดยมี
ผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองคายเป็ นผูอ้ าํ นวยการโครงการ
โครงการฯ มีวตั ถุประสงค์ เพือ (1) พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน ให้เข้าใจวิถีชีวิตระหว่าง
กันและอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ (2) เสริ มสร้างความร่ วมมือทางด้านความมันคงบริ เวณชายแดน โดยให้
ชุมชนทีใกล้ชิด ทังสองฝ่ ายเป็ นแนวร่ วมในการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทําอันเป็ น
ความผิดทางกฎหมาย (3) เสริ มสร้างทัศนคติทีดีต่อกัน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
และ ( ) สนองนโยบายความมันคงแห่งชาติของไทยต่อลาว โดยใช้วิธีทางวัฒนธรรมให้เกิดความ
ไว้วางใจระหว่างกัน
รู ปแบบของรายการคือ ให้ทงฝ่
ั ายไทยและ สปป.ลาว ร่ วมกันผลิตรายการวิทยุฯ แต่
แนวความคิดของโครงการฯ ดังกล่าว ไม่สามารถนําไปสู่ภาคการปฏิบตั ิได้ เนืองจากข้อจํากัดบาง
ประการจากทาง สปป.ลาว กล่าวคือ โครงการยังไม่ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
สปป.ลาว (รายละเอียดเพิ มเติมอ่านได้จากภาคผนวก ก)

โครงการ Twin Radio ถูกตังคําถามจากผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว ถึงระดับทีเท่าเทียมกันของ
สถานีวิทยุฯ ทีจะร่ วมมือ โดยกล่าวว่า ในขณะที สวท.หนองคาย เป็ นสถานีวิทยุฯ ท้องถิ นประจํา
จังหวัด แต่สถานีวิทยุฯ ทีนครเวียงจันทน์ เป็ นสถานีวิทยุฯ ของเมืองหลวงเช่นเดียวกับกรุ งเทพฯ และ
ยังเป็ นสถานีวิทยุฯ ระดับชาติ มิใช่สถานีวิทยุฯ ท้องถิ นประจําจังหวัด
4.6.2 วิทยุของรัฐวิสาหกิจกับรายการร่ วมผลิตโดยคน สปป.ลาว ทีข้ ามฝังมาจัดรายการ
นอกจากการดําเนินงานของ สวท. อันเป็ นหน่วยงานของรัฐสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว วิทยุกระจายเสียงองค์การสือสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย
(อสมท. หนองคาย) ซึงเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็ได้ดาํ เนินการจัดรายการ “ดีเจลาว-ไทย เชือมใจ
สองฝั งโขง” โดยเป็ นการนําเสนอความบันเทิงด้วยเพลงเป็ นหลักและสอดแทรกเนือหาสาระเกียวกับ
การท่องเทียว วัฒนธรรม และภาษา
ในรู ปแบบของรายการเป็ นการเชิญนักจัดรายการวิทยุฯ ของ สปป.ลาว (เป็ นคนในแวดวง
บันเทิงที สปป.ลาว) ข้ามแม่นาํ โขงมาร่ วมจัดรายการกับนักจัดรายการวิทยุฯ ของ อสมท.หนองคาย
เป็ นรายการทีนําเสนอ ภาษา กล่าวคือ นักจัดรายการวิทยุฯ สปป.ลาว ใช้ภาษาลาว ส่วนนักจัด
รายการวิทยุฯ ไทยใช้ภาษาไทย ซึงรายการทีนําเสนอเป็ นรายการเพลงทีเน้นเพลงสตริ งเป็ นหลัก
โดยเฉพาะเพลงทีเป็ นทีนิยมในขณะนัน และเสนอเพลงลูกทุ่งบางครังบางคราว ในระยะเริ มต้นของ
การดําเนินงานอยูใ่ นรู ปแบบการ “ทําด้วยใจรัก” แต่หากนักจัดรายการวิทยุฯ สปป.ลาว สามารถหา
ผูส้ นับสนุนรายการได้กจ็ ะได้ส่วนแบ่งทีเป็ นส่วนต่างหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว หลังจากรายการดังกล่าว
ได้ดาํ เนินงานและออกอากาศระยะหนึง รายการต้องยุติลง เนืองจากไม่มีผสู ้ นับสนุนรายการ เพราะ
ลักษณะของการเป็ นสถานีวิทยุฯ รัฐวิสาหกิจ การหาผูส้ นับสนุนรายการเป็ นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึง
ในการดําเนินงาน ประกอบกับนักจัดรายการทาง สปป.ลาว มีภารกิจค่อนข้างมาก ทําให้เดินทาง
มาร่ วมจัดรายการไม่ค่อยสมําเสมอและไม่มาจัดรายการในทีสุด
นักจัดรายการวิทยุฯ อสมท. แสดงความตังใจและสนใจทีจะผลิตรายการลักษณะดังกล่าวอีก
ครัง หากมีโอกาส
4.6.3 วิทยุชายแดนเพือความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดหนองคายและอําเภอบึงกาฬมีการ
ดําเนินการในการผลิตรายการวิทยุฯ ทีมีเป้าหมายเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว อันเป็ นรายการ

เพือความมันคง และในอดีตเป็ นการปฏิบตั ิการจิตวิทยา (ปจว.) ซึงรายการทีทําการศึกษาด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนือหา (content analysis) ได้แก่ รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ออกอากาศทาง สวท. อําเภอ
บึงกาฬ และรายการ “สองฝั งโขง” ออกอากาศทาง สวท. จังหวัดหนองคาย ผลจากการวิเคราะห์
เนือหาจําแนกตามเนือหารายการ รู ปแบบรายการและคํา วลี และประโยคทีเกียวข้องกับ
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว มีรายละเอียดดังนี
4.6.3.1 เนือหาและรู ปแบบรายการเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว
จากการวิเคราะห์เนือหารายการทัง รายการดังกล่าวข้างต้น พบว่ารายการทัง รายการ
นําเสนอด้วยภาษาไทย (กลาง) ในภาพรวมของทัง
รายการมีเนือหาและรู ปแบบรายการ
รายละเอียด ดังนี
) เนือหารายการเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-ลาว

เนื อหารายการ

ข อ้ มูลข่าวสาร
34.83%

ความบ ันเทิง
65.17%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการโดยภาพรวม
จากการศึกษาเนือหารายการวิทยุฯ เพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
โดยภาพรวม พบว่าเนือหารายการแบ่งออกเป็ น ประเภท คือ ความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ .
และข้อมูลข่าวสาร คิดเป็ นร้อยละ . โดยในแต่ละส่วนมีเนือหาทีเป็ นรายละเอียดย่อย ดังต่อไปนี

. ) เนือหารายการเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ประเภทความบันเทิง

ความบันเทิง
ผูฟ้ ั งขอและ
มอบเพลงผ่าน
รายการ
11.15%

เพลงเพือชีวติ
0.66%

เพลงลูกกรุง
0.66%
เพลงลูกทุง่
47.54%

เพลงลุกทุง่ เพือชีวติ
16.07%
เพลงหมอลํา
23.93%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการประเภทความบันเทิงโดยภาพรวม

1)
2)
3)
4)
5)
6)

การศึกษาเนือหารายการประเภทความบันเทิงพบประเด็นย่อย ตามลําดับ ดังนี
เพลงลูกทุ่ง คิดเป็ นร้อยละ 47.54
เพลงหมอลํา คิดเป็ นร้อยละ 23.93
เพลงลุกทุ่งเพือชีวิต คิดเป็ นร้อยละ 16.07
ผูฟ้ ังขอและมอบเพลงผ่านรายการ คิดเป็ นร้อยละ 11.15
เพลงเพือชีวิต คิดเป็ นร้อยละ 0.66
เพลงลูกกรุ ง คิดเป็ นร้อยละ 0.66

. ) เนือหารายการเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ประเภทข้ อมูลข่ าวสาร

ข้ อมูล ข่ าวสาร
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและราชวงศ์ไ ทย
1.84%

การค้า/เศรษฐกิจ
0.61%

การส่งกําลังใจถึงชาวใต้
0.61%

การถวายอาลัยสมเด็จ
พระพีนางเธอฯ 1.84%
การรณรงค์ขบั ขีปลอดภัย
3.07%
การรณรงค์การป้องกัน
ยาเสพติด (ปปส.) 4.91%
การปลูกป่ าเฉลิมพระเกีย รติ
5.52%
กฎหมาย
5.52%

ข่าว
6.13%

วัฒนธรรม/ประเพณี โฆษณารายการตนเอง
11.04%
7.98%

ประชาสัมพันธ์ซเี กมส์
0.61%

สภาพอากาศ/
พยากรณ์อากาศ
0.61%
การร้องเรียน
ข้าราชการทุจริต
0.61%

สุขภาพ/อนามัย
22.09%

ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
จากหน่ วยงาน
ต่าง ๆ 15.34%

การรณรงค์การเลือกตัง
11.66%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสารโดยภาพรวม
การศึกษาเนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสาร พบประเด็นย่อยตามลําดับ ดังนี
1) สุขภาพ/อนามัย คิดเป็ นร้อยละ 22.09
2) ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 15.34
3) การรณรงค์การเลือกตัง คิดเป็ นร้อยละ 11.66
4) โฆษณารายการตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 11.04
5) วัฒนธรรม/ประเพณี คิดเป็ นร้อยละ 7.98
6) ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 6.13
7) กฎหมาย คิดเป็ นร้อยละ 5.52
8) การปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ คิดเป็ นร้อยละ 5.52
9) การรณรงค์การป้องกันยาเสพติด (ปปส.) คิดเป็ นร้อยละ 4.91
10) การรณรงค์ขบั ขีปลอดภัย คิดเป็ นร้อยละ 3.07
11) การถวายอาลัยสมเด็จพระพีนางเธอฯ คิดเป็ นร้อยละ 1.84
12) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และราชวงศ์ไทย คิดเป็ นร้อยละ 1.84
13) การค้า/เศรษฐกิจ คิดเป็ นร้อยละ 0.61
14) การส่งกําลังใจถึงชาวใต้ คิดเป็ นร้อยละ 0.61

15) ประชาสัมพันธ์ซีเกมส์ คิดเป็ นร้อยละ 0.61
16) สภาพอากาศ/พยากรณ์อากาศ คิดเป็ นร้อยละ 0.61
17) การร้องเรี ยนข้าราชการทุจริ ต คิดเป็ นร้อยละ 0.61

) รู ปแบบรายการเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-ลาว
การศึกษารู ปแบบรายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว พบว่า มีการนําเสนอรายการ
รู ปแบบ คือ รายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้และเปิ ดรับสายจากผูฟ้ ัง และรายการเพลงแทรก
ข่าวสารความรู ้ โดยไม่มกี ารเปิ ดสายให้ผฟู ้ ังโทรศัพท์เข้าออกอากาศในรายการ ซึง รู ปแบบมี
โครงสร้างรายการในภาพรวมทีประกอบด้วย
นําเสนอเพลง 1 เพลง
กล่าวเปิ ดรายการ
นักจัดรายการวิทยุฯ นําเสนอเนือหาของรายการ
เปิ ดรับโทรศัพท์จากผูฟ้ ัง
นําเสนอเพลง 2 - 3 เพลง
นําเสนอ สปอต การรณรงค์/ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
นักจัดรายการวิทยุฯ นําเสนอเนือหาของรายการ
เปิ ดรับโทรศัพท์จากผูฟ้ ัง
นําเสนอเพลง 2 - 3 เพลง
นําเสนอ สปอต การรณรงค์/ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
นักจัดรายการวิทยุฯ นําเสนอเนือหาของรายการ
กล่าวปิ ดรายการ
นําเสนอเพลง 1 เพลง
อย่างไรก็ตามเมือวิเคราะห์เนือหา โดยแยกการวิเคราะห์ตามรายการ พบว่าในแต่ละรายการ
มีเนือหาและรู ปแบบรายการ รายละเอียดดังนี

. . . เนือหาและรู ปแบบรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
) เนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
เนื อหารายการ

ข้อมูลข่าวสาร
39.83%

ความบ ันเทิง
60.17%

แผนภูมทิ ี แสดงเนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” โดยภาพรวม
จากการศึกษาเนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” โดยภาพรวม พบว่าเนือหารายการแบ่ง
ออกเป็ น ประเภท คือ ความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ . และข้อมูลข่าวสาร คิดเป็ นร้อยละ .

1.1) เนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ประเภทความบันเทิง
บันเทิง

เพลงหมอลํา
4.05%
เพลงลูกทุง่ เพือชีวติ
13.87%

ผูฟ้ ั งขอและมอบ
เพลงผ่านรายการ
26.01%

เพลงลูกกรุง
2.31%
เพลงเพือชีวติ
0.58%

เพลงลูกทุง่
53.18%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการประเภทความบันเทิง (รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” )
การศึกษาเนือหารายการประเภทความบันเทิง ของรายการ ”ฮักแพงไทย-ลาว” พบว่า มี
ประเด็นย่อยตามลําดับ ดังนี
1) เพลงลูกทุ่ง คิดเป็ นร้อยละ 53.18
2) ผูฟ้ ังขอและมอบเพลงผ่านรายการ คิดเป็ นร้อยละ 26.01
3) เพลงลุกทุ่งเพือชีวิต คิดเป็ นร้อยละ 13.87
4) เพลงหมอลํา คิดเป็ นร้อยละ 4.05
5) เพลงลูกกรุ ง คิดเป็ นร้อยละ 2.31
6) เพลงเพือชีวิต คิดเป็ นร้อยละ 0.58

1. ) เนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ประเภทข้ อมูลข่ าวสาร
ข้ อมูล ข่ าวสาร
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและราชวงศ์
6.02%

ข่าว
3.61%

การบริการชุมชน
2.41%

เศรษฐกิจ
6.02%

ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
จากหน่ วยงาน

การเกษตร
1.20%
สุขภาพและอนามัย
30.12%
วัฒนธรรมและประเพณี
15.66%

กฎหมาย
10.84%

การเมืองการปกครอง
14.46%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสาร (รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” )
การศึกษาเนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสาร ของรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
พบว่า มีประเด็นย่อยตามลําดับ ดังนี
1) สุขภาพและอนามัย คิดเป็ นร้อยละ 30.12
2) วัฒนธรรมและประเพณี คิดเป็ นร้อยละ 15.66
3) การเมืองการปกครอง คิดเป็ นร้อยละ 14.46
4) กฎหมาย คิดเป็ นร้อยละ 10.84
5) ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 9.64
6) เศรษฐกิจ คิดเป็ นร้อยละ 6.02
7) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และราชวงศ์ คิดเป็ นร้อยละ 6.02
8) ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 3.61
9) การบริ การชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 2.41
) การเกษตร คิดเป็ นร้อยละ 1.20

1.3) เนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ทีเกียวกับความสัมพันธ์ ไทย- ลาว
จากการวิเคราะห์เนือหาของรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” พบว่า รายการได้นาํ เสนอ
กรอบของเนือหาทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว และความยาวของประเด็นเนือหาต่าง ๆ
ซึงรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี
เนือหาทีเกียวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว
การเชือมต่อรางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ไทย-ลาว
การจัดการแข่งขันจักรยานเนืองในโอกาสเฉลิมฉลองสะพานมิตรไทย-ลาว
การขยายปริ มาณการรับซือพลังงานไฟฟ้าจากลาว
การจับกุมแรงงานต่างด้าวจาก สปป.ลาว ทีหลอกหลวงโดยนายหน้าคนไทย และ
การเตือนภัยการหลอกลวงแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทย
ขันตอนการนําเข้าสินค้าจาก ประเทศเพือนบ้าน
อาชีพต้องห้ามสําหรับคนต่างด้าว (อาชีพสงวนสําหรับคนไทย)
การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว
การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทย
ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับนายจ้างทีต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทย
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับแรงงานต่างด้าวทีต้องการเข้ามาทํางานในประเทศไทย
ตารางที

ความยาวในการออกอากาศ
2 นาที 5 วินาที
1 นาที 15 วินาที
3 นาที
2 นาที 50 วินาที
1 นาที 40 วินาที
3 นาที
1 นาที
2 นาที
2 นาที 35 วินาที
2 นาที 35 วินาที
2 นาที 35 วินาที

แสดงเนือหาทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว และความยาวของประเด็นเนือหา

จากการวิเคราะห์เนือหารายการประเภทความบันเทิงยังพบว่า รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
ได้นาํ เสนอเพลงทีมีเกียวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว เพลง คือ เพลง “สาวลาว บ่าวไทย” ซึงมีความ
ยาว 4 นาที 15 วินาที (ดูเนือร้องในภาคผนวก ฌ)

2) รู ปแบบรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” มีรูปแบบเป็ นรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้และเปิ ดรับสาย
จากผูฟ้ ัง
) โครงสร้ างรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” มีโครงสร้างรายการ ทีประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี
นําเสนอเพลง 1 เพลง
กล่าวเปิ ดรายการ
ช่วงที 1 ช่วง “คุณขอมาเราจัดให้” เป็ นการเปิ ดรับโทรศัพท์จากผูฟ้ ังทัง สปป.ลาว และ ไทย
นําเสนอสปอต การรณรงค์/ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน / รายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว”
นําเสนอเพลง 2 - 3 เพลง
ช่วงที 2 ช่วง “ข่าวสาร และกฎหมาย” เกียวกับข่าวสารและกฎหมายระหว่างประเทศ
เปิ ดรับโทรศัพท์จากผูฟ้ ังทัง สปป.ลาว และ ไทย ประมาณ 1-2 สาย
นําเสนอเพลง 2 - 3 เพลง
นําเสนอสปอต การรณรงค์/ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน / รายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว”
ช่วงที 3 ประเพณี และวัฒนธรรม เกียวกับประเพณี และวัฒนธรรมของทุกจังหวัดในประเทศไทย
เปิ ดรับโทรศัพท์จากผูฟ้ ังทัง สปป.ลาว และ ไทย ประมาณ 1-2 สาย
นําเสนอเพลง 2 - 3 เพลง
นําเสนอสปอต การรณรงค์/ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน / รายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว”
ช่วงที 4 ดีดี เพือสุขภาพ เกียวกับความรู ้ดา้ นสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย
กล่าวปิ ดรายการ
นําเสนอเพลง 1 เพลง

. . . เนือหาและรู ปแบบรายการ “สองฝังโขง”
) เนือหารายการ “สองฝังโขง”

เนื อหารายการ

ข้อมูลข่าวสาร
20.97%

ความบ ันเทิง
79.03%

แผนภูมทิ ี แสดงเนือหารายการ “สองฝั งโขง”โดยภาพรวม
จากการศึกษาเนือหารายการสองฝั งโขงโดยภาพรวม พบว่าเนือหารายการแบ่งออกเป็ น
ประเภท คือ ความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ . และข้อมูลข่าวสาร คิดเป็ นร้อยละ .

1.1) เนือหารายการ “สองฝังโขง” ประเภทความบันเทิง

บันเทิง
เพลงลูกกรุง
3.70%
เพลงลูกทุง่ เพือชีวติ
4.63%

เพลงลูกทุง่
44.44%

เพลงเพือชีวติ
0.93%

เพลงหมอลํา
46.30%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการประเภทความบันเทิง (รายการ “สองฝั งโขง”)
การศึกษาเนือหารายการประเภทความบันเทิง ของรายการ “สองฝั งโขง” พบว่า มี
ประเด็นย่อยตามลําดับ ดังนี
1) เพลงหมอลํา คิดเป็ นร้อยละ 46.30
2) เพลงลูกทุ่ง คิดเป็ นร้อยละ 44.44
3) เพลงลูกทุ่งเพือชีวิต คิดเป็ นร้อยละ .
4) เพลงลูกกรุ ง คิดเป็ นร้อยละ .
5) เพลงเพือชีวิต คิดเป็ นร้อยละ .

1. ) เนือหารายการ “สองฝังโขง” ประเภทข้ อมูลข่ าวสาร
ข้ อ มูล ข่ าวสาร

การบริการชุมชน
11.76%

การเมืองการปกครอง
11.76%

วัฒนธรรมและประเพณี
5.88%

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จากหน่ วยงาน
70.59%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสาร (รายการ “สองฝั งโขง”)
การศึกษาเนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสาร ของรายการ “สองฝั งโขง” พบว่า มี
ประเด็นย่อยตามลําดับ ดังนี
1) ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 70.59
2) การเมืองการปกครอง คิดเป็ นร้อยละ 11.76
3) การบริ การชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 11.76
4) วัฒนธรรมและประเพณี คิดเป็ นร้อยละ 5.88

2) รู ปแบบรายการ “สองฝังโขง”
รายการ “สองฝั งโขง” มีรูปแบบเป็ นรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้
3) โครงสร้ างรายการ “สองฝังโขง”
รายการ “สองฝั งโขง” มีโครงสร้างรายการ ทีประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี
นําเสนอเพลง 1 เพลง
กล่าวเปิ ดรายการ
นําเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน, บริ การชุมชน
นําเสนอเพลง 2-3 เพลง
นําเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน, บริ การชุมชน
นําเสนอเพลง 2-3 เพลง
นําเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน, บริ การชุมชน
นําเสนอเพลง 2-3 เพลง
นําเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน, บริ การชุมชน
กล่าวปิ ดรายการ
นําเสนอเพลง 1 เพลง
4) เนือหารายการ “สองฝังโขง” ทีเกียวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว
จากการวิเคราะห์เนือหาของรายการ “สองฝั งโขง” พบว่า รายการไม่ได้นาํ เสนอเนือหาที
เกียวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึงแตกต่างจากเนือหารายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว”

. . . คํา วลีและประโยคทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ในรายการ เพือส่ งเสริม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว
จากการวิเคราะห์เนือหาในลักษณะของคํา วลี และประโยคทีเกียวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว
และถูกใช้ในรายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ทัง รายการ พบว่า รายการ “ฮักแพง ไทยลาว” มีคาํ วลี และประโยคเกียวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดังตารางต่อไปนี
คํา
สะบายดี
สปป.ลาว
นครหลวงเวียงจันทน์
ฝั งซ้าย
ฝ่ ายลาว
ชาว สปป.ลาว
แขวงชัยบุรี
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วลี
รายการฮักแพงไทย-ลาว
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ซือไฟฟ้าจากลาว
ข่าวสารสองฝั งโขง
สมาคมไทย-ลาว เพือมิตรภาพ
สมาคมลาว-ไทย เพือมิตรภาพ10
ฮักแพง ไทย-ลาว
โครงการไทย-ลาว
พันธมิตรไทย-ลาว
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ประเทศเพือนบ้าน

ประโยค
มอบเพลงให้ผฟู ้ ัง สปป.ลาว
จาก สปป.ลาว แนะนําเพลงเข้ามา
มอบเพลงให้ผฟู ้ ังปากซัน
มอบเพลงให้ผฟู ้ ังฝั งซ้าย
มอบเพลงให้สาว สปป.ลาว
เพลงนีมอบให้กบั ผูบ้ ่าวฝั งซ้าย
สปป.ลาว ฝากให้ใครครับ
มอบเพลงให้สาวฝั งซ้าย
ขอสวัสดีไปทาง สปป.ลาว
พิธีการเชือมต่อรางรถไฟไทย-ลาว
ผูฟ้ ังไม่ว่าจะเป็ นจากฝั ง สปป.ลาว หรื อ
ไทยสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้
มิตรภาพลาว-ไทย
ฝากเพลงให้ผฟู ้ ังรายการฮักแพงไทยลาวทุกท่าน
ท่านสมมาตร พลเสนา
เพือส่งเสริ มให้ประชาชนไทยและ สปป.
รัฐมนตรี ว่าการโยธาธิการและ ลาว ได้รู้จกั และใช้ประโยชน์จาก
ขนส่ง สปป.ลาว
สะพานทีจังหวัดเลย
ดร. สีหะวง คดไพทูน เจ้าแขวง เพลงนีเป็ นเพลงทีแนะนํามาจาก สปป.
นครหลวงเวียงจันทน์
ลาว
ข่าวเกียวกับสิ งดี ๆ ทีทังสอง
จังหวัดหนองคายเรามีพืนทีติดกับ สปป.
ประเทศทีเรามีต่อกันไทยกับ
ลาว
ลาว

ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศใช้คาํ ว่า สมาคมมิตรภาพลาว-ไทย แต่นกั จัดรายการวิทยุฯ ใช้คาํ นี

ในส่วนของรายการ “สองฝั งโขง” นัน พบว่า มีคาํ วลี และประโยค ทีเกียวกับความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ดังตารางต่อไปนี
คํา
นครหลวงเวียงจันทน์

วลี
รายการสองฝั งโขง

สปป.ลาว

พีน้องนครหลวงเวียงจันทน์
พีน้อง สปป.ลาว

ประโยค
ฝากเพลงตามคําแนะนําจากนครหลวง
เวียงจันทน์
มอบเพลงให้พีน้อง สปป.ลาว
พีน้องนครหลวงเวียงจันทน์อยากให้
ประชาสัมพันธ์สามารถโทรเข้ามาบอกได้

. . . รู ปแบบและเนือหารายการทีเกียวกับและมาจากไทย หรื อ สปป.ลาว และเป็ นเนือหาท้องถิน
ระดับชาติ หรื อนานาชาติ
จากการวิเคราะห์เนื อหาเพือศึก ษาความเกี ยวข้องหรื อแหล่งทีมาของเนื อหาว่าเนื อหาใน
รายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างเกียวกับและมาจากไทยหรื อ สปป.ลาว
ตลอดจนเพื อศึก ษาที ลัก ษณะของเนื อหาว่าเป็ นเนื อหาท้องถิ น (local content) เนื อหาระดับ ชาติ
(nation content) หรื อ เนื อหาที เป็ นนานาชาติ (international content) ของกลุ่ ม ตัว อย่างรายการ
ดังกล่าว ซึงผลการศึกษาพบว่ามีรายละเอียด ดังนี
) เนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
เนือหารายการ
ข้ อมูลข่ าวสาร

ไทย

ลาว

ระดับ

เกียวกับ มาจาก เกียวกับ มาจาก ท้ องถิน ชาติ นานาชาติ

สุขภาพและอนามัย

25

25

-

-

-

25

-

วัฒนธรรมและประเพณี

13

13

-

-

-

13

-

การเมืองการปกครอง

12

12

-

-

-

12

-

กฎหมาย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงาน

9

9

8

-

-

1

8

8

8

-

-

6

2

-

เศรษฐกิจ

5

5

-

-

-

2

3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และราชวงศ์

5

5

-

-

-

5

-

ข่าว

3

3

1

-

1

2

-

การบริ การชุมชน

2

2

-

-

2

-

-

การเกษตร

1

1

-

-

-

1

-

83

83

9

-

9

63

11

รวม

เนือหารายการ
บันเทิง

ไทย

สปป.ลาว

ระดับ

เกียวกับ มาจาก เกียวกับ มาจาก ท้ องถิน ชาติ นานาชาติ

เพลงลูกทุ่ง
ผูฟ้ ังขอและมอบเพลงผ่าน
รายการ

92

92

1

-

-

-

-

45

40

1

4

-

-

-

เพลงลูกทุ่งเพือชีวิต

24

24

-

-

-

-

-

เพลงหมอลํา

7

7

-

-

-

-

-

เพลงลูกกรุ ง

4

4

-

-

-

-

-

เพลงเพือชีวิต

1

1

-

-

-

-

-

173

168

2

4

-

-

-

รวม

ตารางที แสดงจํานวนเนือหารายการของรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” จําแนกตามความเกียวข้อง
และมาจากไทย หรื อ สปป.ลาว และระดับท้องถิ น ชาติ หรื อนานาชาติ
จากตารางแสดงจํานวนเนือหารายการของรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” พบว่า เนือหารายการ
ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่เกียวกับประเทศไทย และมาจากประเทศไทย ในขณะทีข้อมูล
ข่าวสารทีเกียวกับ สปป.ลาว และมาจาก สปป.ลาว มีจาํ นวนน้อยมาก รวมทังส่วนใหญ่เป็ นเนือหา
รายการประเภทข้อมูลข่าวสารระดับชาติ ส่วนข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ นและระดับนานาชาติมีนอ้ ย
มาก นอกจากนีเนือหาประเภทความบันเทิงส่วนใหญ่เป็ นเพลงทีเกียวกับประเทศไทยและมาจาก
ประเทศไทยเกือบทังหมด

) เนือหารายการ “สองฝังโขง”
เนือหารายการ
ข้ อมูลข่ าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงาน

ไทย

สปป.ลาว

ระดับ

เกียวกับ มาจาก เกียวกับ มาจาก ท้ องถิน ชาติ นานาชาติ
12

12

-

-

12

-

-

การเมืองการปกครอง

2

2

-

-

-

2

-

การบริ การชุมชน

2

2

-

-

2

-

-

วัฒนธรรมและประเพณี

1

1

-

-

-

1

-

17

17

-

-

14

3

-

รวม
เนือหารายการ
บันเทิง

ไทย

สปป.ลาว

ระดับ

เกียวกับ มาจาก เกียวกับ มาจาก ท้ องถิน ชาติ นานาชาติ

เพลงหมอลํา

50

50

-

-

-

-

-

เพลงลูกทุ่ง

48

49

1

-

-

-

-

เพลงลูกทุ่งเพือชีวิต

5

5

-

-

-

-

-

เพลงลูกกรุ ง

4

4

-

-

-

-

-

เพลงเพือชีวิต
รวม

1

1

-

-

-

-

-

108

109

1

-

-

-

-

ตารางที แสดงจํานวนเนือหารายการของรายการ “สองฝั งโขง” จําแนกตามความเกียวข้องและมา
จากไทย หรื อ สปป.ลาว และระดับท้องถิ น ชาติ หรื อนานาชาติ
จากตารางแสดงจํานวนเนือหารายการของรายการ “สองฝั งโขง” พบว่า เนือหารายการ
ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่เกียวกับประเทศไทย และมาจากประเทศไทย และข้อมูลข่าวสารที
เกียวกับ สปป.ลาว และมาจาก สปป.ลาว มีจาํ นวนน้อยมาก รวมทังส่วนใหญ่เป็ นเนือหารายการ
ประเภทข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ น ส่วนข้อมูลข่าวสารระดับชาติมีนอ้ ยและระดับนานาชาติพบว่า
ไม่มี นอกจากนีด้านความบันเทิงส่วนใหญ่เป็ นเพลงทีเกียวกับประเทศไทยและมาจากประเทศไทย
เกือบทังหมด

. . ความพยายามผลักดันของโครงการวิจยั ฯ
การวิจยั ครังนีมีเป้าหมายในการยึดแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุ ฯ ตามแนวชายแดน
โดยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่ วมในสือวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ในสถานี
วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย เพือให้สถานีวิทยุฯ ดังกล่าวมีบทบาท
ในการส่งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว
แม้ว่าจะมีโครงการ “ลาวซุกยูไ้ ทยผลักดัน ร่ วมสร้างสรรค์วิทยุชายแดน” หรื อ Twin Radio
และรายการ “ดีเจลาว-ไทย เชือมใจสองฝั งโขง” โดย อสมท.หนองคายร่ วมกับนักจัดรายการวิทยุฯ
สปป.ลาว อันเป็ นความพยายามของฝ่ ายไทยเพือให้เกิดการร่ วมผลิตรายการวิทยุฯ แต่โครงการฯ ทัง
โครงการพบกับอุปสรรคดังกล่าวข้างต้นแล้ว โครงการวิจยั ครังนีได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ
ในหัวข้อ “ร่ วมคิด ร่ วมทํา เพือสานความสัมพันธ์ลาว-ไทย” ระหว่างผูด้ าํ เนินการสถานี
วิทยุกระจายเสียงและผูม้ ีส่วนเกียวข้องในจังหวัดหนองคายและตัวแทนจาก สปป.ลาว เมือวันเสาร์ที
มกราคม
โดยมีความคาดหวังว่าจะเป็ นเวทีทีจะทําให้ทงผู
ั แ้ ทนฝ่ ายไทย และ สปป.ลาว ได้มี
โอกาสพบปะพูดคุยปรึ กษาหารื อ และตัดสินใจร่ วมกันในการผลิตรายการวิทยุฯ เพือส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ผูด้ าํ เนินรายการวิทยุฯ ไทยมีความพร้อมและยินดีทีจะร่ วมผลิตรายการ โดย
เสนอให้ออกอากาศทีสถานีวิทยุฯ ไทย แต่มปี ัญหาทีทังไทย และ สปป.ลาว ต้องร่ วมมือกันแก้ไข ซึง
แนวทางความร่ วมมือนัน ผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว แสดงความต้องการทีจะให้วิทยุฯ มีบทบาทในการ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว แต่ตอ้ งการให้มีหลักการความร่ วมมือทีชัดเจนร่ วมกันของทัง ฝ่ าย
กล่าวคือ ต้องมีพิธีสาร (protocol) โดยผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว ให้เหตุผลว่า เพราะสือเหมือน “ดาบสอง
คม” หากไม่มีหลักประกันอาจทําให้เกิดปัญหาได้

บทที
สถานภาพและพฤติกรรมการเปิ ดรับวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย

การศึกษาสถานภาพ ณ ปัจจุบนั (มิถุนายน - ) ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนจังหวัด
หนองคายในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว พบว่า ในภาพรวมนันวิทยุฯ ไทยมีศกั ยภาพและ
ปัจจัยทังเสริ มและเป็ นอุปสรรคอยูห่ ลายประการ ตลอดจนได้รับความสนใจรับฟังจากกลุ่มตัวอย่าง
สปป.ลาว ในขณะทีวิทยุฯ ของ สปป.ลาว ไม่ค่อยได้รับความสนใจเปิ ดรับจากคนไทย โดยมีรายการ
ต่าง ๆ ทีผลิตขึนเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว และวิทยุฯ ตามแนวชายแดนมีบทบาทในการ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์หลายด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี

4.1 ศั ก ยภาพและปั จ จัย เกี ยวกั บ วิท ยุ ฯ ตามแนวชายแดนในการทํ าหน้ าที ด้ านการส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์
ในการเดินทางเข้าพืนทีเพือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ผูว้ ิจยั สังเกตเห็นว่า มี
ร้านจําหน่ายเครื องรับวิทยุฯ หลายขนาดและหลายลักษณะ ในบริ เวณตัวอําเภอ รวมทังตลาดนัดก็มี
การนําเครื องรับวิทยุฯ มาจําหน่าย จากการพูดคุยกับผูข้ ายพบว่า หลังจากทีมีวิทยุชุมชนแล้ว
เครื องรับวิทยุฯ ขายดี โดยกลุ่มคนทีซือส่วนใหญ่เป็ นคน สปป.ลาว ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์บอกผูว้ ิจยั ว่า
วิทยุฯ เป็ นสือสําคัญ เพราะบางพืนทีหรื อหมู่บา้ นของ สปป.ลาว ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนันการรับชม
โทรทัศน์จึงค่อนข้างลําบาก แต่เครื องรับวิทยุฯ ทีใช้ถ่าน นอกจากราคาถูกกว่าเครื องรับโทรทัศน์และ
ไม่ตอ้ งอาศัยไฟฟ้าแล้ว ยังสะดวกในการเปิ ดรับเพราะจะเปิ ดรับทีไหนก็ได้และจะทํางานไปด้วย เช่น
ทําไร่ ทํานา และกรี ดยาง ฯลฯ ก็ยงั รับฟังได้
ผูว้ ิจยั ยังได้พบกับคน สปป.ลาว ทีข้ามมาซือสินค้าไปขายและใช้ บางคนนังเรื อข้ามมาเพือ
ซือบัตรเติมเงินโทนศัพท์มือถือทีร้านจําหน่ายบัตรเติมเงินและซ่อมมือถือ ชาวบ้าน สปป.ลาว อีกคน
นํากระติ บข้าว ซึงสานด้วยมือมาฝากเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดผ่อนปรน โดยเจ้าหน้าทีคนที
ได้รับกล่าวคําขอบคุณผูใ้ ห้แล้วเล่าให้ผวู ้ ิจยั ฟังว่า คนฝั ง สปป.ลาว มักเอาของมาฝากเสมอ

จากการประมวลคําให้สมั ภาษณ์ และการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆที
เกียวข้องสามารถสรุ ปศักยภาพ ปัจจัยภายในและภายนอกทีเป็ นปัจจัยเสริ มและอุปสรรคในการทํา
หน้าทีในด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนจังหวัด
หนองคายได้ ดังนี

4.1.1 ศักยภาพของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทําหน้ าทีด้ านการส่ งเสริม
ความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-ลาว
การศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆ ของสถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดน จังหวัดหนองคายในการทํา
หน้าทีในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว พบว่า สถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดน จังหวัดหนองคาย
มีศกั ยภาพด้านการบริ หารจัดการ ด้านบุคลากร และด้านกําลังส่งของเครื องส่งสัญญาณและ อุปกรณ์/
เครื องมือ รายละเอียดดังนี
4.1.1.1 สถานีบางแห่งมีการบริหารจัดการทีดี
สถานีวิทยุฯ หลัก ได้แก่ สถานีวิทยุฯ สวท. บึงกาฬ สวท. หนองคาย ส.ทร. และ อสมท.
หนองคาย มีการบริ หารจัดการทีชัดเจน โดยมีการแบ่งงาน/ฝ่ ายและบุคลากรทีเป็ นระบบ โดยในแต่
ละงาน/ฝ่ ายมีเจ้าหน้าทีรับผิดชอบในแต่ละหน้าทีอย่างชัดเจน เช่น สวท. บึงกาฬ และสวท.หนองคาย
แบ่งงานออกเป็ นฝ่ ายรายการ ฝ่ ายข่าว ฝ่ ายช่างเทคนิค ฯลฯ ในแต่ละฝ่ ายจะมีเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานใน
ฝ่ ายนัน ๆ เช่น เจ้าหน้าทีฝ่ ายรายการ ดูแลเรื องผังรายการ และการจัดรายการ ฯลฯ
ในส่วนของสถานีวิทยุชุมชนนัน มีวิทยุชุมชนบางแห่งมีจุดเด่นในด้านการบริ หารจัดการ คือ
การบริ หารจัดการโดยและเพือคนภายในชุมชนเอง ซึงเป็ นกลไกหนึงทีเชือมโยงคนในชุมชน โดยไม่
มีเป้าหมายทางธุรกิจหรื อหากําไร สถานีวิทยุชุมชนลักษณะนีดําเนินการโดยวัดและผูน้ าํ ชุมชน เช่น
สถานีจุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนคนสังคม อําเภอสังคม ซึงมีหลวงพ่อเป็ นจุดศูนย์
รวมความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมของชุมชน และจุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนบุ่ง
คล้า อําเภอบุ่งคล้า ซึงมีผนู ้ าํ ชุมชนรุ่ นใหม่ ประสานความร่ วมมือจากผูน้ าํ อืน ๆ ในชุมชน แต่อย่างไร
ก็ตามยังมีสถานีวิทยุชุมชนทีดําเนินงานในรู ปของธุรกิจและวิทยุชุมชนทีดําเนินงานโดยไม่มี
เป้าหมายทางธุรกิจหรื อแสวงหากําไรบางแห่งยังไม่มคี วามชัดเจนในการบริ หารจัดการ (ดังจะกล่าว
ต่อไป)

ในการบริ หารจัดการมีการกําหนดตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานี เช่น หัวหน้าสถานี ผูอ้ าํ นวยการ
สถานี ฯลฯ ของสถานีวิทยุฯ ทังสถานีวิทยุฯ หลัก และวิทยุชุมชน ซึงส่วนใหญ่ทาํ หน้าทีควบคุมดูแล
การดําเนินงานในภาพรวมของสถานี สถานีวิทยุฯ บางแห่งผูบ้ ริ หารสถานีทาํ หน้าทีตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ก่อนทีจะออกอากาศ
4.1.1.2 สถานีบางแห่งมีบุคลากรหลักทีมีความรู้ความสามารถและหลากหลาย
สถานีวิทยุฯ แต่ละแห่งดําเนินการโดยผูบ้ ริ หารสถานีและนักจัดรายการวิทยุฯ ทีมีความรู ้
ความสามารถและหลากหลาย ดังรายละเอียดต่อไปนี
1) ผูบ้ ริ หารสถานี
สถานีวิทยุฯ
บางแห่งมีผบู ้ ริ หารสถานีทีมีความรู ้และความสามารถในการบริ หารงาน
รวมทังเป็ นผูท้ ีมีความรู ้และประสบการณ์ในงานด้านวิทยุกระจายเสียง เช่น ( ) ในอดีตเคยเป็ นและ
หรื อปัจจุบนั เป็ นนักจัดรายการวิทยุฯ ในสถานีวิทยุฯ หลัก โดยขณะนีดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หาร
สถานีวิทยุชุมชน หรื อ ( ) เป็ นนักจัดรายการวิทยุฯ อิสระ ในสถานีวิทยุฯ หลัก (ไม่สงั กัดบริ ษทั หรื อ
สถานีใด แต่ดาํ เนินรายการโดยการเช่าช่วงเวลาจากสถานีหรื อบริ ษทั ผูร้ ับสัมปทานจากหน่วยงาน
เจ้าของสถานี) ขณะนีเป็ นผูบ้ ริ หารสถานีวิทยุชุมชน หรื อ ( ) ปัจจุบนั เป็ นทังผูบ้ ริ หารสถานีวิทยุฯ
หลักและสถานีวิทยุชุมชน เป็ นต้น
2) นักจัดรายการวิทยุฯ
ในส่วนของนักจัดรายการวิทยุฯ ซึงสามารถจําแนกได้เป็ น กลุ่ม ดังนี
( ) นักจัดรายการวิทยุฯ ทีเป็ นเจ้าหน้าทีรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจในสถานีวิทยุฯ หลัก คือ
เจ้าหน้าทีในตําแหน่งต่าง ๆ ของสถานีวิทยุฯ หลักทีทําหน้าทีดําเนินรายการหรื อผลิตรายการวิทยุฯ
อาทิ เจ้าหน้าทีกระจายเสียง ปฏิบตั ิหน้าทีจัดรายการ (สวท.หนองคาย)
( ) นักจัดรายการวิทยุฯ อิสระในสถานีวิทยุฯ หลัก คือ ผูด้ าํ เนินรายการหรื อผลิตรายการใน
สถานีวิทยุฯ หลัก ซึงมิได้เป็ นเจ้าหน้าทีของสถานีวิทยุฯ แต่เข้าเช่าช่วงเวลาจากสถานีหรื อบริ ษทั ผูร้ ับ
สัมปทานสถานี อาทิ นักจัดรายการวิทยุฯ อิสระ ทํารายการทีสถานีวิทยุฯ ส.ทร. หนองคาย
( ) นักจัดรายการวิทยุชุมชนทีทํางานในสถานีวิทยุชุมชน คือ พนักงานผูร้ ับผิดชอบในการ
จัดรายการหรื อดําเนินรายการทีได้รับเงินเดือนจากเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนหรื อต้นสังกัด เช่น นักจัด
รายการวิทยุชุมชนทีทํางานเต็มเวลาในสถานีวิทยุชุมชนทีดําเนินการทางธุรกิจ และ ปลัด อบต. และ
นายก อบต. (เป็ นทังผูบ้ ริ หารสถานีและจัดรายการวิทยุฯ) เป็ นต้น

( ) นักจัดรายการวิทยุชุมชนอิสระ คือ ผูด้ าํ เนินรายการหรื อผลิตรายการในสถานีวิทยุชุมชน
ทีดําเนินการทางธุรกิจ ด้วยการเช่าเวลาออกอากาศ แต่มิได้เป็ นพนักงานทีได้รับเงินเดือนจากเจ้าของ
สถานีวิทยุชุมชน
( ) นัก จัด รายการวิ ท ยุชุ ม ชนที เป็ นอาสาสมัค รในสถานี วิ ท ยุชุ ม ชนทังที เป็ นสถานี ที
ดําเนินการทางธุรกิจและไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจ คือ อาสาสมัครทีดําเนินรายการหรื อผลิตรายการ
ในวิทยุชุมชนโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในการมีส่วนร่ วมในวิทยุชุมชน
( ) นักจัดรายการวิทยุฯ ทีเป็ นตัวแทนหน่วยงานในท้องถิน คือ นักจัดรายการวิทยุฯ ทีเป็ น
ตัวแทนของหน่วยงานในท้องถิ น เช่น โรงพยาบาล สํานักงานเกษตรอําเภอ สถานีตาํ รวจ ฯลฯ ทีรับ
เชิญจากทางสถานีวิทยุฯ และได้รับมอบหมายจากหน่วยงานสังกัดในการทําหน้าทีจัดรายการตาม
เวลาทีได้รับจัดสรรเพือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ทังนีโดยรวมนักจัดรายการวิทยุฯ ดังกล่าวข้างต้นมีความรู ้ความสามารถทีโดดเด่น ดังนี
2.1) นักจัดรายการวิทยุฯ ส่วนหนึงมีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของทังไทย
และ สปป.ลาว เพราะเป็ นคนในท้องถิ น บางคนเกิดและเติบโตในท้องถิ น/ชุมชน
2.2) นักจัดรายการวิทยุฯ บางคนสามารถอ่านภาษาเขียนของลาวได้อย่างคล่องแคล่ว
2.3) นักจัดรายการวิทยุฯ มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผูฟ้ ังทังไทยและ สปป.ลาว โดยนักจัด
รายการบางคนเดินทางไปพบปะพูดคุยกับผูฟ้ ัง สปป.ลาว อยูบ่ ่อย ๆ
2.4) นักจัดรายการวิทยุฯ มีความสามารถในการจัดรายการทําให้รายการมีความน่าสนใจ
และตรงกับความต้องการของผูฟ้ ัง จึงทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก และเป็ นทีนิยม
ของผูฟ้ ังทังในประเทศไทยและ สปป.ลาว โดยเฉพาะนักจัดรายการวิทยุฯ หลัก ทีทํา
รายการทังในสถานีวิทยุฯ หลัก และวิทยุชุมชน หรื อนักจัดรายการวิทยุชุมชนทีมี
ประสบการณ์จากการดําเนินรายการทีสถานีวิทยุฯ หลักมาก่อน แต่หนั มาจัดรายการที
วิทยุชุมชนแทน (ด้วยเหตุผลต่าง ๆ อาทิ ค่าเช่าเวลาในสถานีวิทยุฯ หลักสูง และ
ค่าตอบแทนทีเป็ นผลต่างระหว่างรายจ่ายโดยเฉพาะค่าเช่าเวลากับรายรับจาก
ผูส้ นับสนุนรายการน้อยมาก)
2.5) นักจัดรายการวิทยุฯ มีความรู ้ความสามารถนอกเหนือจากการจัดรายการในหลายด้าน
และความสามารถบางอย่างเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินรายการหรื อผลิตรายการ เช่น
การแหล่ การพากย์การแข่งเรื อ ฟุตบอล และมวย ผญา (คําภาษาอีสานทีเกียวกับวิถีชีวิต
ปรัชญาในการดํารงชีวิต ฯลฯ) ความสามารถด้านการเป็ นพิธีกรในงานต่าง ๆ ของ
ท้องถิ น เป็ นต้น

2.6) นักจัดรายการวิทยุฯ บางคนมีความรู ้ในด้านต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อผูฟ้ ัง เช่น
ความรู ้ดา้ นการสาธารณสุข และด้านการเกษตร ฯลฯ
สถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนบางแห่งมีนกั จัดรายการวิทยุฯ ทีหลากหลาย ทังเด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ ูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านทังชายและหญิง รวมทังพระ เป็ นต้น โดยเฉพาะในสถานีวิทยุชุมชน อันทํา
ให้มีรายการออกอากาศทีหลากหลายในมิติของเสียง วิธีการนําเสนอ และเนือหารายการ
4.1.1.3 สถานีบางแห่งกําลังส่ งสู งครอบคลุมพืนทีกว้างและมีความพร้ อมด้ านอุปกรณ์/เครื องมือ
ผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุฯ โดยเฉพาะสถานีวิทยุฯ หลัก มันใจในกําลังส่งสัญญาณที
ครอบคลุมพืนทีอย่างกว้างขวาง และมีความชัดเจนของสัญญาณ และผูฟ้ ังจาก สปป.ลาว สามารถรับ
สัญญาณและฟังรายการต่าง ๆ ทีออกอากาศได้ ในขณะทีสถานีวิทยุชุมชนบางแห่งส่งสัญญาณด้วย
กําลังสูงมีรัศมีครอบคลุม – กิโลเมตร หรื อมากกว่า ทําให้สามารถเข้าถึงชุมชนและท้องถิ นของ
ทัง ประเทศ
นอกจากนี กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ส่วนใหญ่ ยืนยันความพร้อมด้านอุปกรณ์
ในการผลิตรายการ ทังเครื องส่งสัญญาณ เครื องผสมเสียง และไมโครโฟน ฯลฯ โดยเฉพาะในสถานี
วิทยุฯ หลักและวิทยุชุมชนบางแห่ง ทังนีสถานีวิทยุฯ ทีมีความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื องมือในการ
ผลิตรายการ ส่วนใหญ่นาํ คอมพิวเตอร์มาใช้ในผลิตรายการ โดยเฉพาะการเปิ ดเพลงในรายการ

4.1.2 ปัจจัยภายนอกทีเสริมศักยภาพวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทําหน้ าทีด้ านการ
ส่ งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-ลาว
การศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกทีมีบทบาทสําคัญในการเสริ มศักยภาพวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดนในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ได้แก่ พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และพระราชวงศ์ไทยใน สปป.ลาว ภูมิประเทศทีติดกัน
ความสัมพันธ์อนั แนบแน่นระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ จุดร่ วมของภาคการเกษตร ภาษาทีคล้ายคลึงกัน วัฒนธรรมทีคล้ายคลึงกัน ศาสนาและ
ความสัมพันธ์ทีดีทางด้านศาสนา การมีส่วนร่ วมของคน สปป.ลาว ในวิทยุฯ และกิจกรรมอืน ความ
ร่ วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว การมีสะพานข้ามแม่นาํ โขงและจุดผ่อนปรน และการได้รับ
สนับสนุนด้านการเงินจากส่วนต่าง ๆ รายละเอียด ดังนี

4.1.2.1 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชวงศ์ ไทยใน สปป.ลาว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระกฐินให้กรม
สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นําไปถวายยังวัดในประเทศเพือนบ้านทีนับถือศาสนาพุทธ
ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และจีนตอนใต้ ตังแต่ปี
โดยใน สปป.ลาว กรมสารนิเทศขอรับ
พระราชทานไปถวายวัดทีนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงสะหวันนะเขต ซึงทังประชาชน สปป.ลาว
และไทยร่ วมงานและร่ วมทําบุญเป็ นจํานวนมาก (พิษณุ จันทร์วิทนั , : 312-323)
การเสด็จเยือน สปป.ลาว ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และพระราชวงศ์ทงอย่
ั างเป็ น
ทางการและส่วนพระองค์ โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีทรงเสด็จ
เยือน ทรงสนพระทัยในด้านต่าง ๆ และทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันนําประโยชน์ต่อ
ประเทศและประชาชนของทังไทยและลาว ทําให้ประชาชน สปป.ลาว มีความสํานึกในพระมหา
กรุ ณาธิคุณ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ซึงเป็ นคน สปป.ลาว ท่านหนึงกล่าวถึงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ว่า พระองค์ทรงตรัสให้คนดีปกครองบ้านเมือง คนไม่ดีไม่ให้ปกครองบ้านเมือง2 พระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และพระราชวงศ์ไทยจึงเปรี ยบเสมือนเครื องยึด
เหนียวและเชือมความสัมพันธ์ของคนทัง ประเทศ ดังนันจึงช่วยเอือให้วิทยุฯ ตามแนวชายแดนมี
ศักยภาพในการทําหน้าทีส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
โดยเฉพาะการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
เกียวกับพระราชกรณียกิจ ฯลฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และพระราชวงศ์ไทยใน สปป.
ลาว
4.1.2.2 ภูมปิ ระเทศทีติดกัน
แม้ว่า สปป.ลาว จะมีพืนดินส่วนใหญ่เป็ นภูเขาและทีราบสูง แต่พืนทีราบทีเป็ นส่วนน้อยนัน
อยูบ่ ริ เวณริ มแม่นาํ โขง โดยในส่วนทีติดกับจังหวัดหนองคายนันเป็ นพืนทีราบแนวยาว (ดังปรากฏ
ตามแผนทีทีพิมพ์โดย The National Geographic Department สปป.ลาว ในปี 2008) ในส่วนของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดหนองคายนัน ส่วนใหญ่ก็เป็ นทีราบเช่นเดียวกัน ยกเว้นในบางพืนทีที
ผูว้ ิจยั ได้เดินทางไปและพบว่า ทังฝั งไทยและ สปป.ลาว มีภูเขาบางส่วน เช่น ทีอําเภอสังคม และ
อําเภอบุ่งคล้า นอกจากนี จังหวัดหนองคายมีพืนทีตังอยูต่ รงข้ามกับเมืองหลวงของ สปป.ลาว คือ
2

“...ในบ้านเมืองนันมีทงคนดี
ั
และคนไม่ดี ไม่มีใครจะทําให้คนทุกคนเป็ นคนดีได้ทงหมด
ั
การทําให้บา้ นเมืองมีความปรกติสุข
เรี ยบร้อย จึงมิใช่การทําให้ทุกคนเป็ นคนดี หากแต่อยู่ทีการส่ งเสริ มคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มี
อํานาจ ไม่ให้กอ่ ความเดือดร้อนวุ่นวายได้...” พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิ ดงานชุมชนลูกเสื อแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ จังหวัด
ชลบุรี ธันวาคม

นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคาํ ไซ จึงทําให้ลกั ษณะทางภูมิประเทศดังกล่าวเป็ นปัจจัยสําคัญ
ทีเสริ มให้วิทยุกระจายเสียงในจังหวัดหนองคายมีบทบาทในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เพราะ คลืนหรื อสัญญาณสามารถครอบคลุมพืนที ฝั งโขง การส่งและรับ
สัญญาณทําได้แม้สถานีวิทยุฯ จะส่งด้วยกําลังส่งสัญญาณตํา
4.1.2.3 ความสัมพันธ์อนั แนบแน่ นระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว
คนทัง ฝั งโขงต่างมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรื อครอบครัว กล่าวคือ ต่างฝ่ ายต่างมีญาติ
พีน้องทีอยูอ่ ีกฝั งโขง รวมทังความสัมพันธ์แบบเพือนและแฟน กล่าวคือ ต่างมีเพือนหรื อแฟนอยูอ่ ีก
ฝั ง คนลาวบางส่วนเคยถือสัญชาติไทย แต่ขา้ มไป สปป.ลาว เพือเข้าครอบครองทีดินเมือหลาย ปี
ผ่านมา ซึงปัจจุบนั ถือสัญชาติลาว แต่ยงั คงมีญาติพีน้องอยูฝ่ ั งไทย คน สปป.ลาว บางส่วนเป็ นผู ้
อพยพจากชาติอืน อาทิ เวียดนาม มาอยูท่ ี สปป.ลาว และมีเครื อญาติอพยพมาอยูฝ่ ั งไทย ตลอดจน
บางส่วนมีการแต่งงานกัน ทําให้มีสามีหรื อภรรยาเป็ นคนไทยหรื อคน สปป.ลาว นักจัดรายการวิทยุ
ชุมชนบางคน กล่าวว่า ตัวเองยังคงมีญาติพีน้องอยู่ สปป.ลาว ในส่วนของความสัมพันธ์แบบเพือน
และแฟนนัน ตัวอย่างคือ บางส่วนข้ามมาศึกษาทีไทย จึงมีเพือนอยูฝ่ ั งไทย คนไทยบางคนข้ามไปทํา
ธุรกิจส่วนตัวกับเพือนทีอยู่ สปป.ลาว คนไทยและคน สปป.ลาว บางคนเป็ นแฟนกันโดยอยูใ่ นช่วง
ของการดูใจกันและกัน เป็ นต้น กลุ่มคนทีมีความสัมพันธ์อนั แนบแน่นนีมักมีทศั นคติทีดีต่อกันและ
กัน เช่น คน สปป.ลาว ซึงเป็ นหนึงในกลุ่มตัวอย่างของประชาชน สปป.ลาว เล่าให้ฟังว่า ตัวเองกําลัง
คบหากับแฟนซึงเป็ นคนไทยอยู่ และเมือเห็นข่าวทางโทรทัศน์เกียวกับการให้ความช่วยเหลือของ
ไทยต่อพม่าในครังทีพม่าประสพภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีส (เมษายน/พฤษภาคม
) ว่า หากภัย
พิบตั ิใด ๆ เกิดขึนกับ สปป.ลาว เชือมันอย่างยิงว่า ไทยจะเป็ นประเทศแรกทีให้การช่วยเหลือ

นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทังผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ และประชาชน สปป.ลาว รวมทังประชาชน
ไทยทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว อยูใ่ นระดับ
ดี และมีทิศทางทีดี (ดังจะกล่าวต่อไป)
4.1.2.4 เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ ทางด้ านเศรษฐกิจ
ในมิติของเศรษฐกิจมีการพึงพาอาศัยกันระหว่างเศรษฐกิจของประเทศไทยและ สปป.ลาว
ผ่านการค้าขาย และแลกเปลียนสินค้าทังในระดับปัจเจกบุคคลและธุรกิจ โดยในระดับปัจเจกบุคคล
นัน คน สปป.ลาว ข้ามฝั งมาซือ-ขายสินค้าและบริ การ ณ จุดผ่านแดน และ ณ ผ่อนปรนต่าง ๆ โดย

คน สปป.ลาว ทีข้ามจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนทีเป็ นพืนทีวิจยั นัน ส่วนใหญ่ขา้ มมาซืออุปโภค
บริ โภค เพือนําไปขายต่อและใช้ส่วนตัว สินค้าทีพบ เช่น ขนม ข้าวสาร ซอสหอยนางรม หอยแครง
ผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรี ยน (ช่วงเวลาเก็บข้อมูลอยูใ่ นช่วงฤดูของเงาะและทุเรี ยน) และดอกไม้สด
ตลอดจนผงซักฟอก ตูเ้ สือผ้า รถไถ อุปกรณ์ตดั แต่งผม นําดืม เช่น นําส้ม นําอัดลม เป็ นต้น บางส่วน
ข้ามมาเพือเข้ารับการรักษาตัวทีโรงพยาบาลของไทย สําหรับสินค้าทีคน สปป.ลาว นํามาขายฝั งไทย
เช่น ผัก ไข่มดแดง ฯลฯ รวมทังสมุนไพรและเครื องราง (บริ เวณจุดผ่อนปรนอําเภอปากคาด) และ
การข้ามมาขายแรงงาน เช่น รับจ้างทํางานตามร้านค้า ร้านอาหาร ทํานาและก่อสร้างฝั งไทย ฯลฯ ใน
ส่วนของคนไทยทีข้ามไป สปป.ลาว นอกจากไปใช้จ่ายเงินในขณะเดินทางท่องเทียวแล้ว ยังรวมถึง
การนิยมข้ามไปซือสินค้าบริ เวณร้านค้าปลอดภาษีฝั ง สปป.ลาว กลับไทย สินค้าทีซือ เช่น
โทรศัพท์มือถือ สุรา บุหรี เสือผ้า ฯลฯ
ส่วนทางด้านธุรกิจนัน มีการลงทุนร่ วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจไทยและ สปป.ลาว จํานวน
มาก จากรายงานการศึกษาเรื อง ศักยภาพการค้า การชําระเงิน และธุรกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว
จุด ของธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและธนาคารแห่ง สปป.ลาว
( : 25, ) ระบุว่า การค้าชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายในช่วงปี ปี ทีผ่านมา (ระหว่าง
พ.ศ. - ) โดยรวมขยายตัวสูงขึน โดยมีมูลค่าการค้าเฉลียปี ละ , . ล้านบาท อัตราการ
ขยายตัวเฉลียร้อยละ . ต่อปี สินค้าส่งออกทีสําคัญ เช่น นํามันปิ โตรเลียมและเชือเพลิงอืน ๆ
สินค้าบริ โภคในครัวเรื อน วัสดุก่อสร้าง เครื องใช้ไฟฟ้า รถยนต์/จักรยานยนต์และอะไหล่ เครื องจักร
และอุปกรณ์ ผ้าผืนและอุปกรณ์ตดั เย็บ ส่วนสินค้านําเข้าทีสําคัญ เช่น ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ผลิตภัณฑ์ฝ้าย เครื องหัตถกรรมและเครื องเงิน
อุตสาหกรรมการท่องเทียว เป็ นอีกปัจจัยหนึงในมิติของเศรษฐกิจ ซึงการท่องเทียวของคน
ทัง ประเทศ และการท่องเทียวของชาวต่างชาติส่งผลต่อเศรษฐกิจของทัง ประเทศ ซึงบริ เวณด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย โดยเฉพาะบริ เวณก่อนถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว มีผปู ้ ระกอบการ
ธุรกิจท่องเทียวจํานวนมาก ให้บริ การทังการจัดการ การเช่ารถ การทําบัตรผ่านแดน ฯลฯ เพือการ
ท่องเทียวใน สปป.ลาว ในขณะทีมีรถเช่าทีดําเนินการโดยคน สปป.ลาว รอให้บริ การ ณ บริ เวณด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั ง สปป.ลาว
ความสัมพันธ์ในมิติทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาวนีเชือมโยงสายสัมพันธ์ซึงช่วยเสริ ม
ศักยภาพของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มเศรษฐกิจของทัง ประเทศ

4.1.2.5 จุดร่ วมของภาคการเกษตร
เกษตรกรรม เป็ นหัวใจสําคัญของคนไทยและคน สปป.ลาว ในรายงานการศึกษาเรื อง
ศักยภาพการค้า การชําระเงิน และธุรกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว จุด ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและธนาคารแห่ง สปป.ลาว ( : 15) ระบุว่า พืนทีส่วน
ใหญ่ของนครหลวงเวียงจันทน์เป็ นทีราบ ซึงเหมาะแก่การผลิตภาคเกษตร และร้อยละ
ของ
ครัวเรื อนทังหมดประกอบอาชีพปลูกพืชและเลียงสัตว์เพือบริ โภคในครัวเรื อน ในขณะทีจังหวัด
หนองคายเป็ นจังหวัดทีมีพืนทีเหมาะแก่การทําเกษตรกรรม (ข้อมูลทัวไปจังหวัดหนองคาย, www,
2551) ซึงในบางพืนทีในบางอําเภอมีการปลูกยางพารา รวมทังคน สปป.ลาว บางคนข้ามฝั งมาซือ
พันธุไ์ ม้ผลและไม้เศรษฐกิจยืนต้น เช่น มะม่วงและต้นยางพาราในไทย
ดังนันกล่าวได้ว่าจุดร่ วมระหว่าง สปป.ลาว และไทยในภาคการเกษตรนีสามารถช่วยเสริ ม
ศักยภาพของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในบทบาทส่งเสริ มด้านการเกษตรอันเป็ น “ปากท้อง” ของคน
ทัง ประเทศ
4.1.2.6 ภาษาทีคล้ายคลึงกัน
เนืองจากภาษาถิ นทีผูท้ ีอาศัยดังเดิมในจังหวัดหนองคายส่วนใหญ่ใช้สือสารใน
ชีวิตประจําวัน คือ ภาษาอีสาน ซึงมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับภาษาทีคน สปป.ลาว ใช้ผดู ้ าํ เนินรายการ
สถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนบางคนจึงกล่าวว่า ภาษาทีคนไทยและ สปป.ลาว เป็ นภาษาเดียวกัน
และใช้ภาษาอีสานในการนําเสนอรายการ การนําเสนอข่าวสารและการจัดรายการด้วยภาษาอีสาน
ทําให้ผฟู ้ ัง สปป.ลาว เข้าใจได้ง่ายและสามารถสร้างความเข้าใจทีตรงกันได้
นอกจากภาษาถิ นทีมีความคล้ายคลึงกันทําให้คนทัง ฝั งสือสารเข้าใจกันได้แล้ว ภาษาไทย
กลางเป็ นภาษาทีคน สปป.ลาว ส่วนใหญ่รู้และเข้าใจ ส่วนหนึงเนืองจากการข้ามไปมาระหว่างไทย
และ สปป.ลาว และต้องสือสารกับคนไทยบ่อยครัง และส่วนหนึงมาจากการเปิ ดรับสือมวลชนไทย
ทังวิทยุฯ โทรทัศน์ ฯลฯ โดยเฉพาะคน สปป.ลาว ทีมีทกั ษะการอ่านออกเขียนได้ยงั สามารถอ่าน
หนังสือไทยได้อย่างสะดวกสบาย กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ในขณะทีกําลังอ่าน
หนังสือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีพิมพ์เป็ นภาษาไทย (ก่อนการขอสัมภาษณ์) บอกผูว้ ิจยั ว่า ตนเอง
เข้าใจภาษาไทยเพราะ ฟังวิทยุฯ และดูโทรทัศน์ไทยมาตังแต่ยงั เด็ก ในมิติของ “ภาษา” จึงเป็ นปัจจัย
เสริ มศักยภาพของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว

4.1.2.7 วัฒนธรรมทีคล้ายคลึงกัน
สปป.ลาว
และประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรื ออีสานมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทีคล้ายคลึงกัน ซึงสังเกตได้จาก ลักษณะของกิจกรรมประเพณี ทีทัง
ประเทศประกอบในชุมชนและสังคม โดยเฉพาะฮีตสิบสอง-คลองสิบสี 3 เช่น บุญขึนปี ใหม่
สงกรานต์ การแข่งเรื อ นอกจากนียังมีการข้ามไป-มาเพือเข้าร่ วมงานบุญประเพณี ของกันและกัน
เช่น คน สปป.ลาว ข้ามมาเทียวบุญบังไฟฝั งไทย (ช่วงเก็บข้อมูลวิจยั เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ) คน
ไทยข้ามไปทําบุญผ้าป่ าที สปป.ลาว อันทําให้การทําหน้าทีของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ดว้ ยการนําเสนอวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพือให้ความสัมพันธ์
แน่นแฟ้นมากยิงขึน เป็ นไปด้วยความสะดวก
4.1.2.8 ศาสนาและความสัมพันธ์ ทดีี ทางด้ านศาสนา
พุทธศาสนา เป็ นศาสนาทีประชาชนส่วนใหญ่ของทังประเทศไทย และ สปป.ลาว นับถือ ซึง
ความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว มีมาอย่างยาวนาน สถาบันทาง
ศาสนา คณะสงฆ์ของทังสองฝ่ ายติดต่อและมีกิจกรรมร่ วมกัน อาทิ ความร่ วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย
มีความร่ วมมือกับวัดองค์ตือ
เวียงจันทน์ สปป.ลาว คําสอนของพระพุทธเจ้ายังถูกเผยแผ่ทางสถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนบาง
แห่งทังวิทยุฯ หลักและวิทยุชุมชน ซึงทังคนไทยและคน สปป.ลาว โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุรับฟังรายการ
ธรรมะทีดําเนินรายการโดยพระสงฆ์ไทย จากการยึดหลักพุทธศาสนาเดียวกันของคนส่วนใหญ่ของ
ทัง ประเทศประกอบกับความสัมพันธ์ดา้ นความร่ วมมือระหว่างพระสงฆ์ไทยและ สปป.ลาว จึง
เป็ นปัจจัยเสริ มศักยภาพวิทยุฯ ในการทําหน้าทีในด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ดา้ นศาสนา อัน
นําไปสู่ความสัมพันธ์ไทย-ลาวทีมีในด้านอืน ๆ ต่อไป
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ฮีต มาจากคําว่า จารี ต หมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติทีดี สําหรับคําว่า สิ บสอง คือ สิ บสองเดือน ดังนัน
ฮีตสิ บสอง หมายถึง ประเพณี ทีประชาชนในภาคอีสานปฏิบตั ิกนั มาในโอกาสต่าง ๆ ทังสิ บสองเดือนของแต่ละปี คลองสิบสี บางที
เขียนหรื อออกเสี ยงเป็ น คองสิ บสี เป็ นคําและข้อปฏิบตั ิคู่กบั ฮีตสิ บสอง คลองหรื อคอง มาจากคําว่า ครรลอง หมายถึง ธรรมเนียม
ประเพณี ทางหรื อแนวทาง และ สิ บสี หมายถึง ข้อวัตรหรื อแนวทางปฏิบตั ิ ข้อ ดังนัน คลองสิบสี จึงหมายถึง ข้อวัตรหรื อแนวทาง
ทีคนในสังคมทุกระดับพึงปฏิบตั ิต่อกัน อาทิ หลักปฏิบตั ิของคนในครอบครัว (ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org และความรู ้รอบตัว
ชุด ขนบธรรมเนียมและประเพณี ไทย รวบรวมและเรี ยงเรี ยงโดยชุลีพร สุ สุวรรณและสุ ชิราภรณ์ บริ สุทธิ , )

4.1.2.9 การมีส่วนร่ วมของคน สปป.ลาว ในวิทยุฯ และกิจกรรมอืน
การทีผูฟ้ ังมีส่วนร่ วมในสือวิทยุฯ ไทย ตังแต่การมีส่วนร่ วมในการเปิ ดรับฟัง การมีส่วนร่ วม
ในการโทรศัพท์หรื อส่ง SMS (short message service) หรื อการส่งข้อความสัน ๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือเข้าร่ วมในรายการ ฯลฯ (รายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป) ตลอดจนการเดินทางไปเยียม
เยือนนักจัดรายการวิทยุฯ ไทย ณ สถานีวิทยุฯ ไทย ซึงแม้ว่าจะเป็ นการมีส่วนร่ วมในระดับต้นและ
เป็ นการมีส่วนร่ วมในแนวรับ (passive) แต่กล่าวได้ว่า เป็ นระดับของการมีส่วนร่ วมขันพืนฐาน
สําคัญทีจะสามารถพัฒนาสู่การมีส่วนร่ วมในระดับสูง อาทิ การมีส่วนร่ วมในการคิดและผลิต
รายการต่อไปได้
ในส่วนของการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอืน ๆ นัน พบว่า คน สปป.ลาว ข้ามมายังฝั งไทยเพือ
ชมคอนเสิร์ต อาทิ คอนเสิร์ตศิลปิ นไทย รวมทังการข้ามมาเพือเข้าร่ วมประกวดในการแข่งขันร้อง
เพลง/หมอลํา เป็ นต้น
4.1.2.10 ความร่ วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว
ทัง ฝั งมีความร่ วมมือกันทังระดับชุมชนท้องถิ น และระดับชาติในหลายลักษณะและมิติ
ในระดับชุมชน อาทิ การทําบุญทอดผ้าป่ าสามัคคี แผ่นดิน ความร่ วมมือระดับท้องถิ นระหว่างไทย
และ สปป.ลาว มีทงอย่
ั างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น การประชุมร่ วมระหว่างนายอําเภอกับ
เจ้าเมืองหรื อเจ้าแขวง สปป.ลาว ในด้านการรักษาความสงบตามแนวชายแดนแม่นาํ โขง ยาเสพติด
การดูดทราย สินค้าข้ามฝั ง สาธารณสุข ฯลฯ ความร่ วมมือกันในงานบุญและงานประเพณี ต่างๆ และ
การร่ วมแข่งขันกีฬา อาทิ ฟุตบอล ความร่ วมมือระดับชาติ เช่น ความร่ วมมือในคณะกรรมการ
ร่ วมมือรักษาความสงบเรี ยบร้อยตามชายแดนทัวไปไทย-ลาว คณะกรรมการส่งเสริ มการค้าและการ
ลงทุนไทย-ลาว สมาคมไทย-ลาวเพือมิตรภาพ/สมาคมมิตรภาพลาว-ไทย4 (รายละเอียดของกิจกรรม
อ่านเพิ มเติมได้จากองค์กรและกิจกรรมด้านอินโดจีนศึกษาในประเทศไทย โดยสมหมาย ชินนาค,
2545 หน้า - ) ศูนย์ประสานงานสือมวลชนไทย-ลาว (มีทีทําการอยูท่ ี สวท.หนองคาย) เป็ นต้น
อันเอือให้วิทยุฯ มีโอกาสในการเชือมโยงความร่ วมมือและนําเสนอข่าวสารความร่ วมมือไปยังผูฟ้ ัง
ทัง ฝั งให้รับทราบถึงความร่ วมมือระหว่าง ประเทศ
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สมาคมไทย-ลาวเพือมิตรภาพจัดตังโดยกระทรวงการต่างประเทศเมือ พ.ศ. ส่ วน สปป.ลาว จัดตังสมาคมมิตรภาพลาว-ไทย
ภายใต้ศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวตั ิลาว ทัง สมาคมมีการประชุมร่ วมกันประจําทุกปี (ข้อมูลจาก www.mfa.go.th)

4.1.2.11 การมีสะพานข้ ามแม่นาโขงและจุ
ํ
ดผ่อนปรน
การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ณ อําเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ทําให้ประชาชนทัง มี
ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยรถยนต์ ทังรถยนต์ส่วนตัวและโดยสาร และทีสําคัญเป็ นจุด
ผ่านแดนทีเปิ ดให้ประชาชนข้ามไปมาได้ทุกวัน
แต่สาํ หรับคนต่างอําเภอทีมีจุดผ่อนปรนเปิ ดให้
ประชาชน ฝั งข้ามไปมา นําความสะดวกสบายเช่นกันแม้นว่าจุดผ่อนปรนจะเปิ ดเพียง วันในหนึง
สัปดาห์ แต่คน สปป.ลาว ก็สามารถข้ามมาได้ทุกวันในกรณี เร่ งด่วน อาทิ การมารักษาพยาบาลที
โรงพยาบาลฝั งไทยเมือเจ็บป่ วยหนัก การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และจุดผ่อนปรนเอืออํานวย
การไปมาหาสู่กนั และคนทัง ฝั ง ตลอดจนนักจัดรายการวิทยุฯ และผูฟ้ ังได้มีโอกาสมีกิจกรรม
ร่ วมกันเพือสานสัมพันธ์
4.1.2.12 การได้ รับสนับสนุนด้ านการเงินจากส่ วนต่าง ๆ
สถานีวทิ ยุฯ ดําเนินการด้วยงบประมาณของรัฐ ได้แก่ สวท. และ ส.ทร. นัน ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจากรัฐอย่างต่อเนือง ในขณะทีช่วงเวลาของการออกอากาศก็
ได้ให้สมั ปทานแก่บริ ษทั อันเกิดรายได้เพือสนับสนุนการดําเนินการส่วนหนึง ส่วนสถานี วิทยุฯ
รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ อสมท. และวิทยุชุมชนทีดําเนินงานในรู ปของธุรกิจ มีรายได้เพือใช้ในการ
ดําเนินการสถานีจากผูส้ นับสนุนรายการทีเป็ นสินค้าและบริ การต่าง ๆ ทังจากของไทยและ สปป.
ลาว ส่วนสถานีวิทยุชุมชนทีดําเนินการโดยชุมชน มีรายได้เพือใช้จ่ายในการดําเนินการ โดยเฉพาะ
เป็ นค่าไฟฟ้าจากการทําธนาคารขยะของชุมชน และสถานีวิทยุชุมชนบางแห่งมีหน่วยงานราชการ
สนับสนุนองค์กรชุมชนในการดําเนินการสถานี
การได้รับสนับสนุนด้านการเงินเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึงทีส่งเสริ มศักยภาพของวิทยุฯ ตาม
แนวชายแดน ซึงหากขาดงบประมาณทีเพียงพอ การดําเนินงานของวิทยุฯ จะเป็ นไปด้วยความลําบาก
หรื ออาจทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้เลย
4.1.3 ปัจจัยภายในทีเป็ นอุปสรรคต่อวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทําหน้ าทีด้านการ
ส่ งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-ลาว
การศึกษาปัจจัยภายในทีเป็ นอุปสรรคของสถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดน จังหวัดหนองคาย
ในการทําหน้าทีในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว พบว่า สถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดน จังหวัด
หนองคายมีปัจจัยภายในทีเป็ นอุปสรรคในด้านการบริ หารจัดการ ด้านบุคลากร และด้านกําลังส่งของ
เครื องส่งสัญญาณและอุปกรณ์/เครื องมือ รายละเอียดดังนี

4.1.3.1 สถานีบางแห่งมีการบริหารจัดการทีไม่ดเี ท่ าทีควร
แม้ว่าสถานีวิทยุฯ หลักทุกแห่งและวิทยุชุมชนบางแห่งมีจุดเด่นในด้านการบริ หารจัดการ
(ดังกล่าวแล้ว) แต่มสี ถานีวิทยุชุมชนหลายแห่งทีการบริ หารจัดการยังไม่เป็ นระบบ ไม่มกี ารแบ่งงาน
อย่างชัดเจน กล่าวคือ ต่างคนต่างทํา ไม่มีฝ่ายหรื อคนทีรับผิดชอบเฉพาะในด้านต่าง ๆ เช่น เรื อง
การเงินและบัญชี เทคนิค การตลาด การจัดผังรายการ ซึงส่วนใหญ่ขึนอยูก่ บั เจ้าของสถานี ทีเป็ นทังผู ้
ค้นหา คัดเลือก และจ่ายค่าจ้างผูป้ ฏิบตั ิงาน จ่ายค่าไฟฟ้า และตัดสินใจต่อปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง
รวมทังไม่มีการสือสารภายในองค์กรทีดี ไม่มกี ารจัดการอบรมนักจัดรายการวิทยุฯ ใหม่ ไม่มกี ารจัด
สวัสดิการแก่บุคลากร และไม่มกี ารประเมินรายการ อาทิ การสํารวจความนิยมในรายการจากผูฟ้ ัง
4.1.3.2 สถานีบางแห่งมีบุคลากรน้อยและขาดคุณสมบัตบิ างประการในการทําหน้ าทีเป็ นนักจัด
รายการฯ
ปัจจัยภายในทีเป็ นอุปสรรคต่อวิทยุฯ ทีเกียวข้องกับบุคลากร มีดงั นี
1) สถานีวิทยุฯ บางแห่งโดยเฉพาะวิทยุชุมชนมีบุคลากรน้อย นักจัดรายการบางคนทํา
หลายหน้าที เช่น นอกจากจัดรายการแล้ว ยังดูแลสถานีตงแต่
ั การเปิ ด-ปิ ด ทําความ
สะอาด ติดต่อประสานงาน และนักจัดรายการบางคนดําเนินรายการหลายชัวโมงและ
หลายช่วงเวลา ฯลฯ
2) นักจัดรายการวิทยุฯ ขาดความรู ้ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ หลายคนขาดความรู ้เกียวกับ
ความก้าวหน้าและการเปลียนแปลง (ณ ปัจจุบนั ) ของ สปป.ลาว บางคนขาดความรู ้
เกียวกับวัฒนธรรมประเพณีของ สปป.ลาว และส่วนใหญ่ขาดความรู ้เกียวกับกฎหมายที
เกียวข้องและจําเป็ นเกียวกับไทยและ สปป.ลาว อาทิ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
3) นักจัดรายการวิทยุฯ
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะวิทยุชุมชนทีใช้ภาษาไทยกลางในการจัด
รายการ ซึงใช้ภาษาไม่ถูกต้องและไม่ชดั เจน ในอักขรวิธีทงการออกเสี
ั
ยง ร และ ล และ
เสียงควบกลํา รวมทังการออกเสียงคําอย่างไม่ชดั ถ้อยชัดคํา
4) นักจัดรายการวิทยุฯ โดยเฉพาะนักจัดรายการวิทยุชุมชนทีใช้ภาษาไทยกลางในการจัด
รายการส่วนใหญ่ไม่มีใบรับรองเป็ นผูป้ ระกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ ตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ (ปัจจุบนั มีการยกเลิกการจัดสอบ)

4.1.3.3 สถานีบางแห่งมีกาํ ลังส่ งตําและขาดความพร้ อมด้ านอุปกรณ์/เครื องมือ
สถานีวิทยุชุมชนบางแห่งส่งสัญญาณรัศมีครอบคลุมน้อยกว่า กิโลเมตร จึงทําให้ตวั แทน
จากสถานีวิทยุชุมชนบางแห่งยอมรับว่า สถานีวิทยุชุมชนของตนส่งสัญญาณครอบคลุมเฉพาะชุมชน
ของตนและสัญญาณสามารถข้ามฝั งไปยัง สปป.ลาว ได้เพียงบางช่วงเวลาเท่านัน (โดยเฉพาะเมือไม่
มีสญ
ั ญาณเสียงใด ๆ รบกวนหรื อแทรกซ้อน) ซึงสําหรับสถานีบางแห่งถือว่าเป็ นจุดอ่อน นอกจากนี
ปัจจัยเกียวกับกําลังส่งยังสัมพันธ์กบั ทีตังของสถานีวิทยุฯ ด้วย ซึงพบว่า ยิงทีตังวิทยุชุมชนอยูใ่ กล้ริม
แม่นาํ โขงมากเท่าใด รัศมีครอบคลุม สปป.ลาว ยิงมากขึนเท่านัน
ผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุชุมชนบางแห่งแสดงความต้องการในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการผลิตรายการและการดําเนินงานภายในสถานี และสถานีบางแห่งต้องการการสนับสนุน
ให้มีชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเคลือนที เพือใช้ในการถ่ายทอดรายการสดนอกสถานทีในงานต่าง ๆ
เช่น การแข่งเรื อ บุญบังไฟ ฯลฯ ตลอดจนการมีชุดเครื องมือและอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณสํารองใน
กรณี ทีเกิดปัญหาทางเทคนิคทีต้องใช้เวลาในซ่อมหรื อแก้ไข อย่างไรก็ตามผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ส่วน
ใหญ่แสดงความต้องการนําเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตมาสนับสนุนการผลิตรายการ
4.1.4 ปัจจัยภายนอกทีเป็ นอุปสรรคต่อวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทําหน้ าทีด้ าน
การส่ งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-ลาว
การศึกษาพบว่า
ปัจจัยภายนอกทีเป็ นอุปสรรคในการทําหน้าทีส่งเสริ มความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-ลาวของวิทยุฯ ตามแนวชายแดน ได้แก่ ความแตกต่างของระบอบการปกครอง การขาด
ความไว้เนือเชือใจกันในระดับรัฐบาล ภาษาทีคล้ายคลึงแต่ก็มีความแตกต่าง ทัศนคติทีเป็ นลบของ
คนบางกลุ่ม นโยบายการจํากัดกําลังส่งสัญญาณวิทยุชุมชนของของรัฐบาลไทย ความไม่แน่นอน ไม่
สมําเสมอและจํากัดของการสนับสนุนด้านการเงินจากส่วนต่าง ๆ การแข่งขันด้านราคาการ
สนับสนุนรายการ และความไม่ชดั เจนในสถานภาพของวิทยุชุมชน รายละเอียด ดังนี
4.1.4.1 ความแตกต่างของระบอบการปกครอง
เนืองจากประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข ในขณะที สปป.ลาว ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ซึงระบบสิทธิและเสรี ภาพ
ตลอดจนกฎหมายบางส่วนแตกต่างกัน ทําให้วิทยุฯ ถูกจํากัดขอบเขตในการทําหน้าที

4.1.4.2 การขาดความไว้เนือเชื อใจกันในระดับรัฐบาล
ในส่วนของความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลนัน
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ
บางส่วนยืนยันว่า
ความสัมพันธ์ระดับประชาชนนันมีความแนบแน่นและใกล้ชิดกันแบบเป็ นญาติพีน้อง (รายละเอียด
ได้กล่าวแล้ว)แต่ระดับรัฐบาลของทัง ประเทศนันยังขาดความไว้เนือเชือใจกัน ซึงเป็ นปัจจัยสําคัญ
ทีเป็ นอุปสรรคในการตกลงในความร่ วมมือต่าง ๆ รวมทังความร่ วมมือในการส่งเสริ มวิทยุฯ ตาม
แนวชายแดนให้ทาํ หน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
4.1.4.3 ภาษาทีคล้ายคลึงแต่กม็ คี วามแตกต่าง
แม้ว่าภาษาอีสาน เปรี ยบเสมือนสือกลางทีทังคน สปป.ลาว และไทยสามารถเข้าใจกันและ
กันได้ (ซึงเป็ นปัจจัยทีมีบทบาทสําคัญในการเสริ มศักยภาพวิทยุฯ ตามแนวชายแดนให้ทาํ หน้าทีใน
การส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาวดังกล่าวแล้ว) แต่ในความคล้ายคลึงกันของภาษาไทยและ
สปป.ลาว ก็มีความแตกต่างกัน เช่น คําว่า “ตัว” ในภาษาไทย หมายถึง บัตรทีแสดงถึงสิทธิ เช่น ตัว
รถ ตัวหนัง แต่ภาษาลาว จะใช้คาํ ว่า “ปี ” ในความหมายดังกล่าว คําว่า “ขวด” ในภาษาลาว หมายถึง
“แก้ว” ของภาษาไทย คําว่า “จอก” ในภาษาลาว แปลว่า “แก้ว” ในภาษาไทย ฯลฯ จึงทําให้ผใู ้ ช้ภาษา
ต้องมีความเข้าใจและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เพือป้องกันการเข้าใจผิดจากการสือสาร ภาษาทีใช้และมี
ความหมายต่างกันของ ประเทศ จึงอาจเป็ นปัจจัยอุปสรรคได้เช่นกัน
4.1.4.4 ทัศนคติทเป็ี นลบของคนบางกลุ่ม
คน สปป.ลาว บางคนมีทศั นคติในด้านลบต่อคนไทย อันเกิดจากการมีประสบการณ์ทีไม่ดี
จากคนไทยทีไม่ดี เช่น การถูกดูถูก การถูกหลอก ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ ฯลฯ และเกิดจากความเข้าใจ
ผิด ในขณะเดียวกันคนไทยบางคนก็มีทศั นคติในด้านลบต่อคน สปป.ลาว ทังจากการมีประสบการณ์
ทีไม่ดีจากคน สปป.ลาว ทีไม่ดี และความเข้าใจผิดต่าง ๆ เช่นกัน โดยบางคนต่างกล่าวหากันและกัน
ว่า “ขีโกง” “ไม่ซือ” บางคนรับรู ้และเข้าใจผิด ๆ ว่า อีกฝ่ าย “ดีกว่า” หรื อ “ด้อยกว่า” ฯลฯ
4.1.4.5 นโยบายการจํากัดกําลังส่ งสัญญาณวิทยุชุมชนของรัฐบาลไทย
ผูด้ าํ เนินการวิทยุชุมชนมองว่า การทีกรมประชาสัมพันธ์กาํ หนดกําลังส่งสัญญาณครอบคลุม
กิโลเมตรนัน เป็ นการข้อจํากัดในการส่งสัญญาณ อันเป็ นอุปสรรคให้การครอบคลุมของสัญญาณ
วิทยุเป็ นไปอย่างจํากัดและจํากัดการทําหน้าทีของวิทยุชุมชนในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว

4.1.4.6 ความไม่แน่นอน ไม่สมําเสมอและจํากัดของการสนับสนุนด้ านการเงินจากส่ วนต่าง ๆ
ในส่วนของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดหนองคายนัน ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดรายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาวอย่างจํากัดและไม่สมําเสมอ
ในขณะทีสถานีวิทยุฯ อืน ๆ ทีรายได้ขึนอยูก่ บั การสนับสนุนจากผูส้ นับสนุนรายการ ทังทางตรง คือ
ผูส้ นับสนุนรายการ (สินค้าและบริ การต่าง ๆ) ซือเวลาเพือโฆษณาโดยตรงกับสถานี และทางอ้อม
คือ สถานีให้นกั จัดรายการวิทยุฯ เช่าช่วงเวลา และนักจัดรายการผูเ้ ช่าช่วงเวลาขายเวลาโฆษณาแก่
ผูส้ นับสนุนรายการ ซึงบางครังไม่แน่นอนและไม่สมําเสมอ เพราะผูส้ นับสนุนรายการบางครังทํา
การโฆษณาและบางครังไม่ทาํ การโฆษณาสินค้าและหรื อบริ การผ่านสือวิทยุฯ ในขณะทีผูส้ นับสนุน
รายการบางรายไม่ได้ทาํ การโฆษณาผ่านสือวิทยุฯ ตลอดทังปี
4.1.4.7 การแข่ งขันด้ านราคาการสนับสนุนรายการ
สภาพการแข่งขันทางธุรกิจในกลุ่มของวิทยุฯ ทีดําเนินการในรู ปของธุรกิจ ทังวิทยุฯ หลัก
และวิทยุชุมชนเป็ นไปอย่างเข้มข้น ทังระหว่างวิทยุฯ หลักและวิทยุฯ หลักด้วยกัน ระหว่างวิทยุฯ
หลัก และวิทยุชุมชน รวมทังระหว่างวิทยุชุมชนด้วยกัน (โดยเฉพาะอําเภอเมือง ซึงมีจาํ นวนสถานี
วิทยุชุมชนมากกว่า แห่ง) ด้วยการใช้วิธีการลดราคาค่าสนับสนุนรายการและค่าสปอตคันรายการ
เพือแย่งชิงผูส้ นับสนุนรายการ ทําให้เกิดปัญหารายได้เพือใช้จ่ายในการดําเนินการ และเพือการใช้
จ่ายในส่วนอืน ๆ มีจาํ นวนน้อย
4.1.4.8 ความไม่ชัดเจนในสถานภาพของวิทยุชุมชน
เนืองจากยังไม่มีหน่วยงานใดมากํากับดูแลวิทยุชุมชน
สถานภาพของวิทยุชุมชนจึงไม่มี
กฎหมายรองรับทีชัดเจน ทําให้สถานภาพของวิทยุชุมชนไม่ชดั เจน กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการ
วิทยุชุมชนบางคนกล่าวถึงวิทยุชุมชนทีตนดําเนินการว่าถูกเรี ยกว่าเป็ น “วิทยุเถือน” กลุ่มตัวอย่างที
เป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุชุมชนเกิดภาวะพะวงในสถานภาพของสถานีว่ารัฐบาลจะปฏิบตั ิหรื อดําเนินการ
ต่อวิทยุชุมชนอย่างไร
ความไม่ชดั เจนในสถานภาพของวิทยุชุมชนนีเป็ นส่วนหนึงทีทําให้
ผูด้ าํ เนินการวิทยุชุมชนบางคนไม่เห็นด้วยกับบทบาทของวิทยุฯ ทีจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และ
บทบาทอืนทีจะก่อให้เกิดปัญหากับการดําเนินงานวิทยุชุมชนของตน

4.2 สภาพปัจจุบันของวิทยุฯ ไทย และสปป.ลาว
4.2.1 สภาพปัจจุบันของวิทยุฯ ไทย
สถานีวิทยุฯ ของไทยในส่วนของวิทยุฯ หลักทัวประเทศมีจาํ นวน สถานีเป็ นระบบ เอ.
เอ็ม.
สถานี และ ระบบ เอฟ.เอ็ม.5
สถานี (กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์,
) และสถานีวิทยุชุมชน มีจาํ นวน , สถานี
(ข้อมูลจาก รายชือผูย้ นคํ
ื าขอเข้าร่ วมโครงการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์
http://www.prd.go.th/radio_local/
และการโทรศัพท์ประสานสํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด
บางส่วน ซึงจํานวนดังกล่าวไม่รวมสถานีวิทยุฯ ทีไม่ขอเข้าโครงการฯ และเป็ นข้อมูลทีไม่ใช่ขอ้ มูล
ณ ปัจจุบนั )
สถานีวิทยุฯ ของไทยในจังหวัดหนองคายทีเป็ นวิทยุฯ หลัก มีจาํ นวน สถานี ได้แก่ สวท.
หนองคาย สวท. บึงกาฬ อสมท.หนองคาย และส.ทร.หนองคาย ส่วนวิทยุชุมชน ตามทําเนียบวิทยุ
ชุมชนของสํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดหนองคาย มีจาํ นวน สถานี ซึงทังหมดออกอากาศใน
ระบบ เอฟ.เอ็ม. (แต่เมือเข้าพืนทีวิจยั ทราบว่ามีจาํ นวนมากกว่าในทําเนียบ) การดําเนินการวิทยุชุมชน
ในจังหวัดหนองคาย ไม่เพียงแต่มีปัญหาสัญญาณคลืนรบกวน แทรกหรื อเบียดกันภายในประเทศ
ปัญหาดังกล่าวยังไปกระทบสัญญาณคลืนของทางฝั ง สปป.ลาว ด้วย
จากการประมวลคําให้สมั ภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ และสุ่มเปิ ดรับฟัง
รายการวิทยุฯ เมือคราวทีอยูใ่ นพืนทีวิจยั พบว่า วิทยุฯ ของไทยนําเสนอรายการเพลงเป็ นส่วนใหญ่
ทังเพลงลูกทุ่ง หมอลํา เพือชีวิต ลูกกรุ ง และสตริ ง ฯลฯ สถานีวิทยุฯ บางแห่งเปิ ดเพลงขณะ
ออกอากาศรายการ โดยไม่มนี กั จัดรายการวิทยุฯ จัดรายการ บางสถานีเน้นการเปิ ดเพลงหมอลํา
นอกจากนันมีการนําเสนอเนือหาต่าง ๆ เช่น การเกษตร มงคลชีวิต ผญา หลักธรรม การรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดและสาธารณสุข เช่น โรคภัยไข้เจ็บในแต่ละฤดูกาล
บาทรักษาทุกโรค ฯลฯ
รณรงค์การไปใช้สิทธิในการเลือกตังระดับท้องถิ นและระดับชาติ สิ งแวดล้อม รวมทังข่าวสารทัวไป
จากสือสิ งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต โดยมักแทรกในรายการ และบางสถานีวิทยุฯ จัดทําสปอตและ
ออกอากาศเพือการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด ไฟป่ าและอุบตั ิเหตุ ฯลฯ
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ในทางเทคนิคการกระจายเสี ยงในระบบ เอฟ.เอ็ม. มีเสี ยงหรื อสัญญาณรบกวนน้อยกว่าและชัดเจนกว่าระบบ เอ.เอ็ม. แต่ระบบ เอ.
เอ็ม. สัญญาณไปได้ไกลกว่า (ครอบคลุมพืนทีมากกว่า) ระบบ เอฟ.เอ็ม. ซึ งหากใช้กาํ ลังเครื องส่ งมาก ๆ สัญญาณในระบบ เอ.เอ็ม.จะ
ไปได้ไกลยิ งขึน

นักจัดรายการวิทยุฯ นําเสนอรายการด้วยภาษาอีสาน ภาษากลาง และมีบางสถานีวิทยุฯ ใช้
ภาษาลาวในรายการ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ กล่าวว่า ในการดําเนินงานและจัดรายการ
อาศัยแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี
1) หนังสือพิมพ์ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด
2) หนังสือต่าง ๆ เช่น ความรู ้ทวไป
ั ประเพณี อีสาน ฯลฯ
3) หน่วยงานรัฐในท้องถิ นทีส่งข่าวสารมายังสถานี เช่น สํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด
ทีว่าการอําเภอ เทศบาล อบต. โรงเรี ยน สถานีอนามัย โรงพยาบาล ชมรมกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ
4) ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ บางคนอาศัยแหล่งข้อมูล คือ อินเทอร์เน็ต โดยใช้ Google ในการค้น
ข้อมูล และบริ การข่าวผ่านมือถือโดย INN
ในส่วนของ สวท. นัน มีผสู ้ ือข่าวทําหน้าทีสือข่าวหรื อทําข่าว ในท้องถิ น โดยมีแหล่งข่าว
สําคัญคือ หน่วยงานราชการในท้องถิ น
สถานีวิทยุฯ บางแห่งเชิญหน่วยงานรัฐในท้องถิ นร่ วมจัดรายการ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรี ยน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาและโรงเรี ยนในพืนที ฯลฯ เพือให้หน่วยงานรัฐ
ดังกล่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านสถานีวิทยุฯ ซึงสถานีวิทยุฯ บางแห่งได้รับ
การตอบรับและหน่วยงานรัฐหลายแห่งส่งตัวแทนจัดรายการ
สถานีวิทยุฯ หลักนําเสนอข่าวภาคเช้า ภาคเทียง และภาคคําของกรมประชาสัมพันธ์ รวมทัง
มีการนําเสนอข่าวต้นชัวโมง
สถานีวิทยุชุมชนหลายแห่งเชือมโยงสัญญาณข่าวทุกภาคของกรม
ประชาสัมพันธ์เพือออกอากาศ วิทยุชุมชน อาทิ วิทยุเสียงธรรม นอกจากนําเสนอรายการของคณะ
สงฆ์แล้ว ยังนําเสนอธรรมะทุกต้นชัวโมง สถานีวิทยุฯ บางแห่งเป็ นศูนย์จาํ หน่ายสินค้า อาทิ นํา
ผลไม้เพือสุขภาพ อินทรา (Intra) และบางสถานีผลิตและจําหน่ายเพลง ซึงเป็ นผลงานของศิลปิ น
ของสถานีวิทยุฯ เอง
นักจัดรายการวิทยุฯ ส่วนใหญ่ควบคุมเสียงด้วยตนเองขณะดําเนินรายการ นักจัดรายการ
วิทยุฯ มีทงนั
ั กเรี ยนระดับประถมศึกษา (จัดรายการเองและควบคุมเสียงด้วยตนเอง) วัยรุ่ น วัยทํางาน
และผูส้ ูงอายุ นักจัดรายการวิทยุฯ ส่วนใหญ่ทาํ รายการวิทยุฯ สถานีเดียว บางคนทํารายการวิทยุฯ
ให้กบั สถานีวิทยุฯ - สถานี

นักจัดรายการวิทยุฯ บางคนพูดทักทายผูฟ้ ังทังไทยและ สปป.ลาว ในช่วงต้นรายการ อาทิ
“ขอสวัสดีพีน้องทางฝั งนครเวียงจันทน์” บางคนมีแฟนเพลงประจําทีอยู่ สปป.ลาว โดยแฟนเพลง
ติดตามฟังรายการเป็ นประจํา บางสถานีวิทยุฯ จัดทําแฟนคลับ และมีสมาชิกเป็ นคน สปป.ลาว และมี
การทํากิจกรรมร่ วมกันของสมาชิกแฟนคลับ สถานีวิทยุฯ บางแห่ง ผูบ้ ริ หารสถานีให้นโยบายแก่นกั
จัดรายการวิทยุฯ ว่า เมือมีสายโทรศัพท์ขอเพลงจาก สปป.ลาว ให้เปิ ดเพลงทีคน สปป.ลาว ขอก่อน
โดยให้เหตุผลว่า ต้องคํานึงถึงว่า คน สปป.ลาว เสียค่าโทรศัพท์ และคน สปป.ลาว เป็ นเพือนบ้าน
รวมทังจะส่งผลให้เกิดความรู ้สึกทีดีต่อกัน แม้นว่าสถานีวิทยุฯ บางแห่งจะไม่มนี โยบายและไม่
ปฏิบตั ิดงั กล่าว แต่ก็เคยถูกต่อว่าจากผูฟ้ ังคนไทยว่า สถานีลาํ เอียงเปิ ดเพลงตามคําขอของผูฟ้ ัง สปป.
ลาว ก่อน ทังทีตน (คนไทย) ของเพลงก่อน สถานีบางแห่งกําหนดให้นกั จัดรายการวิทยุฯ รับ
สายโทรศัพท์และนําออกอากาศการพูดคุยกันในรายการ สายโทรศัพท์ (หนึงคนโทร) ไม่เกิน
นาทีและไม่เกิน สายโทรศัพท์ต่อ รายการ (รายการโดยประมาณ ชัวโมง)
สถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนของไทยหลายแห่งออกอากาศโฆษณาสินค้าและบริ การของ
สปป.ลาว ซึงผูแ้ ทน สปป.ลาว กล่าวว่า การโฆษณาธุรกิจผ่านสือต้องขออนุญาต โดยต้องขออนุญาต
จากส่วนกลาง กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการทีเป็ นคน สปป.ลาว ท่านหนึงกล่าวว่า
การทีเจ้าของสินค้าและบริ การ สปป.ลาว ซือโฆษณาจากวิทยุฯ ไทย เพราะ “เพลงทีค่อนข้าง
หลากหลายกว่า ดีเจก็หลากหลายกว่า ค่าโฆษณาก็ถูกกว่า” ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ชุมชนส่วนหนึงให้
ข้อมูลเกียวกับราคาการสนับสนุนรายการว่าหากสนับสนุนรายการร่ วมกับผูส้ นับสนุนรายการอืน ใน
ความยาวรายการ ชัวโมง ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (สถานีบางแห่งวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์)
ราคาประมาณ , บาท ต่อเดือน แต่ถา้ เป็ นการเปิ ดสปอตโฆษณาทุกต้นชัวโมงราคาประมาณ
, – , บาท ต่อเดือน ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ท่านหนึงกล่าวว่า ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ไทยข้ามไปหา
ผูส้ นับสนุนรายการทาง สปป.ลาว สาเหตุหนึงคือ ผูส้ นับสนุนรายการทาง สปป.ลาว ไม่มีปัญหาการ
ชําระเงินค่าลงโฆษณา โดยจะชําระเงินตรงเวลา ซึงแตกต่างจากผูส้ นับสนุนรายการทางฝั งไทย
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ อสมท. กล่าวว่า มีบริ ษทั เอเจนซี สปป.ลาว ซือสปอตโฆษณาสินค้าทีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน อาทิ แชมพู เพือโฆษณาทางสถานีวิทยุฯ อสมท.
ผูบ้ ริ หารสถานีวิทยุฯ กลุ่มตัวอย่างหลายแห่งห้ามไม่ให้นกั จัดรายการวิทยุฯ พูดถึงเรื อง
การเมืองในทุกมิติทีจะกระทบต่อสถานีวิทยุฯ รวมทังข่าวสารใด ๆ หากไม่มีแหล่งทีมาก็หา้ ม
นําเสนอ
ถ้าเป็ นข่าวสารทีได้รับจากหน่วยงานราชการต้องออกอากาศตามหนังสือ
ห้ามพูด
นอกเหนือจากหนังสือทีได้รับมา นอกจากนี การศึกษายังพบว่า สถานีวิทยุฯ หลักบางแห่ง และวิทยุ
ชุมชนไม่มีผรู ้ ับผิดชอบเป็ นนักข่าวหรื อผูส้ ือข่าวทําหน้าทีในการหาข่าวหรื อทําข่าวอย่างชัดเจน

สถานีวิทยุชุมชนแห่งหนึงออกอากาศรายการของ VOA (Voice of America) ซึงเป็ นบทบาท
อีกด้านหนึงของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ในการเผยแพร่ ข่าวสารจากรายการ VOA ซึง
เจ้าหน้าทีของ VOA ทีกรุ งเทพฯ ให้ขอ้ มูลว่าทาง VOA ไม่มีนโยบายซือเวลาในการออกอากาศ
ยกเว้นในแถบยุโรปตะวันออก ซึงปกติ VOA ใช้วิธีการแลกเปลียน ซึงหากสถานีพิจารณาเห็นว่า
รายการ VOA เหมาะสมทีจะช่วยเสริ มรายการของสถานีได้ ก็สามารถนํารายการ VOA ออกอากาศ
ได้
. . สภาพปัจจุบันของวิทยุฯ สปป.ลาว
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว แยกการบริ หารจัดการออกจากสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งชาติลาว ตังแต่ปี
ปัจจุบนั ออกอากาศทางระบบ เอ.เอ็ม. KHz คลืนสัน . KHz และ
. KHz และระบบเอฟ.เอ็ม. . MHz และ . MHz รายการทีออกอากาศทางระบบ เอ.เอ็ม.
และคลืนสันเป็ นรายการทีมุง้ เน้นข่าวสารและรายการสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น เกษตรกร
เยาวชน และสตรี การออกอากาศด้วยระบบ เอ.เอ็ม.ส่งสัญญาณไปยังสถานีเครื อข่ายระดับจังหวัด
ผ่านดาวเทียมครอบคลุมทัวประเทศเมือวันที สิงหาคม
ในปี ต่อมาได้มีการส่งสัญญาณระบบ
เอฟ.เอ็ม.ครอบคลุมทังประเทศเช่นกัน สําหรับระบบ เอฟ.เอ็ม.ทัง คลืนมีการโฆษณาสินค้าและ
บริ การ (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว, www, 2552) สถานีวิทยุฯ ของ สปป.ลาว ทัวประเทศมี
จํานวน
สถานี เป็ นระบบ เอ.เอ็ม.
สถานี และระบบ เอฟ.เอ็ม.
สถานี (สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว,
: 18) ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทีเป็ นคน สปป.ลาว ท่านหนึงกล่าวว่า กําลัง
จะมีการสร้างสถานีวิทยุฯ แห่งใหม่ในนครหลวงเวียงจันทน์ ซึงได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
เกาหลีใต้ แต่มีเงือนไขว่าต้องซือผลิตภัณฑ์ของเกาหลีใต้เอง
สถานีวิทยุฯ ระดับจังหวัด (provincial radio station) ตังอยูต่ ามแขวงต่าง ๆ และเขตปกครอง
พิเศษหรื อนครหลวง (รายชือแขวงดูได้จากภาคผนวก จ) โดยสถานีวิทยุฯ ทีตังอยูใ่ นจังหวัดใหญ่และ
มีเศรษฐกิจดี เช่น หลวงพระบาง และสะหวันนะเขด (สุวรรณเขต) มักจะผลิตรายการเองมากกว่า
สถานีวิทยุฯ ทีตังอยูใ่ นจังหวัดทีเล็กและเศรษฐกิจไม่ค่อยดี สถานีวิทยุฯ กลุ่มหลังนีจึงมักจะรับ
สัญญาณรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และมีรายการทีผลิตขึนเองน้อย (สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว, www, 2552) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว ได้กาํ หนดทิศ
ทางการขยายและพัฒนาในช่วงปี พ.ศ.
- โดยจะขยายกิจการเพือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และกําหนดให้มีการพัฒนาเพือให้สญ
ั ญาณวิทยุฯ สามารถครอบคลุมพืนทีทัว
ประเทศ รวมทังปรับการกระจายเสียงเป็ นดิจิทลั ทังหมด เป็ นต้น (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
ลาว, : 19-20)

ผูว้ ิจยั ได้ฟังรายการวิทยุฯ ของ สปป.ลาว ในขณะอยูใ่ นพืนทีวิจยั พบว่า สถานีวิทยุฯ เอฟ.
เอ็ม. . ช่วงหนึงของสถานี (เวลาประมาณ . น.) นําเสนอรายการเพลง ด้วยนักจัดรายการ
วิทยุฯ หญิง เพลงทีเปิ ดเป็ นเพลงสตริ งของ สปป.ลาว นอกจากนีมีการพูดและเปิ ดสปอตโฆษณา
สินค้าและบริ การในรายการ สินค้าและบริ การต่าง ๆ เช่น ร้านนวดแผนโบราณ ร้านอาหาร และศูนย์
สอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษและญีปุ่ น) สปอตโฆษณาในรายการ อาทิ สปอตโฆษณา Tigo6 ด้วย
เนือร้องและทํานองเพลงแร็ พ ในรายการเปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ังโทรศัพท์เข้าร่ วมรายการโดยออกอากาศ
(open line) โดยให้ผฟู ้ ังบอกสโลแกนของรายการและเตือนให้พูดอย่างสุภาพ อีกสถานีหนึงคือ เอ.
เอ็ม.
(ช่วงเวลาประมาณ . น.) เป็ นช่วงรายการภาษาจีนในชีวติ ประจําวัน ทีนําเสนอโดย
นักจัดรายการวิทยุฯ คู่หญิงและชายพูดถึงวัฒนธรรมจีน เทศกาลตรุ ษจีน สอนภาษาจีน ในตอนนี
เสนอการสนทนาเกียวกับการตัดผมและย้อมสีผม โดยมีการเปิ ดเพลงม้งลาวและเปิ ดเพลงจีน (ส่ง
ท้ายรายการ)
จากแผ่นพับ ปี การก่อตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว / / - / /
ระบุ
ว่า สถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. . มีรายการทีนําเสนอภาษาต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม ฝรั งเศส
อังกฤษ ฯลฯ รวมทังข่าวประกาศและเพลง ฯลฯ สถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. . นําเสนอรายการต่าง ๆ
เช่น รายการข่าว รายการเพลง รายการเกียวกับวัฒนธรรม รายการร่ วมใจป้องกันความสงบสุข
รายการเพือความปลอดภัยในชีวติ รายการคุณธรรมประจําใจ รายการวันเสาร์และอาทิตย์สาํ หรับเด็ก
และรายการสําหรับวัยรุ่ น ฯลฯ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทีเป็ นคนไทยท่านหนึงกล่าวว่า จังหวัดหนองคายเคยใช้งบประมาณในการซือ
เวลาเปิ ดสปอตทีวิทยุฯ สปป.ลาว เพือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเทียวงานทีจัดขึนโดยจังหวัด อาทิ
งานสงกรานต์ โดยว่าจ้างให้ทาง สปป.ลาว ผลิตสปอตตามเนือหาทีทางฝ่ ายไทยเขียนขึน

4.3 บทบาทปัจจุบันของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการส่ งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว
วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดน จังหวัดหนองคายทังวิทยุฯ หลักและวิทยุชุมชนใน
ปัจจุบนั มีบทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาวในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1) บทบาทในการเชือมสัมพันธ์ดว้ ยความบันเทิงผ่านเสียงเพลง
รายการส่วนใหญ่ที
นําเสนอเป็ นรายการเพลง บางรายการเปิ ดทังเพลงไทยและเพลง สปป.ลาว หลาย
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บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ ชือบริ ษทั Millicom Lao ซึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมลงทุนระหว่าง Millicom International
Cellular และรัฐบาล สปป.ลาว (ข้อมูลจาก http://www.tigolao.com)

รายการมีการเปิ ดให้ผฟู ้ ังโทรศัพท์เข้าร่ วมในรายการเพือขอเพลง
คนฟังรายการ
โดยเฉพาะคน สปป.ลาว โทรศัพท์เข้าร่ วมรายการเพือขอเพลงผ่านทางรายการของ
สถานี โดยมีการพูดคุยระหว่างนักจัดรายการและผูท้ ีโทรศัพท์เข้ารายการทังในรู ปแบบ
“หน้าไมค์” กล่าวคือ พูดคุยกันออกอากาศให้ผฟู ้ ังอืนได้ยนิ และ “หลังไมค์” อันเป็ น
การพูดคุยกันเป็ นการเฉพาะโดยมิได้ออกอากาศการสนทนาพูดคุยนัน ๆ ในการ
โทรศัพท์เข้าไปยังรายการดังกล่าว ผูฟ้ ังทีโทรศัพท์ส่วนหนึงขอเพลงและมอบเพลงที
ขอให้เพือน พีน้อง ฯลฯ และนักจัดรายการ โดยผูฟ้ ัง สปป.ลาว ก็จะขอเพลงให้คน
สปป.ลาว และหรื อคนไทย มีคน สปป.ลาว บางคนทํางานทีไทย โทรศัพท์เข้ารายการ
เพือขอเพลงฝากกลับบ้านที สปป.ลาว โดยให้เหตุผลทีไม่โทรศัพท์ไปหาพ่อและแม่
โดยตรงกับนักจัดรายการวิทยุฯ ว่า ต้องการให้คนในหมู่บา้ น โดยเฉพาะคนข้างบ้านรู ้
ว่าเขาคิดถึงพ่อแม่
ในขณะทีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนมีบทบาทให้ความบันเทิงและเชือมสัมพันธ์
ด้วยเสียงเพลง โดยมีผฟู ้ ังทัง
ฝั งมีส่วนร่ วมในการให้ความบันเทิงแก่กนั และกัน
กล่าวคือ เลือกขอเพลงทีชอบหรื อถูกใจให้กนั และกัน แม้จะเป็ นจุดเล็ก ๆ แต่เป็ น
จุดสําคัญจุดหนึงทีเชือมใจกันและกัน
ด้วยความประสงค์อยากให้ได้รับความ
เพลิดเพลินและมีความสุขจากการได้ฟังเพลงทีชอบ ด้านนักจัดรายการวิทยุฯ ทีจัดเพลง
ตามคําขอถือว่าได้ทาํ หน้าทีในการเชือมโยงความสัมพันธ์ดา้ นจิตใจและความรู ้สึกทีดี
ต่อกัน เพือเสริ มบทบาทในการเชือมสัมพันธ์ดว้ ยความบันเทิงผ่านเสียงเพลง สถานี
วิทยุฯ บางแห่งและ นักจัดรายการ วิทยุฯ บางคนมีหมายเลขโทรศัพท์ของทังไทยและ
สปป.ลาว เพืออํานวยความสะดวกให้ผฟู ้ ังทังไทยและ สปป.ลาว โทรศัพท์เข้าร่ วม
รายการได้อย่างประหยัด (ผูฟ้ ัง สปป.ลาว โทรศัพท์มายังไทยผ่านหมายเลขของ สปป.
ลาว เองจะถูกกว่าการโทรศัพท์เข้าหมายเลขของไทย) นักจัดรายการผูเ้ ป็ นตัวกลางนํา
เพลงเพือสานสัมพันธ์เป็ นทีนิยมของผูฟ้ ัง สปป.ลาว ซึงมีผฟู ้ ัง สปป.ลาว จํานวนหนึง
ข้ามมาดูตวั นักจัดรายการ พร้อมกับนําของมาฝาก
2) บทบาทการโฆษณาสินค้าและบริ การทังฝั งไทยและลาว
เป็ นการเผยแพร่ ขอ้ ความ
โฆษณาเพือจําหน่ายสินค้าและให้บริ การของธุรกิจให้บริ การต่าง ๆ ทังสินค้าและ
บริ การทีอยูฝ่ ั งไทยและฝั ง สปป.ลาว สินค้าและบริ การฝั งไทย เช่น ห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าในจังหวัด ยาสมุนไพรเพือสุขภาพ แป้งหอม (บางยีห้อขายเฉพาะใน สปป.ลาว
ไม่มีขายในประเทศไทย)โรงเรี ยนเสริ มสวย ฯลฯ สินค้าฝั งลาว เช่น นิตยสารของ สปป.
ลาว ร้านอาหารและร้านสะดวกซือ ร้านเคาะพ่นสี ร้านจําหน่ายเครื องเสียง ร้าน
จําหน่ายสแตนเลสและรัวอัลลอย ฯลฯ รวมทังซีดีผลงานเพลงของศิลปิ น สปป.ลาว (ที
ผลิตโดยบริ ษทั ร่ วมทุนไทย และสปป.ลาว)

3)

4)

5)

6)

7)

ทังนีการโฆษณาสินค้าและบริ การดังกล่าว อยูใ่ นรู ปแบบของสปอตโฆษณา ซึงใช้
ทังภาษาไทย ภาษาลาว และผสมผสานทัง ภาษา และอยูใ่ นลักษณะของการพูดใน
รายการโดยนักจัดรายการวิทยุฯ และการสัมภาษณ์ อาทิ การสัมภาษณ์ศิลปิ นนักร้อง
เจ้าของผลงานเพลงทังไทยและ สปป.ลาว
บทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ผา่ นวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ น ฝั งโขง วิทยุฯ
ตามแนวชายแดนไทย-ลาว
จังหวัดหนองคายได้นาํ เสนอเนือหาเกียวกับวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตของท้องถิ น พิธีกรรมและความเชือต่าง ๆ ฯลฯ ของทัง ฝั ง อันเป็ น
การถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ฝั งโขง อาทิ ประเพณี แข่งเรื อไทย-ลาว
(เช่น ทีอําเภอ ปากคาด และอําเภอบึงกาฬ)
บทบาทในการเป็ นช่องทางส่งข่าวสาร ทังข่าวสารทีเกียวกับเทศกาลงานบุญ งานบวช
งานศพ แจ้งของหาย บอกกล่าวปัญหาการทํางาน และสอบถามหรื อแจ้ง “สารทุกข์สุข
ดิบ” โดยผูฟ้ ังทังไทยและ สปป.ลาว โทรศัพท์มายังรายการหรื อสถานี หรื อฝากข่าวที
เขียนขึนส่งถึงนักจัดรายการวิทยุฯ เพือส่งข่าวงานบุญต่าง ๆ เพือประชาสัมพันธ์ให้คน
ไปร่ วมหรื อช่วยงานบุญนัน ๆ รวมทังการบอกกล่าวกิจกรรมงานต่าง ๆ เพือให้คนไป
เทียวงาน ตลอดจนการสอบถามความเป็ นอยูข่ องกันและกัน เช่น การฝากถามสารทุกข์
สุขดิบจากคน สปป.ลาว ถึงพีน้องฝั งไทย และการถามความเป็ นอยูจ่ ากคน สปป.ลาว
ถึงนักจัดรายการวิทยุฯ หรื อแจ้งสารทุกข์สุขดิบของคน สปป.ลาว ทีมาทํางานฝั งไทยไป
ยังญาติอยู่ สปป.ลาว เป็ นต้น
บทบาทในการให้ข่าวสารความรู ้ อันเป็ นบทบาททีสถานีวิทยุฯ นําเสนอข่าวสารด้าน
ต่าง ๆ ทังไทยและต่างประเทศ เช่น ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พยากรณ์อากาศ
ตลอดจนเนือหาความรู ้ดา้ นต่าง ๆ เช่น ความรู ้ทางการเกษตร การดูแลรักษาสุขภาพ
ร่ างกาย บทลงโทษของการเข้าเมืองผิดกฎหมาย การห้ามนําเข้าสัตว์ป่าและกล้วยไม้เข้า
มาไทย ข้อควรรู ้สาํ หรับคนต่างด้าว ฯลฯ รวมทังข่าวสารการจัดกิจกรรมร่ วมกันของ
ไทยและ สปป.ลาว เป็ นต้น
บทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนา สถานีวิทยุฯ บางแห่งออกอากาศเนือหาเกียวกับธรรม
ของพระพุทธเจ้า อันเป็ นการเผยแผ่พุทธศาสนาแก่ผฟู ้ ังรายการ ซึงพบมากในสถานีวิทยุ
ชุมชนทีดําเนินการโดยวัด อันเป็ นการเชือมโยงจิตใจของชาวพุทธทัง ฝั งโขง
บทบาทในการให้ความรู ้ความเข้าใจในภาษาไทย อันทําให้ทงคนไทยและโดยเฉพาะ
ั
คน สปป.ลาว รู ้และเข้าใจหรื ออย่างน้อยคุน้ เคยกับภาษากลางและภาษาอีสานผ่านการ
พูดของนักจัดรายการวิทยุฯ และเนือร้องของเพลงสตริ ง ลูกทุ่ง และหมอลํา ในส่วนของ
ภาษาอีสานนันยังกล่าวได้ว่าวิทยุฯ ตามแนวชายแดนมีบทบาทในการอนุรักษ์ภาษาถิ น
ด้วย กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว บางคนกล่าวว่า ตนเองได้รู้จกั และเข้าใจ

ภาษาไทยมากขึน รวมทังคําศัพท์ใหม่ ๆ โดยการฟังรายการทางวิทยุฯ และใช้ภาษาไทย
สือสารกับคนไทยได้อย่างเข้าใจกัน

4.4 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประสบการณ์เกียวกับการเดินทางไป สปป.ลาว พฤติกรรมการ
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผู้ดําเนินการวิทยุฯ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ประสบการณ์เกียวกับ
การเดินทางไป สปป.ลาว พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ และโทรทัศน์ของ สปป.ลาว และทัศนคติ
ด้านต่าง ๆ รายละเอียด ดังนี

4.4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผู้ดําเนินการวิทยุฯ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ซึงส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน
คน และเพศ
หญิง จํานวน คน ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ มีอาชีพเป็ นข้าราชการในท้องถิ น เช่น ตํารวจ ทหาร ครู
เจ้าหน้าที เกษตร อบต. ปลัด อบต. ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกร ผูเ้ กษียณอายุราชการ
และทํางานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในท้องถิ น รวมทังเป็ นพระ เป็ นต้น นักจัดรายการวิทยุฯ บาง
คนขายประกัน (บอกว่ามีลูกค้าเป็ นคน สปป.ลาว) บางคนยังทําหน้าทีรับส่งเงินจากคน สปป.ลาว ที
ทํางานในไทยไปยังพ่อแม่ทีอยู่ สปป.ลาว ด้วยวิธีการให้คน สปป.ลาวทีอยูฝ่ ั งไทย โอนเงินเข้ายัง
บัญชี ธกส. ของตน และเมือเงินเข้าก็ใช้รายการวิทยุฯ ในการประกาศให้พ่อแม่ของคนฝากเงินมารับ
เงิน
4.4.2 ประสบการณ์เกียวกับการเดินทางไป สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผู้ดําเนินการวิทยุฯ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯมีทงคนที
ั
เคยไปและไม่เคยไป สปป.ลาว สําหรับกลุ่ม
คนทีเคยไป ยังมีทงคนที
ั
เดินทางไป สปป.ลาวบ่อยครัง และคนทีเคยไป - ครัง

4.4.3 พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ และโทรทัศน์ของ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ผู้ดําเนินการวิทยุฯ
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ส่วนน้อยทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ และโทรทัศน์ของ สปป.ลาว ในส่วนที
เปิ ดรับสือแพร่ ภาพและกระจายเสียงของ สปป.ลาว ให้เหตุผลว่า ติดตามฟังเพือจะได้รู้ข่าวสารของ
สปป.ลาว
4.4.4 ทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผู้ดําเนินการวิทยุฯ
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า วิทยุฯ ควรเป็ นสือสร้างสรรค์แต่สิ งดี ๆ โดยบางคน
กล่าวโดยสรุ ปการสัมภาษณ์ว่า ไม่ว่าบทบาทใด ๆ หากเป็ นบทบาททีดีหรื อมีประโยชน์ เป็ นบทบาท
ทีวิทยุฯ พึงกระทํา แต่เมือพูดถึง สปป.ลาว ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ บางส่วนมีทศั นคติทีเป็ นลบ
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีถึงดีมาก บางคนระบุว่า ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับกลาง ทังนีผูด้ าํ เนินการ
วิทยุฯ พูดถึงการข้ามไปมาหาสู่กนั ทีต่อเนือง การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของคน สปป.ลาว รวมทังการข้าม
มาของคน สปป.ลาว ในช่วงบุญประเพณี ต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ งานกราบนมัสการหลวงพ่อใสที
หนองคาย ฯลฯ ในส่วนของระดับความสัมพันธ์ไทย-ลาวทีดีหรื อไม่ดีนนั กลุ่มตัวอย่างฯ กล่าวว่า
สามารถพิจารณาได้จากตัวชีวัดต่าง ๆ ดังนี
1) ระดับความถีการไปมาหาสู่กนั ระหว่างคนของ ประเทศ ซึงเป็ นการเดินทางข้ามไปมา
เพือพบปะ เยียมเยือนระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว ทังระดับความสัมพันธ์แบบ
ญาติพีน้อง แฟนหรื อเพือน ฯลฯ ช่องทางการไปมาหาสู่กนั เช่น การข้ามอย่างถูกต้อง
ผ่านจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน และการข้ามอย่างไม่ถกู ต้อง กล่าวคือ การลักลอบ
ข้ามฝั งตามแนวฝั ง การข้ามฝั งด้วยการใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวจะใช้รถยนต์หรื อรถ
โดยสารข้ามฝั ง การข้ามฝั งอีกวิธีหนึงคือ การใช้เรื อตามท่าเทียบเรื อของจุดผ่านแดน
หรื อจุดผ่อนปรนต่าง ๆ
2) ระดับความไว้วางใจต่อกันระหว่างคนของ ประเทศ อันเป็ นความไว้วางใจในระดับ
ผูน้ าํ (ทังระดับชาติและท้องถิ น) และเจ้าหน้าทีของทัง ประเทศในความตกลง ความ
ร่ วมมือ ฯลฯ
3) ปริ มาณการค้าขายระหว่างกัน อันหมายถึง ปริ มาณการซือและจําหน่ายสินค้าและ
บริ การระหว่างกันของคนทัง ประเทศ ทังการนําเข้าและส่งออก รวมทังการร่ วมทํา
ธุรกิจระหว่างคนไทยและ สปป.ลาว

4) ปริ มาณการท่องเทียวระหว่างกัน ซึงเป็ นการเดินทางของคนไทยและ สปป.ลาว เพือการ
ท่องเทียว มิใช่เฉพาะคนไทยเท่านันทีข้ามไปท่องเทียวสถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติ
หรื อสถานทีทีสําคัญหรื อเพือนมัสการสิ งศักดิสิทธิใน สปป.ลาว แต่มีคน สปป.ลาว
ข้ามมาเทียวในไทย และไม่ใช่เฉพาะในเขตหนองคาย คน สปป.ลาว บางคนเดินทางไป
ท่องเทียวยังจังหวัดเชียงใหม่ และกรุ งเทพฯ ฯลฯ
5) ปริ มาณความร่ วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานแข่งเรื อและงานบุญประเพณี ต่าง ๆ ทัง
การร่ วมกันจัดระหว่าง ฝั ง การร่ วมแข่งขัน การร่ วมชมและเชียร์ และการร่ วมทําบุญ
ด้วยการบริ จาคทรัพย์ สิ งของ ฯลฯ
6) ปริ มาณความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ สปป.ลาว เช่น การเปิ ดเส้นทางรถไฟ
ความร่ วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า เป็ นต้น
7) ระดับของการเปิ ดรับสือ อันสะท้อนจากการทีคนไทยและ สปป.ลาว เปิ ดรับสือทัง
วิทยุฯ โทรทัศน์ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ของกันละกัน

4.5 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ตามแนวชายแดนและทัศนคติด้าน
ต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ตามแนวชายแดนและทัศนคติ
ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว มี
รายละเอียด ดังนี

4.5.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย จํานวน
เพศ อายุ และอาชีพ ได้ดงั ต่อไปนี

คน จําแนกตาม

จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยสามารถจําแนกตามเพศได้ดงั นี
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จํานวน (คน)
206
194
400

ร้ อยละ
51.50
48.50
100

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย (จํานวน
คน) จําแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 51.50 และเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 48.50
จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยสามารถจําแนกตามอายุ ได้ดงั นี
อายุ
35-44 ปี
45-54 ปี
25-34 ปี
55-64 ปี
18-24 ปี
65 ปี ขึนไป
รวม

จํานวน (คน)
112
98
69
57
46
18
400

ร้ อยละ
28.00
24.5
17.25
14.25
11.5
4.5
100

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย (จํานวน
คน) จําแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยมีช่วงอายุ 35-44 ปี มีจาํ นวนมากทีสุด
คิดเป็ นร้อยละ 28.00 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 45-54 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.5 ช่วงอายุ 25-34 ปี คิดเป็ น

ร้อยละ 17.25 ช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้อยละ . ช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้อยละ . และช่วง
อายุ ปี ขึนไป คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ

จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยสามารถจําแนกตามอาชีพ ได้ดงั นี
อาชีพ
ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
รวม

จํานวน (คน)
156
116
3
3
21
16
14
11
400

ร้ อยละ
39.00
29.00
8. 0
8.
5.25
4.00
3.50
2.75
100

ตารางที 3 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอาชีพ

จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย (จํานวน
คน) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวหรื อค้าขาย มีจาํ นวนมากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 39. รองลงมา คือ เป็ นเกษตรกร คิดเป็ น
ร้อยละ 29. ลูกจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 8.5 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ . แม่บา้ น คิด
เป็ นร้อยละ . นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ . นักเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ . และทํางานใน
บริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ

4.5.2 พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ตามแนวชายแดน และทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย
) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่

ท่ านฟั งวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่
ฟั ง
27.00%

ไม่ฟั ง
73.00%

แผนภูมทิ ี แสดงการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

จากแผนภูมชิ ีให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ 73.00 และกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00

2) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว เพราะเหตุใด
ท่ านฟั งวิทยุฯ สปป.ลาว เพราะเหตุใด

ได้เ รี ยนรู ้ภาษาลาว
8.26%

ฟั งแต่ไม่มี
ความเห็นเพิ มเติม
2.48%

สัญญาณวิทยุ
ของลาวชัดเจน
6.61%

หลีกหนีจาก
ความเบือหน่าย
7.44%

ได้ความบันเทิง
46.28%

ผู ต้ อบ ๆ พฤติกรรม
การเปิ ดรับฟั งวิทยุของ
13.22%

แผนภูมทิ ี

ได้ขา่ วสารความรู ้
15.70%

แสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจํานวน
คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 เรี ยงตามลําดับดังนี
1) ได้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ได้ข่าวสารความรู ้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ผูต้ อบ ๆ พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุของตนเอง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) ได้เรี ยนรู ้ภาษาลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) หลีกหนีจากความเบือหน่าย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
6) สัญญาณวิทยุของลาวชัดเจน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
7) ฟังแต่ไม่มีความเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว เพราะเหตุใด
เหตุผ ลทีไม่ ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว

ไม่คนุ ้ เคยและไม่
เข้าใจภาษาลาว 5.44%

ไม่รวู ้ า่ รับสัญญาณได้
1.36%

อืน ๆ *
1.02%

ไม่ชอบฟั งเพลงหรือวิทยุฯ
สปป.ลาว ชอบหรือฟั ง
เฉพาะเพลงหรือวิทยุฯ ไทย
23.81%

ไม่มีเ ครืองรับวิทยุ
8.84%
ไม่มีสญั ญาณ หรือ
สัญญาณวิทยุฯ ของ
สปป.ลาวไม่ช ัดเจน
9.18%
ไม่มีเ วลาฟั งวิทยุ
14.63%

ผู ้ตอบ ๆ พฤติกรรมการ
เปิ ดรับฟั งวิทยุฯ ของตนเอง
0.68%

ไม่ฟังแต่ไ ม่มี
ความเห็ นเพิ มเติม
19.39%
เลือกเปิ ดรับสืออืนแทน
15.65%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลทีไม่ฟังวิทยุ ฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีไม่ฟังวิทยุ ฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จํานวน คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ 73.00 นัน เรี ยงลําดับดังนี
1) ไม่ชอบฟังเพลงหรื อวิทยุฯ สปป.ลาว ชอบหรื อฟังเฉพาะเพลงหรื อวิทยุไทย จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ 23.8
2) ไม่ฟังและไม่มีความเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 19.39
3) เลือกเปิ ดรับสืออืนแทน เช่น โทรทัศน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 15.65
4) ไม่มีเวลาฟังวิทยุ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 14.63
5) ไม่มีสญ
ั ญาณ หรื อสัญญาณวิทยุฯ ของ สปป.ลาว ไม่ชดั เจน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
9.18
6) ไม่มีเครื องรับวิทยุ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 8.84
7) ไม่คุน้ เคยและไม่เข้าใจภาษาลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.44
8) ไม่รู้ว่ารับสัญญาณได้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.36
9) อืน ๆ ได้แก่ ไม่ ค่อยฟังวิทยุอยูแ่ ล้ว, ไม่ได้สนใจฟัง เพราะคลืนชุมชนชัดอยูแ่ ล้ว, คิดว่ามัน
คงเหมือน ๆ กัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
10) ผูต้ อบ ๆ พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุของตนเอง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.68

) เวลาทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว

เวลาทีท่ านฟั งวิทยุฯ สปป.ลาว
เช้า 05.00-09.00 น.
6.48%
อืน ๆ
8.33%
สาย 09.01-12.00 น.
12.04%

ดึก 21.01-24.00 น.
4.63%

เย็น 16.01-18.00 น.
20.37%
คํา 18.01-21.00 น.
19.44%

เทียง 12.01-13.00 น.
12.96%

บ่าย 13.01-16.00 น.
15.74%

แผนภูมิที แสดงช่วงเวลาการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

จากแผนภูมชิ ีให้เห็นเวลาในการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทยทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ( คน จาก คน หรื อร้อยละ .00) ซึงเรี ยงลําดับ
ได้ ดังนี
1) ช่วงเย็น 16.01- 18.00 น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 20.37
2) ช่วงคํา 18.01-20.00 น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 19.44
3) ช่วงบ่าย 13.01-16.00 น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 15.74
4) ช่วงเทียง 12.01-13.00 น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 12.96
5) ช่วงสาย 9.01-12.00 น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ12.04
6) อืน ๆ คือ ช่วงเวลาทีแตกต่างกันตามความสะดวก เช่น ฟังตลอด เวลาขับรถ ไม่แน่นอน
และยามว่าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33
7) ช่วงเช้า . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
8) ช่วงดึก 21.01-24.00 น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 4.63

) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ หรื อไม่

ท่ านฟั งวิทยุฯ สปป. ลาว แล้ วมีประโยชน์ หรื อไม่
ไม ่มี
1.85%

มี
98.15%

แผนภูมทิ ี แสดงการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์หรื อไม่
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมแิ สดงให้เห็นการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
ไทยฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ( คน จาก
คน คิดเป็ นร้อยละ .00) โดยกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทยส่วนใหญ่คิดว่ามีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 98.15 และกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.85 มีความเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการรับฟัง

6) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ด้านใด *
ฟัง วิทยุฯ สปป.ลาว แล้ ว มีประโยชน์ ด้ านใด

ได้เ รียนรูภ้ าษาลาว
8.18%

ได้ข อ้ มูลสิน ค้าและบริการ
18.18%

มีประโยชน์ แต่
ไม่มีความเห็ น
เพิ มเติม
3.64%

ได้ความบ ันเทิง
42.73%

ได้ข ่าวสารความรู ้
27.27%

แผนภูมิที 6 แสดงเหตุผลจากการฟังวิทยุ ฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์

จากแผนภูมิแสดงเหตุผลจากการฟังวิทยุ ฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย ( คน จาก คน ตอบ ประเด็น) ในด้านต่าง ๆ เรี ยงลําดับดังนี
1) ได้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ได้ข่าวสารความรู ้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ได้ขอ้ มูลสินค้าและบริ การ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) ได้เรี ยนรู ้ภาษาลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) มีประโยชน์แต่ไม่มคี วามเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
* ผูต้ อบ ๆ ได้มากกว่า ประเด็น

7) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มปี ระโยชน์ เพราะเหตุใด
ฟัง วิทยุฯ สปป.ลาว แล้ ว ไม่ มีประโยชน์ เ พราะ

มีการนําเสนอ
แนวปลุกระดม
50%

ไม่มีประโยชน์ แต่
ไม่ม ีความเห็ น
เพิ มเติม
50%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วเห็นว่าไม่มีประโยชน์
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมิแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยคิดว่าฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มี
ประโยชน์ ( คน จาก คน) เพราะมีการนําเสนอแนวปลุกระดม ( คน) และไม่มีประโยชน์แต่ไม่
มีความเห็นเพิ มเติม ( คน)

) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั สปป.ลาว หรื อไม่

ท่านฟังวิท ยุ ฯ สสป. ลาว แล้วทํ า ให้รส
ู ้ ึกดีก ับ สปป. ลาว หรือไม่
ไม่ด ี
4.63%
ไม่ร ะบุว่าดีหรือไม่ด ี
8.33%

ดี
87.04%

แผนภูมิที แสดงทัศนคติจากการทีได้ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ต่อ สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมิดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจากการที
ได้ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ต่อ สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ .00) ดังนี
1) ฟังแล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 87.04
2) ไม่ระบุทศั นะว่าดีหรื อไม่ดีกบั สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33
3) ฟังแล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 4.63

) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั สปป.ลาว เพราะเหตุใด
ท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ วทําให้ ร้ สู ึ กดีกับ สปป.ลาว
เหมือนวิทยุฯ ไทย
โดยเฉพาะการ
นําเสนอเพลง 4.26%
หลีกหนีจาก
ความเบือหน่าย
5.32%

ภาษาทีคล้ายคลึงกัน
2.13%
รู้ สึกดีแต่ไม่มี
ความเห็นเพิ มเติม
38.30%

ได้เรี ยนรู้ ภาษาลาว
7.45%
ได้ข่าวสารความรู้
19.15%

ได้ความบันเทิง
23.40%

แผนภูมิที 9 แสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทีฟังวิทยุฯ สปป. ลาว แล้วทําให้
รู ้สึกดีกบั สปป. ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ . ) มีดงั นี
1) รู ้สึกดีแต่ไม่มคี วามเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ได้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ได้ข่าวสารความรู ้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) ได้เรี ยนรู ้ภาษาลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) หลีกหนีจากความเบือหน่าย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
6) เหมือนวิทยุฯ ไทย โดยเฉพาะการนําเสนอเพลง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
7) ภาษาทีคล้ายคลึงกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้ ร้ ูสึกไม่ดีกบั สปป.ลาว เพราะเหตุใด

ท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ วทําให้ ร้ ู สึกไม่ ดีกับ สปป.ลาว
นําเสนอแต่
เนื อหาทีเกียวกับ
สปป.ลาว 20.00%

นักจัดรายการ
วิทยุฯ พูดไม่เ พราะ
20.00%

แสดงทัศนะ
ส่วนตัวทีไม่ชอบ
การปกครองของ
สปป.ลาว 40.00%

มีการเลีย นแบบ
วิทยุฯ ไทย 20.00%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมิแสดงเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว
( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ . ) มีดงั นี
1) แสดงทัศนะส่วนตัวทีไม่ชอบการปกครองของ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
40.00
2) มีการเลียนแบบวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00
3) นักจัดรายการวิทยุฯ พูดไม่เพราะ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00
4) นําเสนอแต่เนือหาทีเกียวกับ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00

) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่ระบุว่ารู้สึกดีหรื อไม่ดกี บั สปป.ลาว

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ วไม่ ระบุว่ารู้สึกดีหรื อไม่ ดีกับ สปป.ลาว เพราะ

ไม่ระบุว ่ารู ้สึก
ดีหรื อไม ่ดีและ
ไม่มีความเห็ น
เพิ มเติม11.11%

สนใจฟั งเพลง
และข่าว ของ
สปป.ลาว 11.11%

รู ้จกั คน สปป.ลาว
11.11%

มุงฟั
่ งเพือความ
บันเทิงเพียงอย ่างเดียว
44.44%
ไม ่มีอคติหรื อ
ทัศนคติทีเป็ น
ด้านลบต่อ สปป.
ลาว 22.22%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่ระบุว่ารู ้สึกดีหรื อไม่ดีกบั สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมิแสดงเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่
ระบุว่ารู ้สึกดีหรื อไม่ดีกบั สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ 2.25) มีดงั นี
1) มุ่งฟังเพือความบันเทิงเพียงอย่างเดียว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ไม่มีอคติหรื อทัศนคติทีเป็ นด้านลบต่อ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) สนใจฟังเพลงและข่าวของ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) ไม่ระบุว่ารู ้สึกดีหรื อไม่ดีและไม่มีความเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) รู ้จกั คน สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ความสัมพันธ์ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่
ความสั มพันธ์ลาว-ไทย เป็ นอย่ างไรดีหรือไม่ดี

ไม่ระบุวา่ ดีหรื อไม่ดี
6.50%
ไม่ดี
6.50%

ดี
87.00%

แผนภูมทิ ี แสดงทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

จากแผนภูมิดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ลาว-ไทย ในทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทย ( คน) ผลปรากฏดังนี
1) ความสัมพันธ์ สปป.ลาว-ไทยดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 87.00
2) ความสัมพันธ์ สปป.ลาว-ไทยไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ไม่ระบุความสัมพันธ์ว่าดีหรื อไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดีเพราะเหตุใด
เหตุผลทีความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดี

การเปิ ดจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน
0.64%
ลักษณะนิ สยั และความมีอธั ยาศัย ดี
และเป็ นมิตรของคน สปป.ลาว
0.85%

ความสัมพันธ์ทางศาสนา
0.85%

ความร่วมมือก ัน
0.85%

ได้หรือมีการจ้างแรงงานจาก สปป.ลาว
0.43%

ผู ้นําไทยเยือน สปป.ลาว
0.43%

อืน ๆ *
0.64%

การท่องเทียว
0.85%

การให้ความช่วยเหลือกัน
0.21%
การค้า เศรษฐกิจ การลงทุน
32.05%

ความสัมพันธ์ดีแต่ไ ม่มีความเห็ นเพิ มเติม
1.92%

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่ทคล้
ี ายคลึงกัน 2.99%
ความมีลกั ษณะนิ สยั อัธยาศัยคล้ายคนไทย
2.14%
ภาษาทีสือสารเข้าใจกัน และมารยาท
ในการสือสารทีดีของคน สปป.ลาว
4.70%

การเสด็จ เยือนของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และราชวงศ์ไทย
0.21%

ความสะดวกและง่ายของการข้ามแดน ไป
มาหากัน ณ จุดข้ามแดน/จุดผ่อนปรน
ต่าง ๆ 32.05%
มีความสัมพันธ์ทดีี และไม่มีความขัดแย้งกัน
ความสัมพันธ์ก ันของคนและประเทศทังสองฝั ง
5.56%
12.61%

แผนภูมิที 1 แสดงเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทีมีทศั นะว่า
ความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี

จากแผนภูมิแสดงว่าเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมี
ทัศนะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี ( คน จาก คน ตอบ ประเด็น) ได้แก่
1) การค้า เศรษฐกิจ การลงทุน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ความสะดวกและง่ายของการข้ามแดน ไปมาหากัน ณ จุดข้ามแดน/จุดผ่อนปรนต่าง ๆ
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ความสัมพันธ์กนั ของคนและประเทศทังสองฝั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ได้แก่ ความสัมพันธ์บา้ นพีเมืองน้อง (จํานวน คน ร้อยละ . ) ความสัมพันธ์แบบ
พีน้อง (จํานวน คน ร้อยละ . ) ความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ (จํานวน คน ร้อย
ละ . ) และความสัมพันธ์แบบเพือนบ้าน (จํานวน คน ร้อยละ . )
4) มีความสัมพันธ์ทีดี และไม่มีความขัดแย้งกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) ภาษาทีสือสารเข้าใจกัน และมารยาทในการสือสารทีดีของคน สปป.ลาว จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ .

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีคล้ายคลึงกัน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ .
ความมีอธั ยาศัย ลักษณะนิสยั คล้ายคนไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ความสัมพันธ์ดีแต่ไม่มคี วามเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ความสัมพันธ์ทางศาสนา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
การท่องเทียว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ลักษณะนิสยั และความมีอธั ยาศัยดีและเป็ นมิตรของคน สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ .
ความร่ วมมือกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
อืน ๆ ได้แก่ ไม่มีอคติกบั ลาวอยูแ่ ล้ว, วงดนตรี ของ สปป.ลาว คือ วง Cell มาเล่นใน
ไทย, และหน้าตาคล้ายกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
การเปิ ดจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ได้หรื อมีการจ้างแรงงานจาก สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ผูน้ าํ ไทยเยือน สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
การเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และราชวงศ์ไทย จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ .
การให้การช่วยเหลือกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ความสัมพันธ์ลาว-ไทย ไม่ดีเพราะเหตุใด
เหตุ ผลที ความสัมพันธ์ลาว-ไทย ไม่ดี
ทัสนคติทเป็
ี นลบต่อ
คน สปป.ลาว บางคน
7.69%
ปัญหาตามแนวชายแดน
7.69%

ความไม่น่าไว้ใจของ
คน สปป.ลาว
19.23%

ความเคร่งครัด และ
มาตรฐานทีแตกต่างจาก
ไทยในการเข้า สปป.ลาว
46.15%

การปกครองระบอบ
คอมมิวนิ สต์ข อง สปป.
ลาว 19.23%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลทีคิดเห็นว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีคิดเห็นว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ . ) มีดงั นี
1) ความเคร่ งครัด และมาตรฐานทีแตกต่างจากไทยในการเข้า สปป.ลาว จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ .
2) การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ของ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ความไม่น่าไว้ใจของคน สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) ปัญหาตามแนวชายแดน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) ทัศนคติทีเป็ นลบต่อคน สปป.ลาว บางคน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ ลาว-ไทย ดีหรื อไม่ดี

ไม่ ระบุว่าความสั มพันธ์ ล าว-ไทย ดีหรื อไม่ ดีเพราะ

คน สปป.ลาวเอา
เปรียบคนไทย
11.54%

ความเคร่งครัด และ
มาตรฐานทีแตกต่างจาก
ไทยในการเข้า สปป.ลาว
19.23%

แผนภูมทิ ี

คนไทยเอาเปรียบคน
สปป.ลาว
11.54%
รูส้ ึกกลาง ๆ ดีบา้ ง ไม่ดีบ ้าง
34.62%

ไม่ระบุวา่ ความสัมพันธ์
ดีหรือไม่ดีและไม่มี
ความเห็ นเพิ มเติม
23.08%

แสดงเหตุผลทีไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดีหรื อไม่ดี
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

จากแผนภูมิแสดงเหตุผลทีไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดีหรื อไม่ดี ของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทย ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ . ) มีดงั นี
1) รู ้สึกกลาง ๆ ดีบา้ ง ไม่ดีบา้ ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ดีหรื อไม่ดีและไม่มีความเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ .
3) ความเคร่ งครัด และมาตรฐานทีแตกต่างจากไทยในการเข้า สปป.ลาว จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ .
4) คน สปป.ลาว เอาเปรี ยบคนไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) คนไทยเอาเปรี ยบคน สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

4.5.3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จํานวน
จําแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ ได้ดงั ต่อไปนี

คน

จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว สามารถจําแนกตามเพศ ได้ดงั นี
เพศ

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

หญิง

260

65.00

ชาย

140

35.00

400

100

รวม

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว (จํานวน
คน) จําแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ . และเพศ
ชาย คิดเป็ นร้อยละ .
จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว สามารถจําแนกตามอายุ ได้ดงั นี
อายุ

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

25-34 ปี

121

30.25

18-24 ปี

105

26.25

35-44 ปี

81

20.25

45-54 ปี

68

17.00

55-64 ปี

17

4.25

65 ปี ขึนไป

8

2.00

400

100

รวม

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว (จํานวน
คน) จําแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว มีช่วงอายุ - ปี มีจาํ นวน
มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา คือ ช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้อยละ 2 . ช่วงอายุ -

ปี คิดเป็ นร้อยละ . ช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้อยละ . ช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้อยละ .
และช่วงอายุ ปี ขึนไป คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว สามารถจําแนกตามอาชีพ ได้ดงั นี
อาชีพ

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย

142

35.50

เกษตรกร

73

18.25

แม่บา้ น

35

8.75

ผูใ้ ช้แรงงาน

30

7.50

นักศึกษา

30

7.50

นักเรี ยน

23

5.75

อืน ๆ *

22

5.50

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

20

5.00

บริ ษทั เอกชน

17

4.25

ลูกจ้าง

8

2.00

รวม
400
100
* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิ บล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงานโครงการด้าน
เอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิ งคโปร์ , บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ, เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน

ตารางที 6 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว (จํานวน
คน) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรื อค้าขาย มีจาํ นวนมากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 3 . รองลงมา
คือ เป็ นเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ . แม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 8. 5 ผูใ้ ช้แรงงาน คิดเป็ นร้อยละ .
นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ . นักเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ . อืน ๆ คิดเป็ นร้อยละ . รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ . ทํางานในบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ . และลูกจ้าง คิดเป็ นร้อย
ละ . ตามลําดับ

4.5.4 พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ตามแนวชายแดน และทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว
1) ฟังวิทยุฯ ไทยหรื อไม่

ท่านฟังวิทยุฯ ไทยหรื อไม่
ไม ่ฟั ง
2.75%

ฟั ง
97.25%

แผนภูมิที แสดงการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

2) ฟังวิทยุฯ ไทย เพราะเหตุใด

ท่านฟังวิทยุฯ ไทย เพราะเหตุใด
ความเป็ นบ้านพีเมืองน้อง
วิทยุฯ ไทยมีรูปแบบ
0.83%
รายการทีดีและหลากหลาย
ได้/มีการโทรศัพท์ขอเพลง
0.83%
0.66%
เข้าใจภาษาไทย
ได้ฟังธรรมะ
และภาษาอีสาน
0.50%
1.49%
นักจัดรายวิทยุฯ การพูดดี
วาจาไพเราะและจัดรายการดี
4.80%
ได้ความบันเทิง
สัญญาณชัดเจนและ
49.67%
มีหลายสถานี ให้เลือก ผู ้ตอบ ๆ พฤติกรรม
ได้ขา่ วสารความรู ้
การฟั งของตนเอง
5.79%
24.50%
9.93%
ได้ข ้อมูลเกียวกับการโฆษณา
0.99%

แผนภูมิที 17 แสดงเหตุผลทีฟังวิทยุฯ ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ฟังวิทยุฯ ไทย ( คําตอบ ซึง
ผูต้ อบ ๆ ได้มากกว่า ประเด็น) ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เรี ยงตามลําดับดังนี
1) ได้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 49.67
2) ได้ข่าวสารความรู ้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5
3) ผูต้ อบ ๆ พฤติกรรมการฟังของตนเอง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 9.93
4) สัญญาณชัดเจนและมีหลายสถานีให้เลือก จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.79
5) นักจัดรายการวิทยุฯ พูดดี วาจาไพเราะและจัดรายการดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 4.80
6) เข้าใจภาษาไทย และภาษาอีสาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.49
7) ได้ขอ้ มูลเกียวกับการโฆษณา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.99
8) วิทยุฯ ไทยมีรูปแบบรายการทีดีและหลากหลาย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.83
9) ความเป็ นบ้านพีเมืองน้อง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.83
10) ได้/มีการโทรศัพท์ขอเพลง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.66
11) ได้ฟังธรรมะ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50

) ไม่ฟังวิทยุฯ ไทย เพราะเหตุใด

เหตุผลทีไม่ฟังวิทยุฯ ไทย
ดูเฉพาะ
โทรทัศน์ (ไทย)
9.09%
ไม ่มีเวลาฟั งวิทยุฯ
18.18%

ไม ่มีเครื องรับ
วิทยุ และดู
เฉพาะโทรทัศน์
(ไทย)
36.36%

ไม ่ฟั งและไม ่มี
ความเห็ นเพิ มเติม
36.36%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลทีไม่ฟังวิทยุฯ ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่ฟังวิทยุฯ ไทย ( คน จาก
คน คิดเป็ นร้อยละ . ) นัน มีเหตุผลของการไม่ฟังวิทยุฯ ไทย เรี ยงตามลําดับ ดังนี
1) ไม่มีเครื องรับวิทยุ และดูเฉพาะโทรทัศน์ (ไทย) จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36
2) ไม่ฟังและไม่มีความเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36
3) ไม่มีเวลาฟังวิทยุฯ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18
4) ดูเฉพาะโทรทัศน์ (ไทย) จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09

) เวลาทีฟังวิทยุฯ ไทย

เวลาทีท่านฟั งวิทยุฯ ไทย
บ่าย 13.01-16.00 น.
8.64%

ดึก 21.01-24.00 น.
4.44%

เทียง 12.01-13.00 น.
9.58%
สาย 09.01-12.00 น.
13.08%

อืน ๆ
23.36%

เช้า 05.00-09.00 น.
14.02%
เย็ น 16.01-18.00 น.
13.32%

คํา 18.01-21.00 น.
13.55%

แผนภูมิที 9 แสดงช่วงเวลาการเปิ ดรับวิทยุฯ ไทย ของกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
การศึกษาพบว่า เวลาในการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.
ลาว ( คําตอบ ซึงผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ตอบได้มากกว่า คําตอบ) ซึงเวลาทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย เรี ยงตามลําดับได้ ดังนี
1) อืน ๆ คือ รับฟังวิทยุฯ แตกต่างกันไปโดยไม่สามารถระบุเวลาได้ชดั เจนเช่น ฟังเวลา
ว่าง ฟังตลอดทังวัน/เวลา ฟังเวลาทํางาน ฟังขณะขับรถ ฟังเวลาเดินทางหรื อยูบ่ นรถ
เป็ นต้น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ช่วงเช้า . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ช่วงคํา . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) ช่วงเย็น . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) ช่วงสาย . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
6) ช่วงเทียง . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
7) ช่วงบ่าย . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
8) ช่วงดึก . - . น. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์ หรื อไม่

ท่ านฟังวิ ทยุ ฯ ไทยแล้ วมี ประโยชน์ หรือไม่
ไม่ม ี
0%

มี
100%

แผนภูมิที แสดงการฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์หรื อไม่
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
จากแผนภูมิขา้ งต้น ชีให้เห็นการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ซึงผลปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกคนทีฟังวิทยุฯ ไทย ( คน
จาก คน คิดเป็ นร้อยละ . ) เห็นว่า ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์ โดยในกลุ่มผูฟ้ ังนีไม่มีใคร
เห็นว่าฟังวิทยุฯ ไทย แล้วไม่มีประโยชน์

6) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์ ด้านใด
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้ วมีประโยชน์ ด้านใด
ตอบรวม ๆ ว่ามี
ประโยช์หลายด้า น
3.43%

มีประโยชน์ แต่ไม่มี
ความเห็ นเพิ มเติม 1.87%

ได้รบั ความรูเ้ กียวกับ
ภาษาไทย/อีสาน 0.93%
ได้ฟังธรรมะ
0.62%

ได้ข ้อมูลเกียวกับ
การโฆษณา 5.92%

ได้ความบันเทิง
26.48%

ได้ขา่ วสารความรู ้
60.75%

แผนภูมิที 21 แสดงประโยชน์จากการฟังวิทยุฯ ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
จากการศึกษาประโยชน์จากการฟังวิทยุฯ ไทย จากทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ( คําตอบ ซึงผูต้ อบ ๆ ได้มากกว่า ประเด็น) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว มีความเห็น เรี ยงตามลําดับดังนี
1) ได้ข่าวสารความรู ้ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 60.75 ซึงข่าวสารความรู ้นนั ได้แก่
ความรู ้กว้าง ๆ (จํานวน คน ร้อยละ . ) ความรู ้เกียวกับการเมืองไทย (จํานวน
คน ร้อยละ . ) ความรู ้ดา้ นสุขภาพและการรักษาพยาบาล (จํานวน คน ร้อย
ละ . ) ความรู ้ดา้ นการเกษตร (จํานวน คน ร้อยละ . ) ความรู ้ดา้ นการค้า/
เศรษฐกิจระหว่างสองฝั ง (จํานวน คน ร้อยละ . ) ความรู ้เกียวกับการพยากรณ์
อากาศ (จํานวน คน ร้อยละ . ) และความรู ้ดา้ นการท่องเทียว (จํานวน คน ร้อย
ละ . ) ตามลําดับ
2) ได้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 26.48
3) ได้ขอ้ มูลเกียวกับการโฆษณา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.92
4) กลุ่มตัวอย่างตอบรวม ๆ ว่ามีประโยชน์หลายด้าน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 3.43
5) มีประโยชน์แต่ไม่มคี วามเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.87
6) ได้รับความรู ้เกียวกับภาษาไทย/อีสาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.93
7) ได้ฟังธรรมะ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.62

) ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั ประเทศไทยหรื อไม่

ท่านฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดี กบั ประเทศไทยหรื อไม่
ไม่ดี
1.03%
ไม่มีความเห็ น
3.34%

ดี
95.63%

แผนภูมิที แสดงทัศนคติจากการฟังวิทยุฯ ไทย ต่อประเทศไทย
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว

จากแผนภูมิดงั กล่าว สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว จากการทีได้รับฟังวิทยุฯ ไทย ต่อประเทศไทย ( คน จาก คน คิดเป็ น
ร้อยละ . ) ผลปรากฏดังนี
1) ฟังแล้วทําให้มีความรู ้สึกดีกบั ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) ไม่มีความคิดเห็น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ฟังแล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั ประเทศไทย เพราะเหตุใด
ท่านฟังวิทยุฯ ไทยแล้ วทําให้ ร้ สู ึ กดีกับประเทศไทย เพราะ

ได้มีส่วนร่วมในการขอ
เพลง และได้ฟังเพลงทีขอ
0.75%

ความสัมพันธ์/ความ
สามัคคี/รักใคร่/มิตรภาพ
ลาว-ไทย 17.04%

ความสะดวก (และง่าย)
ของการข้ามแดนไปมาหา
สู่ก ัน 6.02%

ภาษาทีคล้ายคลึงกัน
2.51%
มีการให้ความช่วยเหลือกัน
0.50%
ทําให้รสู ้ ึกดี (ตอบกว้าง ๆ)
19.80%

ทําให้ทราบและอยากมา
ท่องเทียวเมืองไทย 1.50%

ทําให้รแู ้ ละเข้าใจ
ภาษาไทย/อีสาน 3.01%

ทําให้ไ ด้ข่าวสารความรู ้
18.30%

ทําให้รโู ้ ฆษณา
1.75%
ทําให้รบั รูถ้ ึงความเจริญ
ความทันสมัย และน่ า
อยู่ข องไทย 4.01%

ทําให้ได้ความบันเทิง
12.03%
อืน ๆ
4.26%

นักจัดรายการวิทยุฯ
พูดจาไพเราะ
8.52%

แผนภูมิที 23 แสดงเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทีฟังวิทยุฯ ไทย
แล้วทําให้รู้สึกดีกบั ประเทศไทย

จากแผนภูมิ พบว่า คําตอบทีเป็ นเหตุผลทีรู ้สึกดีต่อประเทศไทยเมือฟังวิทยุฯ ไทย (
คําตอบ ซึงผูต้ อบ ๆ ได้มากกว่า ประเด็น) เรี ยงตามลําดับ ดังนี
1) ทําให้รู้สึกดี (ตอบกว้าง ๆ) จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 19.80
2) ทําให้ได้ข่าวสารความรู ้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
3) ทําให้ได้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) นักจัดรายการวิทยุฯ พูดจาไพเราะ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
5) เหตุผลอืน ๆ เช่น มีการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพายุ อยากมาทํางานกับ
ไทย นับถือ เพราะมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ วิทยุไม่ค่อยวิจารณ์ในสิ งทีไม่ดี ทางไทยจะ
สือสารได้ดีกว่า เป็ นต้น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
6) ทําให้รับรู ้ถึงความเจริ ญ ความทันสมัย และน่าอยูข่ องไทย จํานวน คน คิดเป็ น ร้อย
ละ .
7) ทําให้รู้และเข้าใจภาษาไทย/อีสาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
8) ทําให้รู้โฆษณา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

9) ทําให้ทราบและอยากมาท่องเทียวเมืองไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
10) ได้มีส่วนร่ วมในการขอเพลง และได้ฟังเพลงทีขอ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
นอกจากนี ยังมีคาํ ตอบทีเป็ นปัจจัยอืน ๆ นอกเหนือจากวิทยุฯ ทีทําให้รู้สึกดีกบั ประเทศไทย
ดังนี
1) ความสัมพันธ์/ความสามัคคี/รักใคร่ /มิตรภาพ ลาว-ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ซึงความสัมพันธ์/ความสามัคคี/รักใคร่ /มิตรภาพ ลาว-ไทย นี ได้แก่ ความเป็ น
บ้านพีเมืองน้อง (จํานวน คน ร้อยละ . ) ความสัมพันธ์กนั (จํานวน คน ร้อย
ละ . ) ความเป็ นพีน้องกัน (จํานวน คน ร้อยละ . ) และความ “ฮักแพงกัน”
(จํานวน คน ร้อยละ . )
2) ความสะดวก (และง่าย) ของการข้ามแดนไปมาหาสู่กนั จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
.
3) ภาษาทีคล้ายคลึงกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
4) มีการให้ความช่วยเหลือกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วทําให้ ร้ ูสึกไม่ดกี บั ประเทศไทย เพราะเหตุใด
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทีฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดีต่อประเทศไทย
ทังหมด คน (คิดเป็ นร้อยละ . ) ให้เหตุผลว่า เป็ นเพราะได้ฟังเรื องความขัดแย้งและรุ นแรงของไทย

) ) ความสัมพันธ์ ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร ดีหรือไม่

ความสั มพันธ์ ล าว-ไทย เป็ นอย่ างไร ดีหรื อไม่
ไม ่มีความเห็ น
1.25%

ไม ่ดี
0.00%

ดี
98.75%

แผนภูมิที แสดงทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
ต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทย
จากแผนภูมิดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ลาว-ไทย ในทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คน) ผลปรากฏว่า ความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . และไม่มีความคิดเห็น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ส่วนความเห็นว่า
ความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดีนนั ไม่มกี ลุ่มตัวอย่างมีความเห็นดังกล่าว

11) ความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดีเพราะเหตุใด
เหตุผ ลทีความสั มพันธ์ ล าว-ไทยดี

การเสด็จเยือนของ
ความสัมพัน ธ์ทางวัฒนธรรม
พระบาทสมเด็จพระ
ความสัมพันธ์ดีแต่ไม่
0.93%
เจ้าอยู่หัว และราชวงศ์ไทย
มี
ค
วามเห็
น
เพิ
มเติ
ม
0.56%
ความร่วมมือกัน
0.93%
ความปลอดภั
ย
1.30%
ความสัมพัน ธ์ทางศาสนา
0.56%
การท่องเทียว
0.37%
2.04%
โฆษณา
0.37%
ความสะดวก (และง่าย)
ของการข้ามแดน ไปมา
หาสู่กนั
36.92%
อืน ๆ

การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
0.93%
การข้ามแดนมาทํางาน
1.48%
การให้ความช่วยเหลือกัน
2.23%
ปัจจุบ ันมีความสัมพัน ธ์ทดีี อยู่แล้ว
2.60%
การเปิ ดรับสือของไทย
2.78%
ภาษาทีสือสารเข้าใจกัน
และมารยาทในการสือสารที
ดีข องคนไทย
6.68%

2.97%
มีความรักใคร่ สามัคคี มีมิตรภาพ
ทีดีตอ่ กัน และไม่มีความขัดแย้งกัน
10.02%

การค้า/เศรษฐกิจระหว่างสองฝั ง
12.24%

มีความสัมพันธ์ "พัวพัน " กัน
ของคนและประเทศทังสองฝั ง
14.10%

แผนภูมิที แสดงเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทีมีทศั นะว่า
ความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดี
จากแผนภูมิสะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลทีความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดีในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คําตอบ ซึงผูต้ อบ ๆ ได้มากกว่า ประเด็น) เรี ยงตามลําดับ ดังนี
1) ความสะดวก (และง่าย) ของการข้ามแดน ไปมาหาสู่กนั จํานวน คน คิดเป็ น ร้อย
ละ 36.92
2) มีความสัมพันธ์ “พัวพัน” กันของคนและประเทศทังสองฝั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ 14.10 ซึงความสัมพันธ์นี มีทงความสั
ั
มพันธ์พีน้องกัน (จํานวน คน ร้อยละ
. ) ความสัมพันธ์แบบกว้าง ๆ (จํานวน คน ร้อยละ . ) และความสัมพันธ์
แบบบ้านพีเมืองน้อง (จํานวน คน ร้อยละ . )
3) การค้า/เศรษฐกิจระหว่างสองฝั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 12.24
4) มีความรักใคร่ สามัคคี มีมิตรภาพทีดีต่อกัน และไม่มีความขัดแย้งกัน จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.02
5) ภาษาทีสือสารเข้าใจกัน และมารยาทในการสือสารทีดีของคนไทย จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ 6.68

6) อืน ๆ เช่น ดีมากขึนกว่าเก่า ไม่มีโจรไม่มีขโมย ก็ดีอยูเ่ พราะต้องมาทําตามหน้าที
รับผิดชอบ ธรรมดา การไปมายังมีความยุง่ ยากอยู่ ยังไม่สะดวกสบายเท่าไหร่ เป็ นต้น
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.97
7) การเปิ ดรับสือของไทย ได้แก่ การได้รับสาระและความบันเทิงจากการฟังวิทยุฯ ไทย
(จํานวน คน ร้อยละ . ) ได้/มีการโทรศัพท์ขอเพลงและติดต่อหาเพือนหรื อญาติ
ผ่านทางวิทยุฯ (จํานวน คน ร้อยละ . ) การเปิ ดรับและได้รับข่าวสารจากการดู
โทรทัศน์ไทย (จํานวน คน ร้อยละ . ) จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.78
8) ปัจจุบนั มีความสัมพันธ์ทีดีอยูแ่ ล้ว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.60
9) การให้ความช่วยเหลือกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.23
10) การท่องเทียว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.04
11) การข้ามแดนมาทํางาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.48
12) ความร่ วมมือกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.30
13) การมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.93
14) ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.93
15) ความสัมพันธ์ดีแต่ไม่มคี วามเห็นเพิ มเติม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.93
16) การเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และราชวงศ์ไทย จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.56
17) ความปลอดภัย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.56
18) ความสัมพันธ์ทางศาสนา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.37
19) โฆษณา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.37

4.5.5 การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จําแนกตามเพศ
1) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
หรื อไม่
เพศหญิง
เพศชาย
รวม

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
67
17.00
41
10.00
108
27.00

ไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
139
35.00
153
38.00
292
73.00

รวม
206
194
400

ร้ อยละ7
51.50
48.50
100.00

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีเปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชาย
ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00 ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
เพศหญิงไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 ดังนันจึงกล่าวได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยเพศหญิงเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว มากกว่าเพศชาย

7

ตังแต่ตารางที – การคํานวณค่าร้อยละ เลขทศนิยมในตารางจะถูกปั ดขึนหรื อลงตามความเหมาะสม (ตามทีโปรแกรมสําเร็ จรู ป
SPSS แสดงผล/คํานวณออกมา) เพือง่ายต่อการอ่านค่าร้อยละ ดังนันอาจมีความคลาดเคลือนของค่าร้อยละเล็กน้อย เมือเปรี ยบเทียบกับ
ข้อมูล/ตัวเลขเดียวกัน แต่นาํ เสนอในส่ วนอืน

2) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ หรื อไม่
มีประโยชน์
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ ว
มีประโยชน์ หรื อไม่
จํานวน (คน) ร้ อยละ

เพศหญิง
เพศชาย
รวม

65
41
106

16.25
10.25
26.50

ไม่ มีประโยชน์
จํานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

2
0
2

0.50
0.00
0.50

67
41
108

17.00
10.00
27.00

ตารางที 8 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก
คน คิดเป็ นร้อยละ
.00) จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมี
ประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีเห็นว่าเปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นเพศหญิงเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
.
ส่วนเพศชายไม่มีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว
ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยไม่ว่าเพศหญิงหรื อเพศชายทีฟัง
วิทยุฯ สปป.ลาว ต่างมีความเห็นว่าการเปิ ดรับฟังดังกล่าวมีประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
เพศชายนันเห็นว่ามีประโยชน์ทุกคน

3) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ไม่ ระบุว่า
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
แล้ วรู้สึกดี
แล้ วรู้สึกไม่ ดี
ดีหรื อไม่ ดี
แล้ วทําให้ ร้ ูสึกดีกับ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
สปป.ลาว หรื อไม่
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

เพศหญิง
เพศชาย
รวม

67
41
108

17.00
10.00
27.00

57
37
94

14.25
9.25
23.50

3
2
5

0.75
0.50
1.25

7
2
9

1.75
0.50
2.25

ตารางที 9 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึก
ไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีและ
รู ้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ
.00) จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทํา
ให้รู้สึกดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีเห็นว่าเปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายคิดว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกไม่
ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
เพศชายทีไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ดังนันเพศชายและเพศหญิงทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ต่างมีความรู ้สึกดีกบั สปป.ลาว

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่
ความสั มพันธ์ ไทย- ความสั มพันธ์ ไทยลาว ดี
ลาว ไม่ ดี
ความสั มพันธ์ ไทยลาว เป็ นอย่ างไร ดี จํานวน
จํานวน
หรื อไม่ ดี
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ

เพศหญิง
เพศชาย
รวม

178
170
348

44.50
42.50
87.00

11
15
26

2.80
3.80
6.60

ไม่ ระบุว่า
ดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

17
9
26

4.30
2.30
6.60

รวม

ร้ อยละ

206
194
400

51.50
48.50
100.00

ตารางที 10 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย (จํานวน
คน ) จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศ
หญิงมีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีมีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายมีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงทีมีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่
ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงไม่ระบุว่าความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ดีหรื อไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีไม่
ระบุว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีหรื อไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยไม่ว่าเพศชายหรื อเพศหญิงส่วนใหญ่มีทศั นคติว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ดี

4.5.6 การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
ไทยจําแนกตามช่ วงอายุ
1) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
หรื อไม่
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
27
6.80
29
7.30
20
5.00
14
3.50
15
3.80
3
0.80
108
27.00

ไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
85
21.30
69
17.30
49
12.30
43
10.80
31
7.80
15
3.80
292
73.00

รวม
112
98
69
57
46
18
400

ร้ อยละ
28.00
25.00
17.00
14.00
12.00
5.00
100.00

ตารางที 11 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 35 – 44 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 18 – 24 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีก
ด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยช่วงอายุ 35 – 44 ปี ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว มี
จํานวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุม่ ตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี
ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี
ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี
ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18 – 24 ปี

ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึน
ไป ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนไทยทุกช่วงอายุส่วนใหญ่ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ซึงสอดคล้องกับจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวม

2) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ หรื อไม่
มีประโยชน์
ไม่ มีประโยชน์
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ ว
มีประโยชน์ หรื อไม่
จํานวน (คน) ร้ อยละ จํานวน (คน) ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

27
29
20
14
15
3
108

6.80
7.30
5.00
3.50
3.80
0.80
27.00

27
28
19
14
15
3
106

6.80
7.00
4.80
3.50
3.80
0.80
26.50

0
1
1
0
0
0
2

0.00
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.50

ตารางที 12 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก
คน คิดเป็ นร้อยละ
.00) จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 35 – 44 ปี แสดงความเห็นว่า เปิ ดรับฟัง วิทยุ
ฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี ทีเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18 – 24 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมี
ประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้วมีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ หรื ออีกด้าน
หนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยช่วงอายุ 45 – 54 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มี
ประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว แล้วไม่มีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ดังนันจึงกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยทีอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น ( – ปี ) วัยทํางาน ( – ปี ) และสูงอายุ ( ปี ขึนไป)
เห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ทุกคน ส่วนช่วงอายุ – ปี และ – ปี มี
คน ทีเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มีประโยชน์

3) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้ วทําให้
รู้สึกดีกับ สปป.
ลาว หรื อไม่
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
แล้ วรู้สึกดี
แล้ วรู้สึกไม่ ดี
ไม่ ระบุว่าดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ รวม
24
6.00
2
0.50
3
0.80
29
24
6.00
1
0.30
2
0.50
27
18
4.50
1
0.30
1
0.30
20
12
3.00
1
0.30
1
0.30
15
14
3.50
0
0.00
1
0.30
15
2
0.50
0
0.00
1
0.30
3
94
23.50
5
1.30
9
2.30
108

ร้ อยละ
7.30
6.80
5.00
3.50
3.80
0.80
27.00

ตารางที 13 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึก
ไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดี
และรู ้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก คน คิดเป็ น ร้อย
ละ .00) จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 35 –
44 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ของแต่ละช่วงอายุ รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 55 –
64 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยช่วงอายุ 45 – 54 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 35 – 44 ปี ช่วงอายุ 25 – 34 ปี และช่วงอายุ 55 – 64 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ของแต่ละช่วงอายุ นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี ไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ น ร้อยละ . รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 35 – 44 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี
ช่วงอายุ – ปี ช่วงอายุ 55 – 64 ปี และช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ใน
แต่ละช่วงอายุ ซึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ทุกช่วงอายุต่างมี
ความรู ้สึกดีกบั สปป.ลาว

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี
ความสั มพันธ์
ไทย-ลาว เป็ น
อย่ างไร
ดีหรื อไม่ ดี
อายุ 35 – 44 ปี

ความสั มพันธ์ ไทย- ความสั มพันธ์ ไทยลาว ดี
ลาว ไม่ ดี
ไม่ ระบุว่าดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ รวม
93
23.30
11
2.80
8
2.00
112

ร้ อยละ
28.00

อายุ 45 – 54 ปี

83

20.80

8

2.00

7

1.80

98

25.00

อายุ 25 – 34 ปี

64

16.00

0

0.00

5

1.30

69

17.00

อายุ 55 – 64 ปี

48

12.00

7

1.80

2

0.50

57

14.00

อายุ 18 – 24 ปี

43

10.80

0

0.00

3

0.80

46

12.00

อายุ 65 ปี ขึนไป

17

4.30

0

0.00

1

0.30

18

5.00

348

87.00

26

6.50

26

6.50

400

100.00

รวม

ตารางที 14 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย (จํานวน คน) จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ
– ปี มีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่าง
ช่วงอายุ 25 – 34 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18 – 24 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และ
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่าง
ช่วงอายุ – ปี มีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุ ด จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และ
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ
– ปี ไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18 – 24 ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุม่ ตัวอย่างช่วงอายุ – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่ม

ตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยไม่ว่าช่วงอายุใด ส่วนใหญ่มีทศั นคติว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี โดยกลุ่มตัวอย่าง
ทีอยูใ่ นวัยรุ่ น ( – ปี ) วัยทํางาน ( – ปี ) และวัยหลังเกษียณ (อายุ ปี ขึนไป) ไม่มีผใู ้ ดเห็น
ว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี แม้ว่าส่วนหนึงจะไม่แสดงความคิดเห็น

4.5.7 การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
ไทยจําแนกตามอาชีพ
1) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว หรื อไม่
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
รวม

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ

ไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

38

9.50

118

29.50

156

39.00

26
9

6.50
2.30

90
25

22.50
6.30

116
34

29.00
8.50

14

3.50

18

4.50

32

8.00

4
4
7
6
108

1.00
1.00
1.80
1.50
27.00

17
12
7
5
292

4.30
3.00
1.80
1.30
73.00

21
16
14
11
400

5.30
4.00
3.50
2.80
100.00

ตารางที 15 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ น ร้อย
ละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานใน
บริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. และกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึง กลุ่มตัวอย่าง

อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
กลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทุกอาชีพมีทงฟั
ั งและไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว

2) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้วมี
ประโยชน์ หรื อไม่
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
รวม

มีประโยชน์
จํานวน (คน)

ไม่มปี ระโยชน์

ร้ อยละ จํานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

37

9.30

1

0.30

38

9.60

26

6.50

0

0.00

26

6.50

13

3.30

1

0.30

14

3.60

9
7
6
4
4
106

2.30
1.80
1.50
1.00
1.00
26.50

0
0
0
0
0
2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

9
7
6
4
4
108

2.30
1.80
1.50
1.00
1.00
27.00

ตารางที 16 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก
คน คิดเป็ นร้อยละ
.00) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เห็นว่า เปิ ดรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ น ร้อย
ละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานใน
บริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. และกลุ่มตัวอย่างแม่บา้ นจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และกลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้วไม่มีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึงชีให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทุกกลุ่มอาชีพ เห็นว่า ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ มีกลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย และกลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพละ คน ทีเห็นตรงข้าม

3) ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้ วทําให้
รู้สึกดีกับ สปป.
ลาว หรื อไม่

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
รวม

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
แล้ วรู้สึกดี
แล้ วรู้สึกไม่ ดี
ไม่ ระบุว่าดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ รวม

ร้ อยละ

35

8.80

1

0.30

2

0.50

38

9.60

20

5.00

2

0.50

4

1.00

25

6.30

11

2.80

2

0.50

1

0.30

15

3.60

9
5
6
4
4
94

2.30
1.30
1.50
1.00
1.00
23.50

0
0
0
0
0
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.30

0
2
0
0
0
9

0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
2.30

9
7
6
4
4
108

2.30
1.80
1.50
1.00
1.00
27.00

ตารางที 17 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึก
ไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดี
และรู ้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก คน คิดเป็ น ร้อย
ละ .00) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว แล้วทําให้รู้สึกดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ น ร้อย
ละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ น ร้อยละ .
และกลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างอาชีพ
เกษตรกรและกลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึก

ไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างอาชีพ
เกษตรกรไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . จึงกล่าวได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทุกอาชีพเห็นว่า
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว มีกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คน รวมทัง
เกษตรกรและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพละ คน ทีเห็นขัดแย้ง

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี
ความสั มพันธ์
ไทย-ลาว เป็ น
อย่ างไร
ดีหรื อไม่ ดี

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
รวม

ความสั มพันธ์ ไทย- ความสั มพันธ์ ไทยลาว ดี
ลาว ไม่ ดี
ไม่ ระบุว่าดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ รวม

ร้ อยละ

136

34.00

11

2.80

9

2.30

156

39.00

97
30

24.30
7.50

11
2

2.80
0.50

8
2

2.00
0.50

116
34

29.00
8.50

28

7.00

1

0.30

3

0.80

32

8.00

20
16
11
10
348

5.00
4.00
2.80
2.50
87.00

1
0
0
0
26

0.30
0.00
0.00
0.00
6.50

0
0
3
1
26

0.00
0.00
0.80
0.30
6.50

21
16
14
11
400

5.30
4.00
3.50
2.80
100.00

ตารางที 18 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยจําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย (จํานวน
คน ) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 กลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 กลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.80 และกลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื อ
อีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและกลุม่ ตัวอย่างอาชีพเกษตรกร
มีทศั นะว่า
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่ม

อาชีพ รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.30 และกลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.30 นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพ
เกษตรกร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพ
ลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.30 ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพมีทศั นะ
ว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี มีกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและเกษตรกรทีมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน
กลุ่มอาชีพละ คน อาชีพลูกจ้าง คน และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และแม่บา้ นกลุ่มอาชีพละ คน
ทีเห็นตรงข้าม และมีกลุ่มตัวอย่างอีกจํานวนหนึงในกลุม่ อาชีพดังกล่าวรวมทังนักเรี ยนและทํางาน
บริ ษทั เอกชน ไม่แสดงทัศนะต่อประเด็นคําถามนี

4.5.8 การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.
ลาว จําแนกตามเพศ
1) ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย
หรื อไม่
เพศหญิง
เพศชาย
รวม

ฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
251
62.80
138
34.50
389
97.30

ไม่ฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
9
2.30
2
0.50
11
2.80

รวม
260
140
400

ร้ อยละ
65.00
35.00
100.00

ตารางที 19 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 62.80 ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ ไทย จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงไม่
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.30 ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายไม่
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50 ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว เพศหญิงเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย มากกว่าเพศชาย

2) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์หรื อไม่
มีประโยชน์
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมี
ประโยชน์ หรื อไม่ จํานวน (คน) ร้ อยละ
เพศหญิง
251
62.80
เพศชาย
138
34.50
รวม
389
97.30

ไม่มปี ระโยชน์
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00

รวม
251
138
389

ร้ อยละ
62.80
34.50
97.30

ตารางที 20 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ .30)
จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
ไทยแล้วมีประโยชน์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงเพศหญิงและเพศชายไม่
มีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วไม่มีประโยชน์ ดังนันจึงกล่าวได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่ว่าเพศหญิงหรื อเพศชายทีฟังวิทยุฯ ไทย ต่างมีความเห็น
ว่าการเปิ ดรับฟังดังกล่าวมีประโยชน์ ทุกคน

3) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั ไทย หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วทําให้ ร้ ูสึกดี
กับ
ไทย หรื อไม่

เพศหญิง
เพศชาย
รวม

ฟังวิทยุฯ ไทย แล้ ว
รู้สึกดี
จํานวน
(คน)
ร้ อยละ

244
128
372

61.00
32.00
93.00

ฟังวิทยุฯ ไทย แล้ ว
ไม่ ระบุว่า
รู้สึกไม่ ดี
ดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ

0
4
4

0.00
1.00
1.00

7
6
13

1.80
1.50
3.30

รวม

ร้ อยละ

251
138
389

62.80
34.50
97.30

ตารางที 21 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี
กับไทยของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่
ดีกบั ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ .30)
จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดี
จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีเห็นว่าเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นเพศชายเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ในขณะทีไม่มกี ลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงคนใดเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดี
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย
แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชายทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยต่างมีความรู ้สึกดีกบั ไทย ยกเว้น
เพศชาย จํานวน คน หรื อ เปอร์เซ็นต์ ทีมีทศั นะตรงกันข้าม

4) ความสัมพันธ์ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี
ความสั มพันธ์
ลาว-ไทย เป็ น
อย่ างไร
ดีหรื อไม่ ดี

เพศหญิง
เพศชาย
รวม

ความสั มพันธ์
ลาว-ไทย ดี
จํานวน
(คน)

257
138
395

ความสั มพันธ์
ลาว-ไทย ไม่ ดี

ร้ อยละ

จํานวน
(คน)

64.30
34.50
98.80

0
0
0

ไม่ ระบุว่า
ดีหรื อไม่ ดี

ร้ อยละ

จํานวน
(คน)

ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

0.00
0.00
0.00

3
2
5

0.80
0.50
1.30

260
140
400

65.00
35.00
100.00

ตารางที 22 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว (จํานวน คน) จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
เพศหญิงมีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี จํานวน คน คิดเป็ น ร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีมีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ .
หรื ออีกด้านหนึงไม่มกี ลุ่มตัวอย่างทังเพศชายและเพศหญิงทีมี ทัศนะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิงไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีหรื อไม่ดี จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายทีไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีหรื อไม่ดี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่ว่า
เพศชายหรื อเพศหญิงต่างมีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี

4.5.9 การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.
ลาว จําแนกตามช่ วงอายุ
1) ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

ฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
115
28.80
109
27.30
79
19.80
63
15.80
16
4.00
7
1.80
389
97.30

ไม่ฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
1
0.30
0
0.00
2
0.50
6
1.50
1
0.30
1
0.30
11
2.80

รวม
116
109
81
69
17
8
400

ร้ อยละ
29.00
27.30
20.30
17.30
4.30
2.00
100.00

ตารางที 23 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่าง
ช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ
45 – 54 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ช่วงอายุ – 54 ปี ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 35 – 44 ปี ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี ช่วงอายุ – ปี และช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป
ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละช่วงอายุ ซึงชีให้เห็นว่า ไม่ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่ว่าช่วงอายุใดต่างก็เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย โดยเฉพาะ วัยรุ่ น
(อายุ – ปี ) ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย ทุกคน

2) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมี
ประโยชน์ หรื อไม่
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

มีประโยชน์
จํานวน (คน) ร้ อยละ
115
28.80
109
27.30
79
19.80
63
15.80
16
4.00
7
1.80
389
97.30

ไม่มปี ระโยชน์
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

รวม
115
109
79
63
16
7
389

ร้ อยละ
28.80
27.30
19.80
15.80
4.00
1.80
97.30

ตารางที
แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ . ) จําแนก
ตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์ มีจาํ นวน
มากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ
ไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงไม่มกี ลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุใดแสดงความคิดเห็นว่าเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ ไทยแล้วไม่มีประโยชน์ ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วง
อายุทีฟังวิทยุฯ ไทย ต่างมีความเห็นว่าการเปิ ดรับฟังดังกล่าวมีประโยชน์ทุกคน

3) ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั ไทย หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วทําให้ ร้ ูสึกดี
กับ ไทยหรื อไม่

อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วรู้สึกดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

107
104
78
63
14
6
372

26.80
26.00
19.50
15.80
3.50
1.50
93.00

ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วรู้สึกไม่ ดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

0
2
0
0
1
1
4

0.00
0.50
0.00
0.00
0.30
0.30
1.00

ไม่ ระบุว่า
ดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

8
3
1
0
1
0
13

2.00
0.80
0.30
0.00
0.30
0.00
3.30

รวม

ร้ อยละ

115
109
79
63
16
7
389

28.80
27.30
19.80
15.80
4.00
1.80
97.30

ตารางที 25 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี
กับไทยของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึก
ไม่ดีกบั ไทยของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ .30)
จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดี มี
จํานวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – 24 ปี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 45 – 54 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ
55 – 64 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ช่วงอายุ 18 – 24 ปี เปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 55 – 64 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ ปี ขึน
ไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี ไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา
คือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18 – 24 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 35 – 44
ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ดังนันจึงกล่าวได้ว่า แทบทุกช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทีเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ ไทยต่างมีความรู ้สึกดีกบั ไทย

4) ความสัมพันธ์ลาว-ไทยเป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี
ความสั มพันธ์
ลาว -ไทย เป็ น
อย่ างไร
ดีหรื อไม่ ดี

อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม

ความสั มพันธ์
ลาว-ไทย ดี
จํานวน
(คน)

115
107
81
68
16
8
395

ความสั มพันธ์
ลาว-ไทย ไม่ ดี

ร้ อยละ

จํานวน
(คน)

28.80
26.80
20.30
17.00
4.00
2.00
98.80

0
0
0
0
0
0
0

ไม่ ระบุว่า
ดีหรื อไม่ ดี

ร้ อยละ

จํานวน
(คน)

ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1
2
0
1
1
0
5

0.30
0.50
0.00
0.30
0.30
0.00
1.30

116
109
81
69
17
8
400

29.00
27.30
20.30
17.30
4.30
2.00
100.00

ตารางที 26 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว (จํานวน
คน) จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ช่วงอายุ – ปี มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – 24 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – 44 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ – ปี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 55 – 64 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 65 ปี ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงไม่มี
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุใดทีมีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ
– ปี ไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีหรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 25 – 34 ปี ช่วงอายุ 5 – 54 ปี และช่วงอายุ 55 – 64 ปี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละช่วงอายุ ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ทุกช่วงอายุต่างเห็นว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี

4.5.10 การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.
ลาว จําแนกตามอาชีพ
1) ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย
ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่ จํานวน (คน) ร้ อยละ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
137
34.30
เกษตรกร
68
17.00
แม่บา้ น
34
8.50
นักศึกษา
30
7.50
ผูใ้ ช้แรงงาน
30
7.50
นักเรี ยน
23
5.80
อืน ๆ *
22
5.50
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
20
5.00
บริ ษทั เอกชน
17
4.30
ลูกจ้าง
8
2.00
รวม
389
97.30

ไม่ฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
5
1.30
5
1.30
1
0.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
11
2.80

รวม
142
73
35
30
30
23
22
20
17
8
400

ร้ อยละ
35.50
18.30
8.80
7.50
7.50
5.80
5.50
5.00
4.30
2.00
100.00

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 27 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยมีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพผูใ้ ช้

แรงงาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุม่ ตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
กลุ่มตัวอย่างอาชีพอืน ๆ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้าน
หนึงกลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและกลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกรไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย
มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่าง
แม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ข้อมูลข้างต้นชีให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย

2) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์หรื อไม่
มีประโยชน์
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมี
ประโยชน์ หรื อไม่
จํานวน (คน) ร้ อยละ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
137
34.30
เกษตรกร
68
17.00
แม่บา้ น
34
8.50
นักศึกษา
30
7.50
ผูใ้ ช้แรงงาน
30
7.50
นักเรี ยน
23
5.80
อืน ๆ *
22
5.50
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
20
5.00
บริ ษทั เอกชน
17
4.30
ลูกจ้าง
8
2.00
รวม
389
97.30

ไม่มปี ระโยชน์
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

รวม
137
68
34
30
30
23
22
20
17
8
389

ร้ อยละ
34.30
17.00
8.50
7.50
7.50
5.80
5.50
5.00
4.30
2.00
97.30

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 28 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อยละ .30)
จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เห็นว่า เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมี
ประโยชน์ มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพ
เกษตรกร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพผูใ้ ช้แรงงาน
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพอืน ๆ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ชีให้เห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเห็นว่า เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์

3) ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั ประเทศไทย หรือไม่

ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วทําให้ ร้ ูสึกดี
กับ ไทย หรื อไม่

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
แม่บา้ น
นักศึกษา
ผูใ้ ช้แรงงาน
นักเรี ยน
อืน ๆ
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
ลูกจ้าง
รวม

ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วรู้สึกดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

ฟังวิทยุฯ ไทย
แล้ วรู้สึกไม่ ดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

ไม่ ระบุว่า
ดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

137

34.30

0

0.00

0

0.00

137

34.00

65
34
29
29
20
21

16.30
8.50
7.30
7.30
5.00
5.30

1
0
1
0
1
0

0.30
0.00
0.30
0.00
0.30
0.00

2
0
0
1
2
1

0.50
0.00
0.00
0.30
0.50
0.30

68
34
30
30
23
22

17.00
8.50
7.50
7.50
5.80
5.50

16

4.00

1

0.30

3

0.80

20

5.00

14
7
372

3.50
1.80
93.00

0
0
4

0.00
0.00
1.00

3
1
13

0.80
0.30
3.30

17
8
389

4.30
2.00
97.30

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 29 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี
กับประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึก
ไม่ดีกบั ประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คน จาก คน คิดเป็ นร้อย
ละ .30) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เห็นว่า เปิ ดรับฟังวิทยุฯ
ไทยแล้วทําให้รู้สึกดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่ม

ตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างแม่บา้ นจํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพผูใ้ ช้
แรงงาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพอืน ๆ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุม่ ตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้าน
หนึงกลุ่มตัวอย่างอาชีพทีเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดี กลุ่มตัวอย่างอาชีพละ คน
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกร นักศึกษา นักเรี ยน และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่มอาชีพ นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และกลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน ไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดี
หรื อไม่ดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือ กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างอาชีพผูใ้ ช้แรงงาน กลุ่มตัวอย่างอาชีพอืน ๆ และกลุ่มตัวอย่างอาชีพ
ลูกจ้าง จํานวนกลุ่มอาชีพละ คน คิดเป็ นร้อยละ . ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเห็นว่า เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีกบั
ประเทศไทย

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี

ความสั มพันธ์
ไทย-ลาว เป็ น
อย่ างไร

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
แม่บา้ น
นักศึกษา
ผูใ้ ช้แรงงาน
นักเรี ยน
อืน ๆ *
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
ลูกจ้าง
รวม

ความสั มพันธ์ ไทยลาว ดี
จํานวน
(คน) ร้ อยละ

ความสั มพันธ์ ไทยไม่ ระบุว่า
ลาว ไม่ ดี
ดีหรื อไม่ ดี
จํานวน
จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

140

35.00

0

0

2

0.50

142

35.50

73
35
29
30
23
22

18.30
8.80
7.30
7.50
5.80
5.50

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0.00
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00

73
35
30
30
23
22

18.30
8.80
7.50
7.50
5.80
5.50

19

4.80

0

0

1

0.30

20

5.00

16
8
395

4.00
2.00
98.80

0
0
0

0
0
0

1
0
5

3.00
0.00
1.30

17
8
400

4.30
2.00
100.00

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 30 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว (จํานวน
คน ) จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน
คน
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกร จํานวน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่ม

ตัวอย่างแม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 8.80 กลุ่มตัวอย่างอาชีพผูใ้ ช้แรงงาน จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.80 กลุ่มตัวอย่างอาชีพอืน ๆ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.50 กลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 4.80 กลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางาน
ในบริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างอาชีพลูกจ้าง จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . หรื ออีกด้านหนึงไม่มกี ลุ่มตัวอย่างอาชีพใดทีมีทศั นคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่
ดี นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีหรื อไม่ดี มี
จํานวนมากทีสุด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มตัวอย่างอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.30 ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่ว่า
อาชีพใดส่วนใหญ่มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี

4.5.11 เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชายช่ วงอายุ และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
1) เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของประชาชนไทย
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมี
ประโยชน์หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึกดี
กับ สปป.ลาว หรื อไม่
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทยลาว ของประชาชนไทย
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ น
อย่างไร ดีหรื อไม่ดี
*
**

เพศ

จํานวน
(คน)

เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศ

.
.
.
.
.
.
จํานวน
(คน)

เพศหญิง
เพศชาย

S

x

.
.
.
.
.
.
S

x

.
.

.
.

t – test

P

–2.590**

.010

–2.377*

.018

–2.781**

.006

t – test

P

.901

.368

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
มีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ .01

ตารางที 31 แสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะเป็ นของ
การเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชายของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากตารางแสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะ
เป็ นของการเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชายของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย เมือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว ระหว่างเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ .
ในประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่ และประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึกดีกบั
สปป.ลาว หรื อไม่ ยกเว้น ประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์หรื อไม่ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . นอกจากนีประเด็นคําถามความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ น
อย่างไร ดีหรื อไม่ดี ซึงพบว่า ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่างเพศหญิงและเพศชายไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

2) เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างช่ วงอายุ
การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของประชาชนไทย
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมี
ประโยชน์หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึกดี
กับ สปป.ลาว หรื อไม่

ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทยลาว ของประชาชนไทย
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ น
อย่างไร ดีหรื อไม่ดี

ช่ วงอายุ
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
ช่ วงอายุ
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป

จํานวน
(คน)
46
69
112
98
57
18
46
69
112
98
57
18
46
69
112
98
57
18
จํานวน
(คน)
46
69
112
98
57
18

x

S

F–test

P

1.67
1.71
1.76
1.70
1.75
1.83
2.39
2.55
2.48
2.42
2.47
2.44
3.13
3.22
3.29
3.19
3.26
3.61

.474
.457
.430
.459
.434
.383
.930
.832
.880
.907
.889
.922
1.360
1.305
1.257
1.298
1.275
.979

.561

.730

.258

.936

.442

.819

x

S

F–test

P

1.13
1.14
1.24
1.22
1.19
1.11

.499
.522
.573
.566
.480
.471

.563

.728

*
**

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
มีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ . 1

ตารางที แสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็ นของ
การเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ นประชาชนไทย
จากตารางแสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็ นของการเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายุของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย เมือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทุกประเด็น นอกจากนี
ประเด็นคําถามความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี ซึงพบว่า ทัศนคติต่อความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นกัน

3) เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างอาชีพ
การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของประชาชนไทย
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมี
ประโยชน์หรื อไม่

อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
นักศึกษา

จํานวน
(คน)

x

S

156

1.76

.431

116

1.78

.419

32

1.56

.504

11
21
34
14
16

1.45
1.81
1.74
1.50
1.75

.522
.402
.448
.519
.447

156

2.52

.854

116

2.52

.860

32

2.16

.987

11
21
34
14
16

1.91
2.62
2.59
2.00
2.50

1.044
.805
.821
1.038
.894

F–test

P

2.189*

.034

2.105*

.042

การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ของประชาชนไทย
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึก
ดีกบั สปป.ลาวหรื อไม่

ทัศนคติต่อความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ของประชาชไทย
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ น
อย่างไร ดีหรื อไม่ดี

*
**

อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
นักศึกษา
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
นักศึกษา

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
มีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ . 1

จํานวน
(คน)

x

S

156

3.30

1.257

116

3.44

1.129

32

2.72

1.442

11
21
34
14
16
จํานวน
(คน)

2.36
3.43
3.21
2.79
3.25

1.567
1.207
1.343
1.424
1.342

x

S

156

1.19

.518

116

1.23

.565

32

1.22

.608

11
21
34
14
16

1.18
1.05
1.18
1.43
1.00

.603
.218
.521
.852
.000

F–test

P

2.340*

.024

F–test

P

1.012

.422

ตารางที 33 แสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็ นของ
การเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทย
จากตารางแสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็ นของการเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย เมือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ระหว่างอาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
ในทุก
ประเด็น นอกจากนีประเด็นคําถามความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี ซึงพบว่า ทัศนคติ
ต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่างอาชีพของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

4.5.12 เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
อายุ และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
1) เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
การรับฟังวิทยุฯ ไทย
ของประชาชน สปป.ลาว
ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์
หรื อไม่
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วรู ้สึกดีกบั
ประเทศไทย หรื อไม่
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ลาว-ไทย
ของประชาชน สปป.ลาว
ความสัมพันธ์ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร
ดีหรื อไม่ดี
*
**

เพศ
เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศ
เพศหญิง
เพศชาย

จํานวน
(คน)
140
260
140
260
140
260
จํานวน
(คน)
140
260

x

1.01
1.03
1.03
1.07
1.16
1.16

S

t – test

.119
384.131
.183
.238
384.131
.366
.553
398
.629

P
.181
.181
.993

x

S

t – test

P

1.03
1.02

.238
.214

398

.814

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
มีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ .01

ตารางที 34 แสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะเป็ นของ
การเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทย และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชายของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
จากตารางแสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และค่าความน่าจะ
เป็ นของการเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทย และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว เมือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยุฯ
ไทยระหว่างเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทุกประเด็น นอกจากนี
ประเด็นคําถามความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี ซึงพบว่า ทัศนคติต่อความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ระหว่างเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นกัน

2) เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างช่ วงอายุ
การรับฟังวิทยุฯ ไทย
ของประชาชน สปป.ลาว
ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์
หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วรู ้สึกดีกบั
ประเทศไทย หรื อไม่

ทัศนคติต่อความสัมพันธ์
ลาว-ไทยของ
ประชาชน สปป.ลาว
ความสัมพันธ์ลาว-ไทยเป็ น
อย่างไร ดีหรื อไม่ดี

จํานวน
(คน)
อายุ 18 – 24 ปี
109
อายุ 25 – 34 ปี
116
อายุ 35 – 44 ปี
81
อายุ 45 – 54 ปี
69
อายุ 55 – 64 ปี
17
อายุ 65 ปี ขึนไป
8
อายุ 18 – 24 ปี
109
อายุ 25 – 34 ปี
116
อายุ 35 – 44 ปี
81
อายุ 45 – 54 ปี
69
อายุ 55 – 64 ปี
17
อายุ 65 ปี ขึนไป
8
อายุ 18 – 24 ปี
109
อายุ 25 – 34 ปี
116
อายุ 35 – 44 ปี
81
อายุ 45 – 54 ปี
69
อายุ 55 – 64 ปี
17
อายุ 65 ปี ขึนไป
8
ช่ วงอายุ

ช่ วงอายุ

จํานวน
(คน)

อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป

109
116
81
69
17
8

x

1.00
1.01
1.02
1.09
1.06
1.13
1.00
1.02
1.05
1.17
1.12
1.25
1.07
1.16
1.10
1.26
1.35
1.50

S

F–test

.000
.093
.156
3.549**
.284
.243
.354
.000
.186
.312
3.549**
.568
.485
.707
.352
.574
.515
1.880
.852
.862
1.069

P

.004

.004

.097

x

S

F–test

P

1.04
1.02
1.00
1.03
1.12
1.00

.270
.186
.000
.241
.485
.000

.906

.477

*
**

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
มีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ . 1

ตารางที 35 แสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็ นของ
การเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทย และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว
จากตารางแสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็ นของการเปรี ยบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทย และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างช่วงอายุของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว เมือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การรับฟังวิทยุฯ ไทย
ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ .
ใน
ประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่ และประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์หรื อไม่
ส่วนประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ ไทยแล้วรู ้สึกดีกบั ประเทศไทย หรื อไม่ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนีประเด็นคําถามความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี ซึง
พบว่า ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ

3) เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างอาชีพ
การรับฟังวิทยุฯ ไทย
ของประชาชน สปป.ลาว
ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่

ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์
หรื อไม่

อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
นักศึกษา
อืน ๆ ^
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
นักศึกษา
อืน ๆ ^

จํานวน
(คน)

x

S

142

1.04

.185

73

1.07

.254

20

1.00

.000

17
35
30
8
23
30
22

1.00
1.03
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.000
.169
.000
.000
.000
.000
.000

142

1.07

.370

73

1.14

.509

20

1.00

.000

17
35
30
8
23
30
22

1.00
1.06
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.000
.338
.000
.000
.000
.000
.000

F–test

P

1.014

.428

1.014

.428

การรับฟังวิทยุฯ ไทย
จํานวน
อาชีพ
ของประชาชน สปป.ลาว
(คน)
ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วรู ้สึกดีกบั ประเทศ ธุรกิจส่วนตัว/
142
ไทย หรื อไม่
ค้าขาย
เกษตรกร
73
รับราชการ/
20
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน 17
แม่บา้ น
35
ผูใ้ ช้แรงงาน
30
ลูกจ้าง
8
นักเรี ยน
23
นักศึกษา
30
อืน ๆ ^
22
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ลาว-ไทย
จํานวน
อาชีพ
ของประชาชน สปป.ลาว
(คน)
ความสัมพันธ์ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร ธุรกิจส่วนตัว/
142
ดีหรื อไม่ดี
ค้าขาย
เกษตรกร
73
รับราชการ/
20
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน 17
แม่บา้ น
35
ผูใ้ ช้แรงงาน
30
ลูกจ้าง
8
นักเรี ยน
23
นักศึกษา
30
อืน ๆ ^
22

x

S

1.11

.555

1.27

.821

1.35

.745

1.35
1.09
1.07
1.25
1.22
1.03
1.09

.786
.507
.365
.707
.600
.183
.426

x

S

1.03

.237

1.00

.000

1.10

.447

1.12
1.00
1.00
1.00
1.00
1.07
1.00

.485
.000
.000
.000
.000
.365
.000

F–test

P

1.198

.295

F–test

P

.967

.467

^ อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
*
**

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
มีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ . 1

ตารางที 36 แสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะเป็ นของ
การเปรี ยบเทียบการฟังวิทยุฯ ไทย และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว
จากตารางแสดงจํานวน ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F–test และค่าความน่าจะ
เป็ นของการเปรี ยบเทียบการฟังวิทยุฯ ไทย และทัศนคติดา้ นต่าง ๆ ระหว่างอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชน สปป.ลาว เมือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การฟังวิทยุฯ ไทยระหว่างอาชีพของ
กลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทุกประเด็น
นอกจากนีประเด็นคําถาม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี ซึงพบว่า ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่าง
อาชีพของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นกัน

4.5.13

เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ

1) ฟังวิทยุฯ หรื อไม่ จําแนกตามเพศ
กลุ่มตัวอย่ าง
ฟังวิทยุฯ
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ไม่ฟังวิทยุฯ
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
67
17.00
41
10.00
108
27.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
139
35.00
153
38.00
292
73.00
400
100.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
251
62.80
138
34.50
389
97.30
จํานวน (คน) ร้ อยละ
9
2.30
2
0.50
11
2.80
400
100.00

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชายเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน
คน มากกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชายทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน
คน
หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว จํานวน คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชาย
ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย จํานวน คน นอกจากนียังพบว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศหญิง
ของทัง ประเทศ รับฟังวิทยุฯ ของกันและกันมากกว่าเพศชาย

2) ฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์หรื อไม่ จําแนกตามเพศ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ฟังวิทยุฯ ไทย แล้วไม่มปี ระโยชน์
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
65
16.25
41
10.25
106
26.50
จํานวน (คน) ร้ อยละ
2
0.50
0
0.00
2
0.50
108
27.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
251
62.80
138
34.50
389
97.30
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
389
97.30

ตารางที 38 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชาย ทีเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมี
ประโยชน์ จํานวน
คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย ที
เห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ จํานวน
คน หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยเพศหญิงเพียง
คน เห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มีประโยชน์
ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ซึงไม่มีกลุ่มตัวอย่างทังเพศหญิงและเพศชายแสดง
ความเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการฟังวิทยุฯ ไทย ทังนีแตกต่างกันตามจํานวนในการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
โดยรวมกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทังประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และ
ไทย แล้วเห็นว่ามีประโยชน์

3) ฟังวิทยุฯ แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีหรือไม่ จําแนกตามเพศ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ แล้วทําให้ ร้ ูสึกดี
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ฟังวิทยุฯ แล้วทําให้ ร้ ูสึกไม่ดี
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
57
14.25
37
9.25
94
23.50
จํานวน (คน) ร้ อยละ
3
0.75
2
0.50
5
1.25
จํานวน (คน) ร้ อยละ
7
1.75
2
0.50
9
2.25
108
27.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
244
61.00
128
32.00
372
93.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
4
1.00
4
1.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
7
1.80
6
1.50
13
3.30
389
97.30

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี ของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชาย เห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย แล้วทําให้รู้สึกดีกบั
ประเทศไทย จํานวน
คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย
เห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว จํานวน คน หรื ออีกด้านหนึง
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทังเพศหญิงและเพศชายเห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทํา
ให้รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว จํานวน คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว เพียง คน
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่ระบุว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย แล้วทําให้รู้สึกดี
หรื อไม่ดีกบั ประเทศไทย จํานวน คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ไม่ระบุว่าเปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดีกบั สปป.ลาว จํานวน คน จึงกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทังประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชายทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้วส่วน
ใหญ่เห็นว่าทําให้รู้สึกดีกบั ประเทศเพือนบ้าน ตามสัดส่วนของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี จําแนกตามเพศ
กลุ่มตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ความสัมพันธ์ลาว- ไทย ไม่ดี

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
178
44.50
170
42.50
348
87.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
257
64.30
138
34.50
395
98.80
จํานวน (คน) ร้ อยละ

เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี

11
15
26
จํานวน (คน)

2.80
3.80
6.60
ร้ อยละ

0
0
0
จํานวน (คน)

0
0
0
ร้ อยละ

รวม
รวมทังหมด

17
9
26
400

4.30
2.30
6.60
100.00

3
2
5
400

0.80
0.50
1.30
100.00

เพศหญิง
เพศชาย

ตารางที 40 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชาย มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี จํานวน
คน
มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาวไทยดี จํานวน คน หรื ออีกด้านหนึง กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย
มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี จํานวน คน ในขณะทีไม่มกี ลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชายทีมีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี นอกจากนี กลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย ไม่ระบุวา่ ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดี
หรื อไม่ดี จํานวน คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชาย ที
มี คน เมือพิจารณาถึงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศโดยรวมจึงกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ นประชาชนของทัง ประเทศ ไม่ว่าเพศใด ต่างเห็นว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ขณะนีดี

4.5.14

เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอายุ

1) ฟังวิทยุฯ หรื อไม่ จําแนกตามช่ วงอายุ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
ไม่ฟังวิทยุฯ
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
15
3.80
20
5.00
27
6.80
29
7.30
14
3.50
3
0.80
108
27.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
31
7.80
49
12.30
85
21.30
69
17.30
43
10.80
15
3.80
292
73.00
400
100.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
109
27.30
115
28.80
79
19.80
63
15.80
16
4.00
7
1.80
389
97.30
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
1
0.30
2
0.50
6
1.50
1
0.30
1
0.30
11
2.80
400
100.00

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาวจําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุ เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย

ทุกช่วงอายุ ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ และยัง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นวัยรุ่ น (ช่วงอายุ – ปี ) ไม่มีใครทีไม่ฟังวิทยุฯ ไทย ในขณะทีกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นวัยรุ่ นไทยไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว คิดเป็ นประมาณ เท่า ของกลุ่มตัวอย่างทีฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว ซึงใกล้เคียงกับช่วงอายุ – , – , ปี ขึนไป และ – ปี รวมทังหากไม่
คํานึงถึงจํานวนของกลุ่มตัวอย่างประชาชนไทยทีไม่ฟังวิทยุฯ ยังพบว่า ช่วงอายุ – ปี ของ
ประชาชนไทยและ สปป.ลาว มีสดั ส่วนใกล้เคียงกันในการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกันและกัน

2) ฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์หรื อไม่ จําแนกตามช่ วงอายุ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
ฟังวิทยุฯ แล้วไม่มปี ระโยชน์
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
15
3.80
19
4.80
27
6.80
28
7.00
14
3.50
3
0.80
106
26.50
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
1
0.30
0
0.00
1
0.30
0
0.00
0
0.00
2
0.50
108
27.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
109
27.30
115
28.80
79
19.80
63
15.80
16
4.00
7
1.80
389
97.30
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
389
97.30

ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย และสปป.ลาว ทุกช่วงอายุเห็นว่าฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้วมีประโยชน์ ซึงมีเพียง
กลุ่มตัวอย่างประชาชนไทย ช่วงอายุ – ปี และช่วงอายุ – ปี ช่วงอายุละ คน ทีเห็นว่าฟัง
วิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มีประโยชน์ จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกช่วง
อายุเห็นว่าฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้วมีประโยชน์ ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ

3) ฟังวิทยุฯ แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีหรือไม่ จําแนกตามช่ วงอายุ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกดี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกไม่ดี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
14
3.50
18
4.50
24
6.00
24
6.00
12
3.00
2
0.50
94
23.50
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
1
0.30
1
0.30
2
0.50
1
0.30
0
0.00
5
1.30
จํานวน (คน) ร้ อยละ
1
0.30
1
0.30
2
0.50
3
0.80
1
0.30
1
0.30
9
2.30
108
27.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
104
26.00
107
26.80
78
19.50
63
15.80
14
3.50
6
1.50
372
93.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
2
0.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.30
1
0.30
4
1.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
3
0.80
8
2.00
1
0.30
0
0.00
1
0.30
0
0.00
13
3.30
389
97.30

ตารางที 43 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี ของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย และสปป.ลาว ทุกช่วงอายุเห็นว่าฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้วทําให้รู้สึกดีต่อประเทศ
เพือนบ้าน ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุกช่วงอายุเห็นว่าฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทํา
ให้รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว มีจาํ นวน คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุ
เห็นว่าฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั ไทย มีจาํ นวน คน ซึงไม่แตกต่างกันมาก นอกจากนี
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุกช่วงอายุทีไม่ระบุว่าฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่
ดี จํานวน คน ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุทีไม่ระบุว่าฟังวิทยุฯ
ไทย แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี จํานวน คน โดยรวมกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทังประชาชนไทยและ
สปป.ลาว ทุกช่วงอายุเห็นว่าฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้วทําให้รู้สึกดีกบั ประเทศเพือนบ้าน (ไทย
หรื อ สปป.ลาว) ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี จําแนกตามช่ วงอายุ
กลุ่มตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 – 34 ปี
อายุ 35 – 44 ปี
อายุ 45 – 54 ปี
อายุ 55 – 64 ปี
อายุ 65 ปี ขึนไป
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
43
10.80
64
16.00
93
23.30
83
20.80
48
12.00
17
4.30
348
87.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
11
2.80
8
2.00
7
1.80
0
0.00
26
6.50
จํานวน (คน) ร้ อยละ
3
0.80
5
1.30
8
2.00
7
1.80
2
0.50
1
0.30
26
6.50
400
100.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
107
26.80
115
28.80
81
20.30
68
17.00
16
4.00
8
2.00
395
98.80
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
2
0.50
1
0.30
0
0.00
1
0.30
1
0.30
0
0.00
5
1.30
400
100.00

ตารางที 44 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามช่วงอายุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี หรื ออีกด้านหนึงกลุม่ ตัวอย่าง
ทีเป็ นประชาชนไทย ช่วงอายุ – , – , และ – ปี รวมจํานวน คน มีทศั นะว่า
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี ในขณะทีไม่มีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุระบุ
ว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยไม่ดี นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุกช่วงอายุไม่แสดง
ทัศนะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีหรื อไม่ดี จํานวน คน ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ช่วงอายุ – , – , – , และ – ปี ไม่แสดงทัศนะว่าความสัมพันธ์ลาวไทยดีหรื อไม่ดี รวมจํานวน คน เมือพิจารณาโดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.
ลาว ทุกช่วงอายุ มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี

4.5.15

เปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ

1) ฟังวิทยุฯ หรื อไม่ จําแนกตามอาชีพ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
ไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
38
9.50
26
6.50
9
2.30
14
3.50
4
1.00
4
1.00
7
1.80
6
1.50
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
108
27.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
118
29.50
90
22.50
25
6.30
18
4.50
17
4.30
12
3.00
7
1.80
5
1.30
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
292
73.00
400
100.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
137
34.30
68
17.00
8
2.00
20
5.00
34
8.50
30
7.50
23
5.80
17
4.30
30
7.50
22
5.50
389
97.30
จํานวน (คน) ร้ อยละ
5
1.30
5
1.30
0
0.00
0
0.00
1
0.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
11
2.80
400
100.00

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 45 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังและไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ ฟังวิทยุฯ ไทย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุก
กลุ่มอาชีพ ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื ออีกด้านหนึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุกกลุ่มอาชีพ ไม่
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ฟังวิทยุฯ ไทย
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกันและกัน
นอกจากนียังพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แต่กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชน สปป.ลาว ฟังทังหมด แทบทุกกลุ่มอาชีพ

2) ฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์หรื อไม่ จําแนกตามอาชีพ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วไม่มี
ประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
รวมทังหมด

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
37
9.30
26
6.50
13
3.30
9
2.30
7
1.80
6
1.50
4
1.00
4
1.00
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
106
26.50

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
137
34.30
68
17.00
20
5.00
8
2.00
23
5.80
17
4.30
30
7.50
34
8.50
30
7.50
22
5.50
389
97.30

จํานวน (คน) ร้ อยละ
1
0.30
0
0.00
1
0.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
389
97.30

2
108

0.50
27.00

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 46 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวม
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ เห็นว่าฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้ว
มีประโยชน์ ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวนอาชีพละ คน ทีเห็นว่าไม่มีประโยชน์จากการฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพฟังวิทยุฯ กันและกันและเห็น
ว่ามีประโยชน์ ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ

3) ฟังวิทยุฯ แล้วทําให้ ร้ ูสึกดีหรือไม่ จําแนกตามอาชีพ
กลุ่มตัวอย่าง
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกดี
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู้สึกไม่ดี
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
35
8.80
20
5.00
11
2.80
9
2.30
5
1.30
6
1.50
4
1.00
4
1.00
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
94
23.50
จํานวน (คน) ร้ อยละ
1
0.30
2
0.50
2
0.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
5

1.30

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
137
34.30
65
16.30
16
4.00
7
1.80
20
5.00
14
3.50
29
7.30
34
8.50
29
7.30
21
5.30
372
93.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
1
0.30
1
0.30
0
0.00
1
0.30
0
0.00
1
0.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
1.00

ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
นักศึกษา
แม่บา้ น
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
รวมทังหมด

จํานวน (คน)
ร้ อยละ
2
0.50
4
1.00
1
0.30
0
0.00
2
0.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
9
2.30
108
27.00

จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
2
0.50
3
0.80
1
0.30
2
0.50
3
0.80
0
0.00
0
0.00
1
0.30
1
0.30
13
3.30
389
97.30

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที แสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี ของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีและรู ้สึกไม่ดี
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเห็นว่าฟังวิทยุฯ ของกันและกันแล้วทําให้รู้สึกดีต่อ
ประเทศเพือนบ้าน (ไทยหรื อ สปป.ลาว) ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย กลุ่มอาชีพ
ได้แก่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพเกษตรกร และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เห็นว่าฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั สปป.ลาว ซึงมีจาํ นวนรวม คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว กลุ่มอาชีพ ได้แก่ อาชีพเกษตรกร อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักเรี ยน และนักศึกษา
เห็นว่าฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั ไทย กลุ่มอาชีพละ คน รวม คน ซึงไม่แตกต่างกันมาก
นอกจากนี ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชน สปป.ลาว แทบทุกกลุ่มอาชีพทีไม่ระบุว่าฟังวิทยุฯ
ไทย แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี ซึงมีจาํ นวน คน มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทีมี

บางกลุ่มอาชีพทีไม่ระบุว่าฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีหรื อไม่ดี ซึงมีจาํ นวน คน โดยรวม
กลุ่มตัวอย่างทังประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพเห็นว่าฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีกบั
ประเทศเพือนบ้าน (ไทยหรื อ สปป.ลาว) มีประชาชนไทยส่วนน้อยกลุ่มตัวอย่างอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย อาชีพเกษตรกร และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ทีเห็นว่าฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกบั
ประเทศเพือนบ้าน

4) ความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี จําแนกตามอาชีพ
กลุ่มตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
ลูกจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร

ประชาชนไทย
จํานวน (คน) ร้ อยละ
136
34.00
97
24.30
30
7.50
28
7.00
20
5.00
16
4.00
11
2.80
10
2.50
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
348
87.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
11
2.80
11
2.80
2
0.50
1
0.30
1
0.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
26
จํานวน (คน)
9
8

6.50
ร้ อยละ
2.30
2.00

ประชาชน สปป.ลาว
จํานวน (คน) ร้ อยละ
140
35.00
73
18.30
8
2.00
19
4.80
35
8.80
29
7.30
23
5.80
16
4.00
30
7.50
22
5.50
395
98.80
จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
จํานวน (คน) ร้ อยละ
2
0.50
0
0.00

ไม่ระบุว่าดีหรือไม่ดี
ลูกจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บา้ น
นักศึกษา
นักเรี ยน
บริ ษทั เอกชน
ผูใ้ ช้แรงงาน
อืน ๆ *
รวม
รวมทังหมด

จํานวน (คน) ร้ อยละ
2
0.50
3
0.80
0
0.00
0
0.00
3
0.80
1
0.30
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
26
400

6.50
100.00

จํานวน (คน) ร้ อยละ
0
0.00
1
0.30
0
0.00
1
0.30
0
0.00
1
3.00
0
0.00
0
0.00
5
1.30
400
100.00

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิบล้อ, อาชีพขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงาน
โครงการด้านเอดส์, อยูบ่ า้ นเฉย ๆ 2 คน, ทํางานทีสถานทูตสิงคโปร์, บริ ษทั ต่างประเทศ, เลขานุการ,
เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน
ตารางที 48 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ
จากตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของทัศนคติต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีและไม่ดีของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี หรื ออีกด้านหนึง
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพเกษตรกร อาชีพลูกจ้าง อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และแม่บา้ น รวมจํานวน
คน มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ไทย-.ลาว ไม่ดี
ในขณะทีไม่มกี ลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ในทุกกลุ่มอาชีพระบุว่าความสัมพันธ์ลาวไทยไม่ดี นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพ
เกษตรกร อาชีพลูกจ้าง อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักเรี ยน และอาชีพทํางานในบริ ษทั เอกชน ไม่
แสดงทัศนะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดีหรื อไม่ดี รวมจํานวน คน ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักศึกษา อาชีพ
ทํางานในบริ ษทั เอกชน ไม่แสดงทัศนะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีหรื อไม่ดี รวมจํานวน คน โดย
สรุ ปกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ไทย-

ลาว ดี กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ส่วนใหญ่อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และอาชีพเกษตรกร
เห็นว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ไม่ดี ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่มีใครแสดง
ทัศนะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาวไม่ดี
4.5.16

พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ และทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
ผู้ให้ สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ

จากการเข้าพืนทีวิจยั เพือสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการกลุ่มตัวอย่างประชาชน สปป.ลาว ณ
เวียงจันทน์ ผูว้ ิจยั สังเกตเห็นว่า ภรรยาหรื อแม่บา้ นจะเป็ นคนเตรี ยมกับข้าวสําหรับอาหารมือเย็น และ
มีการดืมเบียร์กบั กลุ่มเพือนในตอนเย็น โดยนังเป็ นวง เพือนทีไม่สามารถดืมได้ (เพราะสภาพร่ างกาย
เป็ นโรคกระเพาะ ฯลฯ) จะถูกคะยันคะยอซักพัก การให้ความเคารพและมีสมั มาคารวะของเด็กทีมี
ต่อผูใ้ หญ่มีให้เห็นอย่างเด่นชัด เมือคู่สนทนารู ้ว่าอีกฝ่ ายเป็ นผูใ้ หญ่ โดยจะเปลียนจากคําว่า “เจ้า” เป็ น
คําว่า “โดย” ลงท้ายการพูด การรับประทานอาหารทําปรุ งขึนเองถูกกว่าการซือรับประทาน อย่าง
เฝอหรื อก๋ วยเตียวราคาประมาณ - บาท
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า หรื อ LAO-ITECC (Lao-International Trade Exhibition and
Convention Center) (พืนทีทีผูว้ ิจยั ใช้สมั ภาษณ์กลุ่มตัวอย่างอีกแห่งหนึง) เป็ นอาคารขนาดใหญ่
ตังอยูท่ ี Kamphengmuang Road, Saysettha District นครหลวงเวียงจันทน์ บริ เวณภายนอกอาคาร
เป็ นทีจอดรถกว้างขวาง ในช่วงเวลาทีผูว้ จิ ยั อยูใ่ นพืนทีมีสไลเดอร์บา้ นลมบริ การให้เด็ก ๆ ได้เล่น มี
เต้นท์ขายอาหาร - เต็นท์ ซึงขายข้าวจี (ข้าวเหนียวปันชุบไข่ปิ ง) นําดืม ไข่ขา้ ว ฯลฯ และยังมีหอ
แสดงสินค้า (pavilion) กลางสระนํา ส่วนภายในอาคารมีโรงภาพยนตร์ ภัตตาคารอาหารญีปุ่ น ห้อง
เล่นสนุกเกอร์และโบว์ลิ ง ซูเปอร์มาร์ท และพืนทีใช้จดั แสดงสินค้าและนิทรรศการบริ เวณลานชัน
ในช่วงเวลาทีอยูใ่ นพืนทีวิจยั ทีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าแห่งนี มีการแสดงนิทรรศการ
การศึกษา หรื อ Lao International Fair on Education 2009 ทีบริ เวณลานชัน ซึงมีสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เข้าร่ วมงาน โดยสถาบันการศึกษาภายใน สปป.ลาว เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โรงเรี ยน
ปัญญาทิพศึกษา Lao-Singapore Business College ฯลฯ รวมทังสถาบันการศึกษาภายนอก สปป.ลาว
ทีเป็ นสถาบันการศึกษาไทย เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล International
College มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยมิชชัน (สระบุรี) มหาวิทยาลัย
ชินวัตร และโรงเรี ยนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ฯลฯ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ อาทิ James
Cook University (วิทยาเขต Singapore) ซึงไม่พบสถาบันการศึกษาจากจีน และเวียดนาม แต่จากการ

พูดคุยกับคน สปป.ลาว จํานวนหนึงพบว่า รัฐบาลจีนและเวียดนามให้ทุนการศึกษาแก่คน สปป.ลาว
ไปเรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษาค่อนข้างมาก
ภายในงานมีการแสดงของนักเรี ยนและนักศึกษา สปป.ลาว บนเวที และมีพิธีซึงเป็ นนักร้อง
สปป.ลาว รวมทังมีการเล่นเกมถามตอบเพือแจกรางวัลแก่ผเู ้ ข้าชมงานและกิจกรรมบนเวที ในพืนที
บริ เวณเดียวกันกับนิทรรศการการศึกษามีบูธจําหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น เสือผ้า หนังสือ เครื องประดับ
ซีดีเพลง จากการประมาณโดยสายตาซีดีเพลงในบูธจําหน่ายส่วนใหญ่เป็ นศิลปิ นไทยประมาณ เปอร์เซ็นต์ ทีเหลือเป็ นเพลงของศิลปิ น สปป.ลาว และอืน ๆ ส่วนวีซีดีจะมีทงภาพยนตร์
ั
ต่างประเทศ
และภาพยนตร์ไทย แผ่นซีดีและวีซีดีเป็ นแผ่นสําเนาละเมิดลิขสิทธิ ยกเว้นแผ่นเพลงของศิลปิ น
สปป.ลาว ซึงลักษณะดังกล่าวพบทีตลาดเช้าเช่นกัน
ในงานนิทรรศการการศึกษามีการจัดสัมมนาในหลายหัวข้อในห้องสัมมนาบริ เวณชัน
หัวข้อหนึงคือ การศึกษาใน สปป.ลาว ซึงการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ตอ้ งเรี ยน ปี โดยปี ที เรี ยน
ที School of Foundation Studies เมือขึนปี จึงแยกเรี ยนตามคณะต่าง ๆ โดยขณะนีรัฐบาล สปป.
ลาวอยูใ่ นระหว่างการปฏิรูปการศึกษา โดยพยายามปรับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จาก ปี เป็ น
ปี เพราะระบบเดิมเป็ นอุปสรรคหนึงของการศึกษาต่อในต่างประเทศสําหรับคน สปป.ลาว กล่าวคือ
ระดับมัธยมศึกษาเรี ยนน้อยกว่าสากล แต่เรี ยน ปริ ญญาตรี ปี (ยกเว้นแพทย์ใช้เวลาเรี ยนมากกว่า)
ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว มี Department of Private Education Management
ซึงส่งเสริ มสถาบันการศึกษาเอกชน โดยขณะนีมีสถานศึกษาเอกชนจํานวน
แห่ง เป็ น preschool 124 แห่ง primary school แห่ง secondary school 29 แห่ง vocation centre 7 แห่ง
technical school แห่ง colleges 81 แห่ง โดยมีครู จาํ นวน , คน สําเร็ จการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ Higher
diplomas คิดเป็ นร้อยละ Technician คิดเป็ นร้อยละ และอืน ๆ คิดเป็ นร้อยละ
กลุ่มคน สปป.ลาว ทีเดินในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าแห่งนี มีทุกเพศและช่วงอายุตงแต่
ั
เด็กไปจนถึงผูส้ ูงอายุ กล่าวได้ว่า เป็ นศูนย์รวมคนแห่งใหญ่ของ สปป.ลาว เด็กผูห้ ญิงบางส่วนทีเดิน
ภายในศูนย์ฯ มีทงนุ
ั ่งซิ นและกางเกงยีนส์ คนวัยทํางาน สปป.ลาว ท่านหนึงเล่าว่า สังคมลาว
เปลียนแปลงไปมาก หากเปรี ยบเทียบกับเมือ ปี ทีผ่านมา เพราะการขับเคลือนของเศรษฐกิจ คนก็
เปลียน และกล่าวว่า เด็กวัยรุ่ นทีเห็นใส่กางเกงยีนส์แถวนี (ศูนย์ประชุมฯ) หากสวมกางเกงแบบนีเข้า
สถานทีราชการจะถูกไล่ออกไม่ให้เข้า

ในนครหลวงเวียงจันทน์ ผูว้ ิจยั ได้สมั ภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการจํานวน คน โดยแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ ชีวติ ส่วนตัว ทัศนคติดา้ น
ต่าง ๆ พฤติกรรมการเปิ ดรับสือ และทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว รายละเอียด ดังนี8
( ) ข้ อมูลทัวไป นาง อุน่ (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ รู ปร่ างผอม สูงประมาณ
เซนติเมตร ผิวขาว อาชีพขายเครื องอยูบ่ า้ น (ขายของใช้ทวไปอยู
ั
ท่ ีบ้าน) อายุ ปี จบการศึกษาระดับ
มัธยมปลาย ส่วนแฟนจบจากรัสเซียซึงไปเรี ยนอยูร่ ัสเซีย ปี ปัจจุบนั ทํางานอยูไ่ ฟฟ้าลาว มีลูก คน
หญิง คน ชาย คน แฟนอยากเรี ยนต่อ (ปริ ญญาโท) ช่วงนีพักผ่อนไม่ได้ทาํ งานเพราะพึงจะเสร็ จ
การจัดงานดอง (งานแต่งงาน) ให้นอ้ งก็เลยได้พกั ผ่อน แต่ปกติก็ขายของทุกวันเวลา . – .
น. เดิมเป็ นคนหลวงพระบางแต่มาอยูท่ ีเวียงจันทน์ ปี แล้ว ย้ายมาตามครอบครัว เมือก่อนแฟน
ทํางานไฟฟ้าอยูท่ ีหลวงพระบางแล้วย้ายมาเวียงจันทน์ ย้ายมาอยูท่ ีนีก็ดีกว่ามาก แต่มนั ก็คนละอย่าง
ได้อย่างเสียอย่าง ถ้าพูดถึงเรื องเศรษฐกิจทางนันจะดีกว่าเพราะว่ามันเมืองน้อย (เล็ก) แต่ถา้ พูดถึง
เรื องการศึกษาลูก มาเรี ยนทีนีมันมีโอกาสกว่า แต่อยูท่ ีนันก็เริ มมีมหาวิทยาลัยแล้ว (หลวงพระบาง)
รัฐไปเปิ ด ทีสําคัญย้ายมาก็เพือการศึกษาของลูกด้วยเป็ นสําคัญ
ถ้าแฟนจะไปเรี ยน (ต่อ) ก็ไม่เป็ นไรไม่ได้ขดั เพือระดับความรู ้ เพือยกระดับ เพืออนาคต
ส่วนการทีจะไปเรี ยนก็ตอ้ งดูค่าใช้จ่ายด้วยว่ามันจําเป็ นไหมในสิ งทีเราเลือก มันต้องบวก ลบ คูณ
หาร กันให้ดีว่าใช้จ่ายไปแล้วเราก็ตอ้ งพออยูไ่ ด้ สมมติว่าอยูน่ ีมันแพงเพราะเราอยูก่ บั ครอบครัว
รวมทังการไปการมาและต้องส่งลูกเรี ยน (ปัจจัยต่าง ๆ ทีต้องพิจารณา) สูไ้ ปเรี ยนต่างประเทศอย่าง
ไทยก็ใกล้ ๆ ข้ามไปข้ามมาก็ไม่มีปัญหา เดียวนีมันก็สะดวกแล้ว ขีรถไปมาแป๊ บเดียวก็ถึงแล้ว
หลาย ๆ คนเค้าก็ไปเรี ยนเย็นวันศุกร์หรื อเสาร์เค้าก็กลับมาลาวเพราะเสาร์และอาทิตย์มนั ก็หยุด เย็น
วันอาทิตย์หรื อเช้าวันจันทร์ก็กลับไปเรี ยน หลายคนทีทํางานไฟฟ้าเค้าก็ไปเรี ยน แฟนอยากยกระดับ
ภาษาอังกฤษอยากยกระดับทางนี เค้าก็พอพูดได้เขียนได้แต่ไม่เก่ง
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ปกติก็ดูโทรทัศน์และฟังวิทยุฯ เท่า ๆ กัน ดูโทรทัศน์ก็ดูข่าว ดู
ละครช่อง พูดถึงวิทยุฯ ทุกวันนีเค้าก็โอเคแล้ว ปกติชอบฟังวิทยุฯ ฟังตอนเช้า ฟังทังของไทยของ
ลาว ทีลาวมีวิทยุฯ – สถานี แต่ของไทยมีหลายสถานี แต่ส่วนมากจะฟังของไทยเพราะมีสินค้า
ลาวไปโฆษณา ชอบฟังเพลงมันสนุกดีทาํ งานแล้วก็ฟังไปเรื อย ๆ
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ความพัวพันตอนนีก็โอเคแล้ว เหมือนพีน้องไปมาหาสู่
กันก็สะดวกสบาย ก็ไปอุดรฯ หนองคายมันก็เหมือนกับเวียงจันทน์ ปี หนึงก็ไปหลายครังอยู่ พาลูก
ไปเทียว และไปซือของ ถ้าเป็ นช่วงพักเรี ยนจะไปประมาณอาทิตย์ละครัง ถ้าช่วงเรี ยนก็ไม่ค่อยได้ไป
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ผูว้ ิจยั พยายามคงคําพูดเดิมของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ไว้ โดยปรับเปลียนและอธิ บายเพิ มเติมบางส่ วน

( ) ข้อมูลทัวไป นาย เวียง (นามสมมติ) มีบุคลิกลักษณะผอม สูงประมาณ
เซนติเมตร
ผิวขาว เป็ นนักศึกษา เรี ยนอยูช่ นปี
ั ที สาขาวิชาบัญชีการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก ตังอยูห่ ่างจากตัวเมืองประมาณ กิโลเมตร ไปตามทาง
เลข ใต้ เกิดทีเวียงจันทน์ เป็ นคนเวียงจันทน์ บ้านเกิดอยูแ่ ถวในเมืองอยูบ่ า้ นป๋ าย แต่ปัจจุบนั ย้าย
ไปอยูบ่ า้ นสะพังเมิ งอยูใ่ กล้กบั ดงโดก ย้ายไปเพราะพ่อกับแม่สร้างบ้านอยูท่ ีนัน แม่ เป็ นท่านหมอ
(แพทย์)
ทํางานอยูท่ ีโรงพยาบาลมโหสถซึงเป็ นโรงพยาบาลของรัฐ
ส่วนพ่อเรี ยนจบด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า ทํางานอยูท่ ีโครงการเขือนนําเทิน
เป็ นลูกคนเดียว พ่อและแม่ห่วงมากไม่ค่อยให้ไปไหน แต่ปกติกไ็ ม่ค่อยไปไหนอยูแ่ ล้วตอน
ทีสอบได้สาขานีก็คิดว่าแม่ก็อยากให้เรี ยนหมออยู่ แต่พ่อว่าเรี ยนหมอมันนานและก็รู้สึกว่าจะลําบาก
มากเพราะว่าอยูล่ าวเงินเดือนท่านหมอไม่ได้สูงเหมือนอยูต่ ่างประเทศแต่ก็เป็ นอาชีพทีน่าสรรเสริ ญ
เพราะต้องเสียสละมาก
เคยอยูก่ บั แม่ตอนแม่เข้าเวรหลายครังตอนเป็ นเด็กเพราะว่าพ่อไม่อยูพ่ ่อ
เดินทางตลอด
อยากไปเรี ยนทีต่างประเทศ แต่ก็อยูท่ ีความสามารถ ส่วนพ่อและแม่ก็คงจะอนุญาตเพราะ
เพือความก้าวหน้าของลูก ตอนอยูป่ ระถมและมัธยมต้นอยูโ่ รงเรี ยนสินไทร ส่วนมัธยมปลายอยู่
โรงเรี ยนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ ปัจจุบนั เรี ยนจันทร์ - ศุกร์ ส่วนเสาร์และอาทิตย์หยุด สําหรับเวลา
เรี ยนขึนอยูก่ บั หลักสูตรและทางมหาวิทยาลัยจัดให้เรี ยน ทุกวันนีเรี ยนช่วงเช้าตังแต่ . – . น.
ตอนบ่ายก็ว่างส่วนมากก็จะอยูบ่ า้ นและอ่านหนังสือ ดูทีวี ฟังวิทยุฯ ส่วนการอ่านหนังสือก็อ่าน
ประจําตลอดไม่ใช่แค่จะเส่ง (สอบ) แล้วจึงอ่าน ก็อ่านหนังสือพิมพ์ลาว เช่นหนังสือพิมพ์ประชาชน
ประเทศลาว แล้วก็หนังสือพิมพ์ลาวทีเป็ นภาษาอังกฤษ แล้วก็อ่านนิตยสาร นิตยสารช่วง – ปี หลัง
นีก็เติบโตกันมากเลยตามไม่ทนั เลย ถ้าจะซือนิตยสารก็อยูท่ ีโรงเรี ยนก็มีขาย แต่ส่วนมากจะไม่ค่อย
เห็นตามร้านหนังสือถ้าเป็ นหนังสือพิมพ์เค้าก็จะส่งไปสํานักงานองค์การเลย
หรื อไม่ก็ตอ้ งจอง
ถ้าร้านขายธรรมดามี แต่มนี อ้ ย
ถ้าให้เลือกเรี ยนได้ ถ้าไปไกล ๆ ก็อยากไปออสเตรเลียหรื อญีปุ่ น พ่อก็เคยพูดอยูว่ ่าไทยก็ดี
เหมือนกันเพราะว่ามันใกล้บา้ น เรื องภาษา วัฒนธรรม เรื องการกินก็ใกล้เคียงกันมันก็อาจจะ
สะดวกสบายเพราะเราไปเรี ยนก็ไม่ตอ้ งปรับตัวอะไรมาก มันก็จะง่ายในด้านนี พูดถึงประเทศอืนที
ใกล้เคียง ไทยง่ายทีสุดแล้ว ถ้าจะไปเรี ยนเวียดนามต้องเรี ยนภาษา
ปี ก่อน ก็มีเพือนไปเรี ยน
เหมือนกัน ก็จะไปเรี ยนเวียดนามกับจีนเพราะว่ามันจะมีทุนให้เส่ง แต่ละปี ก็มีทุนมากอยู่ ส่วนทุน
ไทยไม่รู้เลยว่ามีไหม แต่คิดว่าน่าจะมีมากอยู่ แต่ไม่ค่อยได้ยนิ สักเท่าไหร่ ส่วนมากทีได้ยนิ ประกาศ
เส่งอยูล่ าวจะมีไปจีน เวียดนาม ญีปุ่ น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ มีเพือนบางคนเส่งได้ก็ได้ไป
ตอนนียังไม่มนใจว่
ั าจะเรี ยนต่อหรื อเปล่าก็ตอ้ งดูก่อน เพราะเราเป็ นลูกคนเดียวด้วย ถ้าเรี ยน
ก็ตอ้ งใช้เวลามากขึน พ่อแม่ก็ไม่รู้จะออกบํานาญวันไหน ถ้าออกบํานาญเร็ วเราก็ตอ้ งทํางานหาเงิน
เพือดูแลครอบครัว ก็ตอ้ งปรึ กษาพ่อแม่ก่อนว่า จะต้องทําอย่างไรต่อไป เป้าหมายตอนนีก็คือเรี ยนให้

จบปริ ญญาตรี ก่อนจะเรี ยนต่อหรื อไม่ก็ตอ้ งดูว่าเราเรี ยนจบแล้วทําผลการเรี ยนได้ดีแค่ไหน ตอนนีก็
ถือว่าได้คะแนนเฉลียดีอยู่
มาไทยก็ประมาณปี ละครัง ส่วนมากจะไปอุดรฯ ก็ไปซือหนังสือทีซีเอ็ด ดอกหญ้า เพราะว่า
เรื องหนังสือ สํานักพิมพ์ทีลาวก็กาํ ลังพัฒนาเหมือนกัน แต่ว่าไทยมันพัฒนากว่าแล้ว ก็อ่านภาษาไทย
ออกแต่บางคําเช่นคําศัพท์ทางวิชาการ หรื อเฉพาะด้านอาจจะไม่เข้าใจ อาจจะเป็ นเฉพาะด้านแบบคํา
บาลี สันสฤตประมาณนี ซึงลาวเราจะมีคาํ ลาว เราไม่พดู คําบาลี สันสฤตแล้ว ไทยก็ยงั ใช้อยูป่ ระมาณ
นีหรื ออาจจะเป็ นวิชาเคมี ฟิ สิกส์เราจะมีต่าง ส่วนมากถ้าเราซือหนังสือเคมีมาอ่านเราจะงงเพราะว่า
ไทยจะพูดตามระบบอังกฤษ
ส่วนเราเรี ยนอยูส่ ามัญม.ปลายนีจะพูดเป็ นภาษาฝรั ง
แต่ขึนมา
มหาวิทยาลัยแล้วจะเริ มเปลียนจากฝรั งมาใช้องั กฤษแทน
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ วิทยุฯ ของลาวก็จะมี คลืน . , . และ . แต่ละคลืน
ออกอากาศไม่เหมือนกันแต่เขาไม่ได้เจาะจงว่าเป็ นสถานีเพลงหรื อทัวไป โทรทัศน์ลาวจะมีอยู่
ช่อง โทรภาพแห่งชาติลาวช่อง ช่อง และลาวสตาร์ แชนแนล9 ซึงส่งจากดาวเทียม ส่วนวิทยุฯ
ไทยส่วนมากจะมีแต่เพลง ส่วนมากจะฟังวิทยุเพือผ่อนคลายจากการเรี ยน ชอบเพลงทุกแนว เช่นแนว
เพลงทีผสมผสาน ถ้าพูดถึงวงโอเวอร์แดนซ์ หรื อวงเซลล์ก็ถือว่าเป็ นวงทีดัง ถ้าจะฟังข่าวส่วนมากก็
จะดูในโทรทัศน์มากกว่า ส่วนวิทยุฯ ไทยก็จะฟังเพลงมากกว่าส่วนมากจะฟังคลืนทีอยูแ่ ถวแม่นาํ โขง
อยูใ่ กล้ ๆ เรา ทีเรารับคลืนได้ ดูโทรทัศน์ทุกวันส่วนมากจะติดตามข่าว
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาวสายพัวพันตามข่าวก็ดีมาตลอดมีอะไรก็ช่วยเหลือกันบาง
ทีก็อาจจะมีการเข้าใจผิดกันบ้างแต่ก็ตกลงกันได้อยูเ่ สมอก็ถือว่าเป็ นสายสัมพันธ์ทีดี คล้าย ๆ กับคน
รัก คน บางครังอาจจะมีปัญหากันบ้าง มันไม่สามารถจะตัดสินหรื อพูดได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ลาวกับไทย, เวียดนามหรื อจีนประเทศไหนสัมพันธ์มากกว่ากัน เราต้องพัวพันกันทุกคนเราต้องถือว่า
เพือนบ้านกันต้องเสมอภาคกันทุกคน
( ) ข้ อมูลทัวไป นาย บัวสอน (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ รู ปร่ างผอมสูง สูงประมาณ
เซนติเมตร ผิวขาว อายุ ปี มีพีน้องทังหมด คน ชาย หญิง เป็ นลูกคนที ส่วนมากทํางาน
แล้วแต่บางคนยังเรี ยนอยู่ บ้านอยูเ่ วียงแถวดงโดก แถวโรงเรี ยน (มหาวิทยาลัย) ใกล้ ๆ กับโรงเรี ยน
เรี ยนอยูป่ ี คณะไอที มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวดงโดก พ่อแม่ทาํ งานค้าขายเป็ นธุรกิจของตนเอง ถ้า
จบไอทีก็อยากทํางานเกียวกับการนําความรู ้ของตนเองไปใช้กบั เทคโนโลยีทีทันสมัย อยากทํางาน
เป็ นพนักงานของรัฐ เพราะทํางานเอกชนเงินเดือนอาจจะแพงอยู่ แต่ของรัฐเค้าจะดูแลเราไปตลอด
ชีวิต เวลาไปโรงเรี ยนก็ขีรถจักร (รถมอเตอร์ไซค์) ไป นาน ๆ ถึงจะมาไทย พาแฟนสาวมาทําฟัน (จัด
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ผูใ้ หญ่ สปป.ลาว ท่านหนึงแสดงอาการไม่พอใจในการพูดของวีเจ ของลาวสตาร์ ทีนิยมใช้คาํ ไทยในรายการ เช่น ใช้คาํ ว่า “ลุน้ ” ซึ ง
ภาษาลาว หมายถึง รุ่ น ไม่ได้หมายถึง การเอาใจช่วยหรื อตังตารออย่างใจจดใจจ่อกับผลทีจะเกิดขึนหรื อรางวัล และคําว่า “กิก” ซึ งคน
สปป.ลาว ถือว่าการมีชูห้ รื อมีเมียน้อยเป็ นสิ งไม่ดี หากผูท้ ีอยูใ่ นแวดวงราชการมีชูห้ รื อมีเมียน้อยจะไม่เจริ ญก้าวหน้าในหน้าทีการงาน

ฟัน) มาทีนี มาทําฟันทีนีเพราะเค้าทําดี ทําสวย มีเพือนทีเป็ นคนลาวแนะนํา (คลินิก) มา ข้ามมาก็มา
ซือของกินของใช้ก็ชอบไปโลตัสบิ กเจียง มาซือของ กินข้าว ดูหนัง ร้องคาราโอเกะบ้าง
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ก็ฟังวิทยุไทย คลืนไหนสนุกก็ฟัง ชอบฟังเพลงสตริ งชอบเพลง
ของ Clash, กับ Retrospect (ศิลปิ นไทย) ฟังวิทยุฯ เวลาก่อนนอน เพลงก็ฟังได้หมด แต่เพลงร็ อคถ้า
เรื องชอบก็ชอบ Clash, กับ Retrospect (อย่างทีว่าไป) วิทยุฯ ลาวก็ฟังตลอด (วิทยุฯ ไทยและ สปป.
ลาว) ต่างกันก็ฟังไทยเค้าก็พดู แต่เรื องทีอยูไ่ ทยเราก็ไม่ค่อยรู ้ อยูล่ าวเค้าก็พูดเรื องอยูล่ าวเราก็พอรู ้
ปกติฟังของลาวมากกว่า ของไทยไม่ค่อยฟัง เวลาก่อนนอนถึงจะฟัง ก็คือฟังไทยก็สนุกอยูแ่ ต่เค้าพูด
อะไรมาเราก็ไม่รู้ทีนันเป็ นอย่างนันเราก็ไม่ได้เห็นอย่างนีเราก็ไม่รู้ แต่ของลาววิทยุบอกทีนันทีนีเราก็
พอรู ้พอเห็น ฟังวิทยุฯ ไทยได้ประโยชน์คือได้อพั เดทเกียวกับหลาย ๆ เรื องของไทย (ส่วนโทรทัศน์)
ดูทีวีไทยตลอดเลย ชอบดูหนัง ชอบดูรายการหลาย ๆ อย่าง ข่าว ดูช่อง บ่อยทีสุด ชอบเตะบาล
(เล่นกีฬาฟุตบอล) ชอบดูฟุตบอลอังกฤษดูถ่ายทอดสด จะดูของช่องไทยช่อง ของลาวจะไม่ค่อย
ถ่ายทอดเท่าไหร่ เป็ นนักกีฬาฟุตบอลของคณะ เป็ นทีมคณะ ก็ติดตามข่าวฟุตบอลตลอดจากโทรทัศน์
ไทยบ้างของลาวบ้าง
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ความสัมพันธ์ไทย-ลาวก็ไปด้วยกันดี การค้า ก็ไปมาหาสู่
กันก็ไม่มีอะไร ก็ฮกั แพงกันเหมือนพีน้องกันไทย-ลาว
( ) ข้ อมูลทัวไป นาย สมหวัง (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ รู ปร่ างผอมถึงผอมมาก สูง
ประมาณ
เซนติเมตร ผิวคลํา อาชีพขับรถรับส่งคนไทยและคน สปป.ลาว ข้ามฝั งไปมา ชอบดู
ฟุตบอลชอบทีม แมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด อาร์เซน่อล เชลซี (สโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษ) เวลา
ว่างจากหลังการทํางานก็ไปเล่นฟุตบอลกับเพือน ๆ ทีสนามโรงเรี ยนประถมใกล้ ๆ บ้าน อายุ ปี
บ้านเกิดอยูท่ ีวังเวียง แล้วมาอยูท่ ีเวียงจันทน์ วังเวียงห่างจากนีประมาณ
กิโลเมตร เป็ นสถาน
ท่องเทียวธรรมชาติ เป็ นผา ถํา แม่เป็ นคนลาวส่วนพ่อเป็ นคนไทย มีบา้ นอยูท่ ีฝั งไทยและลาว ไม่ไกล
จากสะพาน (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว) เวลาขับรถส่งลูกค้ามาฝั งไทยก็จะค้างท◌ี◌่ไทยเพือรอรับ
ลูกค้าใหม่ไป สปป.ลาว วันนีพ่อแม่ไปงานดอง ไม่เรี ยนต่อ เลือกทํางานดีกว่าเรี ยนสูงแค่ไหนไม่มี
เงินก็เหมือนเก่า (ก็เท่านัน) อยูท่ ีลาวใครทํางานราชการเดือนหนึงอยูท่ ี สามแสนห้าหมืนเอง (เงินกีบ)
ประมาณพันกว่าบาทเอง แม่ทาํ เกียวกับธุรกิจรับส่ง (ให้บริ การเช่ารถตู)้ มาได้ปีกว่าแล้ว เมือก่อนแม่
เป็ นแม่คา้ ขายเครื องไฟฟ้าทัวไปเอาจากไทยมาขายทีลาว โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น เครื องเล่นซีดี ทีเลิกทํา
เพราะขายไปแล้วไม่ได้เงินมีแต่คนมาติดหนี วิ งรถ (ให้บริ การเช่ารถ) ดีกว่า คนไทยมา สปป.ลาว
เยอะ
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ฟังวิทยุฯ ไทย ชอบฟังธรรมมะฟังหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจแต่ฟังไป
หัวเราะได้ตลอดท่านพูดเหมือนตลกเลย ชอบฟังธรรมมะแต่ไม่ชอบเข้าวัด นอกจากฟังข่าว ธรรมมะ
ก็ดูข่าวการเมืองอันนีสําคัญสุดเลย ดูละคร ดูทีวีไทย มากกว่าของลาว ช่องลาวไม่มีอะไรหรอก ดู

ละครไทยหมดละอยูท่ ีลาว วิทยุฯ ก็ฟังไทยมากกว่า เพลงไม่ค่อยฟัง ชอบฟังธรรมมะทีสอนคนติดยา
ของพระพยอม แล้วก็มีหลวงพ่ออีก – ท่าน
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ในสายตาตอนนีคิดว่าความพัวพันไทย-ลาวดี เหมือน
บ้านกันเอง ข้ามไปข้ามมาก็เหมือนบ้านกันเอง
( ) ข้อมูลทัวไป นาย อิน (นามสมมติ) บุกคลิกลักษณะ เป็ นคนค่อนข้างอ้วน สูงประมาณ
เซนติเมตร อาชีพให้บริ การเช่ารถตู ้ (ขับเอง) ปังจุบนั ยังโสด แต่มีแฟนอยู่ ตอนนีอายุ ย่าง
เดิมเป็ นคนปากเซ จําปาศักดิ ปากเซก็เป็ นจังหวัด เป็ นเมืองเอกของจําปาศักดิ มาอยูเ่ วียงจันทน์ได้
ปี แล้ว เป็ นน้องคนสุดท้อง มีพีสาว คน ซึงไปเปิ ดร้านอาหารอยูท่ ีเยอรมัน พีสาวอีกคนขายเพชรอยู่
หน้าลาวพลาซ่า โดยเอาเพชรมาจากอินเดีย (มาขาย) เคยบินไปหาพีสาวทีอยูเ่ มืองเอสเซิน ทีเยอรมัน
ครัง ไปช่วงฤดูร้อน ก็ติดต่อกับพีสาวทางโทรศัพท์ไม่ได้ใช้อีเมล์เพราะไม่ค่อยมีเวลาเข้าใช้อีเมล์
ตอนนีก็เรี ยนปริ ญญาตรี การเงินอยูท่ ีวิทยาลัยลาวนานาชาติซึงเป็ นของเอกชน ตอนนีเรี ยนอยูป่ ี
หลักสูตร ปี แล้วเรี ยนต่ออีก ปี ก็จบ ป.ตรี ถ้าไม่ติดงานก็มีเวลาไปเรี ยนแต่ถา้ มีงานก็ไม่ได้ไป
เกรดเฉลีย . อนาคตยังไม่แน่ใจจะเรี ยนต่อจนจบ ป.ตรี หรื อไม่ให้เรี ยนจบ (ตามหลักสูตร ปี )
และทําตรงนี (ให้เช่ารถตู)้ ไปก่อนจบแล้วค่อยว่ากันใหม่ หากพูดถึงอนาคตอยากไปทํางานทางภาษี
และศุลกากร
ย้ายมาจากจําปาศักดิมาอยูเ่ วียงจันทน์ทงครอบครั
ั
วรวมทังพ่อแม่ดว้ ย แต่เราก็ไป ๆ มา ๆ อยู่
เพราะว่าญาติพน้ี องยังอยูท่ ีนัน จําปาศักดิก็ไม่ใหญ่มากแต่มีแหล่งท่องเทียวหลายที ก็มีคนไปเทียว
เยอะ เดียวนีเค้าก็จดเป็ นเมืองมรดกโลก อยูว่ ดั ภูจาํ ปาศักดิ ก็ห่างจากนี (เวียงจันทน์) ประมาณ
กิโลเมตร ใช้เวลา ชัวโมง เป็ นทางตรง ถ้าจะไปเทียวต้องใช้เวลาอย่างน้อย วัน คืน เพราะต้อง
ไปหลายที เศรษฐกิจของเมืองจําปาศักดิเทียบไม่ได้กบั เวียงจันทน์เลยเพราะจําปาศักดิเป็ นเมืองเล็ก
ประชากรไม่มาก แต่มนั จะเป็ นเมืองแหล่งท่องเทียว ถ้าจะไปเทียวแล้วค้างคืนมันก็จะมีโรงแรมเป็ น
โรงแรม ดาวขึนไป ราคาก็ทวั ๆ ไป
ใช้โทรศัพท์มือถือ มีทงซิ
ั มของ สปป.ลาว และไทย คือ ทรู มูฟ ซึงไม่ค่อยได้ใช้ซิมไทยเท่าใด
อาชีพขับรถตู ้ ราคาทีขับอยู่ (ให้บริ การ) ในเวียงจันทน์ , บาทต่อวัน ตังแต่ . – . น.
หลังจากนันถ้าเกินเวลาจะคิด ชัวโมงละ
บาท ราคานีเราพูดเผือ แต่ตกลงราคากันได้ถา้ เป็ นแขก
ประจํา ถ้าเป็ นช่วงเทศกาลก็จะมีลูกค้าเยอะก็จะคิดราคาเต็ม เพราะว่าเป็ นช่วงเทศกาล ถ้าเราเอาราคา
ลง (ลดราคา) คนอืนก็จะว่าเราได้ อย่างงานนีเป็ นส่วนราชการไทยติดต่อมาเราก็คิดในราคาย่อมเยา
เพือในอนาคตต่อไปเค้าจะได้มาใช้บริ การเราอีก เดียวนีมีรถ คันคือรถ ทีนัง และรถ ทีนังให้
เลือก ทําอาชีพนีมา ปี แล้ว ทํากับพีสาว พีสาวเป็ นคนไปรับงานมาให้ สํานักงาน (สํานักส่งเสริ ม
ธุรกิจบริ การ กรมส่งเสริ มการส่งออก) ทีมาใช้บริ การเค้าก็รู้จกั กับเพือนของพีสาวแล้วก็ติดต่อผ่าน
กันมา เค้าก็ใช้บริ การเราประจํา รถตูค้ นั นีเป็ นรถ ทีนังพึงออกได้ เดือน คันนีเป็ นของตัวเอง

เมือก่อนขับรถของพีสาว คันนีออกเองต้องซือเงินสดอยูล่ าวไม่มีเงินผ่อน พ่อแม่เป็ นคนซือให้ ถ้าวัน
ไหนว่างจากทํางานก็เป็ นอาสากูภ้ ยั (มูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยาก: FOUNDATION ASSISTING
POOR PEOPLE OF LAO PDR) ทีทําเพราะต้องการช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือแต่ละครังเรา
ไม่ได้และไม่ตอ้ งการเงินซักกีบจากการช่วยเหลือแต่ละครัง เราช่วยด้วยใจ ส่วนค่าใช้จ่ายค่านํามัน
หรื อรถกูภ้ ยั เราได้รับอุปถัมภ์จากหลวงตามหาบัวอยูท่ ีจังหวัดอุดรธานี มีพน้ี องอยูย่ โสธรเค้าก็ทาํ กูภ้ ยั
อยูร่ ่ วมใจยโสธร คือตาของผมหลังจากเลิกกับยายแล้วก็ขา้ มฝั งไป (ข้ามมาประเทศไทย) ได้เมียใหม่
แล้วมีลูกหลานทีนัน ผมก็ไปเยียมตลอด
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ก็ฟังวิทยุฯ ไทยอยู่ ฟังไสตล์ลูกทุ่ง วิทยุฯ ลาวก็ฟัง ทีลาวจะมีคลืน
.
. . และ . เป็ นคลืนเปิ ดใหม่เป็ นของต่างประเทศ ส่วนโทรทัศน์มี สถานี มี
สถานีโทรภาพแห่งชาติลาว , และลาวสตาร์ แต่ปกติไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์ถา้ ดูส่วนมากก็ดูเตะบาล
(แข่งฟุตบอล) ชอบทีมแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด (สโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษ) เวลาดูบอลก็ดูผา่ น
โทรทัศน์เคเบิ ลลาว และมีอีกบริ ษทั เคเบิ ลทีเปิ ดใหม่ชือดิจิทลั แต่คนส่วนใหญ่ใช้บริการของเคเบิ ล
ลาวเพราะเปิ ดมาก่อน ค่าใช้จ่ายเดือนละ พันกีบ เป็ นเงินไทยประมาณ - บาท เริ มต้นตกอยูท่ ี
ประมาณ ล้าน แสนกีบ เงินไทยก็ประมาณ , บาท ค่าเปิ ดตัวใช้ เค้าจะให้ดูฟรี เดือน
หลังจากนันก็จะเก็บเดือนละ - บาท ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ฟังวิทยุ ฟังแต่ซีดีฟังเพลงลาว ซีดีไทย
ก็ซือฟังเพลงลูกทุ่ง ฟังวิทยุฯ ก็ฟังเป็ นช่วง ช่วงเพลงมันก็จะมีโฆษณาเราก็คอยดูว่ามีสินค้าอะไรใหม่
ๆ แต่ก็ไม่ค่อยได้ฟัง แต่ถา้ ฟังจะฟังช่วงบ่าย ช่วงเย็น ฟังคลืน . ของไทย ฟังวิทยุฯ ไทย และลาว
เท่า ๆ กันภาษามันก็คล้าย ๆ กัน เราก็ไม่ได้เน้นว่าจะฟังของใครมากกว่ากัน ส่วนมากวิทยุฯ จะเปิ ด
เพลงมาก ข่าวก็จะมีตอนต้นชัวโมงทังวิทยุฯ ไทยและลาว
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ก็รู้สึกว่าดี ตังแต่หลังสงครามก็มีความพัวพันกันมา
ตลอด ทุกวันนีก็เรื อย ๆ ไม่มีปัญหาอะไร
( ) ข้อมูลทัวไป นาย วิเชียร (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ รู ปร่ างท้วมเล็กน้อย สูงประมาณ
เซนติเมตร ผิวออกคลํา อายุ ปี มีพน้ี องทังหมด คน เรี ยนอยู่ คน ทีเหลือทํางาน พ่อและแม่
เสียชีวิตแล้ว บ้านอยูท่ ีเวียงจันทน์ บ้านผมอยูแ่ ถวโรงแสดงละคร เค้าเรี ยกว่าแถวถนนพงสํานาน
แต่งงานมา ปี แล้ว (มีภรรยาเป็ นคนไทย) ยังไม่มีลกู อาชีพวิศวกรก่อสร้างทัวไป เป็ น (พวก) อาคาร
ชลประทาน ขัว (สะพาน) ถนน ทํางานทีบริ ษทั เอกชน บริ ษทั ทีทํางานเป็ นของลาวเอง ทํางานมา ปี
แล้ว จบปริ ญญาตรี ทีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเดียวกับดงโดก แต่เป็ นคณะ
วิศวกรรม หมายความว่าไปเรี ยนดงโดกแล้วก็แยกสาย แยกสายไปตามคณะ คณะวิศวกรรมอยูแ่ ถว
โชคปันหลวง ถนนมิตรภาพลาว – ไทย ทํางานเวลา . – . น. ทํางานจันทร์ - เสาร์ หยุดวัน
อาทิตย์ มาไทยเดือนละครังหรื อสองครังแล้วแต่ความจําเป็ นมากน้อย มาซือของกลับบ้าน บางครังก็
มาโรงพยาบาลมาตรวจสุขภาพทัวไปอยูท่ ีโรงพยาบาลวัฒนาทีหนองคาย ปี หนึงตรวจครังหนึง

ลาวไอเท็คเป็ นของบริ ษทั ลาวเวิลด์กรุ๊ ปเป็ นคนลาวร่ วมทุนกับต่างชาติ
ลาวไอเท็คก็
เหมือนกับบิ กเจียง (ศูนย์การค้าในจังหวัดหนองคาย) ถ้าเทียบก็เป็ นเหมือนบิ กเจียงเวียงจันทน์ก็คล้าย
ๆ กัน อยูท่ ีลาวชอบเทียวธรรมชาติ เทียวป่ า นําตก (เกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์) ตอนผม
ไปดูสนามทีกําลังก่อสร้างทีใช้แข่งกีฬาซีเกมส์ตอนนันก่อสร้างได้ราว ๆ เปอร์เซ็นต์ ตอนนีคง
ประมาณ - เปอร์เซ็นต์แล้ว อนาคตยังไม่ได้วางแผนก็คงทํางานไปเรื อย ๆ ก่อน
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ก็ดูทีวี ดูหนังดูข่าวดูละครอะไรต่าง ๆ ก็ดูหมดช่อง ช่อง และก็
สารคดีอะไรต่าง ๆ ส่วนมากชอบดูสารคดีเรื องเกียวกับวิศวกรรม สารคดีเกียวกับสัตว์ เกียวกับ
วิทยาศาสตร์ ชอบรายการดิสคัฟเวอร์รี ข่าวของไทยไม่เหมือนกับของลาว ต่างกันคือส่วนมากข่าว
การเมืองของลาวจะไม่ค่อยออกไม่ค่อยมี ข่าวเกียวกับอุบตั ิเหตุ การฆ่ากันตาย ข่าวทีไม่ดี ของลาวจะ
ไม่ออก (ออกอากาศ) ตัดเลย ทีลาวมีสถานีโทรทัศน์อยู่ – สถานี มีโทรทัศน์แห่งชาติแล้วก็ลาว
สตาร์ ดูฟุตบอลอังกฤษอยูแ่ ต่ดูคนเดียวไม่สนุก ก็ชอบทีมแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด (สโมสรฟุตบอลใน
ประเทศอังกฤษ) ปกติก็ฟังวิทยุฯ จะฟัง . ฟังเพลงทัว ๆ ไป ฟังไปเรื อย ๆ ปกติฟังวิทยุฯ เวลาว่าง
แต่ไม่ได้ฟังทุกวัน จะฟังช่วงตอน โมง โมง ปกติจะไม่ค่อยมีเวลาต้องทํางานทังวัน
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ความสัมพันธ์ไทยกับลาวก็ดีแน่นแฟ้น ดูจากผมก็เอาเมีย
คนไทย
( ) ข้ อมูลทัวไป นาย บุญหลาย (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ รู ปร่ างไม่อว้ นไม่ผอม สูง
ประมาณ เซนติเมตร ผิวคลํา อายุ ปี ตอนนียังโสด ทํางานอยูโ่ ครงการท่องเทียวของมาเลเซีย
ทีประจําอยูเ่ วียงจันทน์ ได้ประมาณ – เดือน ทํางานจันทร์ – ศุกร์ เวลา . – . น.
สํานักงานอยูใ่ นสถานทูตมาเลเซีย มาอยูเ่ วียงจันทน์ได้ ปี แล้ว พ่อแม่อยูป่ ากซันผมมาอยูก่ บั พีสาว
จะกลับบ้านเดือนละ – ครัง ผมเรี ยนมาทางบริ หารธุรกิจ บ้านเกิดผมอยูท่ างแขวง อยูป่ ากซัน ตรง
ข้ามกับบึงกาฬ ห่างจากเวียงจันทน์ประมาณ
กิโลเมตร ส่วนมากคนทางแขวงจะเข้ามาเรี ยนทีนี
เรี ยนจบได้งานและก็ใช้ชีวิต ส่วนตัวเองมาทํางานนีเพราะโดยส่วนตัวชอบเรื องการท่องเทียว ชอบ
เทียวสิ งใหม่ ๆ ทีเราเห็นและชีวิตแต่ละชีวิตมันก็ต่างกันถ้าเราอยูท่ ีเก่ามาก ๆ บางทีมนั ไม่ปรับตัวกับ
สภาพ
บางทีเราออกไปเห็นสภาพข้างนอกแล้วเรากลับเข้ามามันทําให้รู้ว่าตอนเราอยูท่ ีนีมันดี
ตรงไหนไม่ดีตรงไหนตัวอย่างเราอยูใ่ นเวียงจันทน์แล้วเราไปหลวงพระบางกลับมาเราจะมีวิสยั ทัศน์
ทีกว้างออกไป ผมว่ามี สิ งทีทําให้แต่งงานช้า คือ หนึงความตังใจสูง สองมีอุดมการณ์กบั ชีวติ และ
สามชอบเรี ยนชอบเสาะหาความรู ้หรื อสิ งใหม่ ๆ ของผมคือข้อที ทีทําให้ผมยังไม่แต่งงาน
ตอนนีมีแผนคือท่องเทียว ผมทํางานการท่องเทียวแต่กย็ งั ไม่ได้ไปทุกทีในประเทศแต่จะ
เลือกทีเด่น ๆ เช่นภาคเหนือหลวงพระบาง จุดเด่นของหลวงพระบางคือ มีภูเขาล้อมรอบ มีแม่นาํ มี
อากาศดี เป็ นเมืองเก่า เคยเป็ นนครหลวงของลาว เป็ นทีอยูข่ องเจ้าชีวิตในหลาย ๆ กษัตริ ย ์ มีสิ ง
ศักดิสิทธิคู่บา้ นคู่เมือง เป็ นเมืองวัฒนธรรม ส่วนภาคใต้จะไปจําปาศักดิ สุวรรณเขต ผมเคยไปที

มาเลเซีย ไปมะละกาและกัวลาลัมเปอร์ ผมชอบทําธุรกิจมากกว่า (ทํางานประจําสํานักงาน) สิ งทีผม
ถนัดคือเรื องพืนที หมายความว่าทีดิน เรื องอํานาจการต่อรอง ผมขอพูดเรื องส่วนตัวนะครับ มี
โรงเรี ยนเปิ ดสอนทางด้านกฎหมายซึงเป็ นของพีเขยอยูท่ ่าแขกตรงข้ามกับนครพนม อยูฝ่ ั งนี (สปป.
ลาว) เค้าจะให้ (เทียบวุฒิ) ชันกลางอยูค่ ือยังไม่ถึงปริ ญญาตรี เรี ยน ปี ต่ออีก ปี ถึงได้ปริ ญญา
โรงเรี ยนเปิ ดมาได้ ปี แล้ว สอนเรื องกฎหมายปกครอง มีนกั เรี ยนทุกปี ประมาณ กว่าคน ถ้าอยู่
ท่าแขกก็ถือว่าเยอะแล้ว (จํานวนนักเรี ยนดังกล่าว) อนาคตสามารถตังเป็ นมหาวิทยาลัยได้แต่เราต้อง
มีความพัวพันกับกระทรวงศึกษา
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ช่วงนีไม่ค่อยได้ฟังวิทยุฯ ปกติก็ไม่ค่อยฟังวิทยุฯ คือพอเลิกงาน
กลับมาก็ดูข่าวบ้างแล้วก็ทาํ งานบ้านทีมี แล้วก็พกั ผ่อน ปกติดูโทรทัศน์ของหลายประเทศ ติดเคเบิ ล
เลยรับได้หลายช่อง เคเบิ ลน่าจะเป็ นบริ ษทั ของจีนอันนีก็ไม่แน่ใจ ก็จ่ายเป็ นรายเดือนตอนแรกก็เสีย
ค่าติดตังประมาณร้อยกว่าเหรี ยญ หลังจากนันก็จ่ายเดือนละ . เหรี ยญ ก็มพี นักงานมาติดตังให้ ที
ติดตังเพราะชอบดูฟตุ บอลชอบทีมอาร์เซน่อล (สโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษ) โทรทัศน์ไทยก็ดู
แต่ส่วนมากจะดูข่าวเพราะข่าวจะเร็ว แต่ปกติจะดูของหลาย ๆ ประเทศเพราะชอบดูสิ งแปลก ๆ จีน
เวียดนาม ไทย แต่พม่าไม่เคยเห็น แต่วิทยุไม่ค่อยได้ฟัง ทีบ้านไม่มีเครื องรับวิทยุ เมือสมัยตอนยังเด็ก
ก็ฟังอยูฟ่ ังทังของไทยและลาว ส่วนมากจะรับได้ของอุดรฯ หนองคาย และนครพนม เท่าทีเคยฟังก็
คิดว่ามันดีเพราะมันสือให้ชาวบ้านเข้าใจได้เร็ ว เพราะว่าคนในท้องถิ นถ้าจะให้เค้ารับรู ้มนั ต้องเป็ น
วิทยุฯ พูดภาษาชาวบ้านมันจะทําให้เค้าเข้าใจได้เร็วขึน
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ความพัวพันคือในความคิด ทุกอย่างตอนนีมีการปรับตัว
มาก ๆ การร่ วมมือมากขึนเพือผลประโยชน์ของทังสองฝั ง เพือรายได้ทงสอง
ั
(ฝั ง) นักลงทุน
นักท่องเทียวก็มาก ดีขึน ตัวอย่างก็คือทีมานังคุยกันวันนีผมว่าการสือสารมันง่าย ๆ ไม่ตอ้ งใช้ล่าม ไม่
ต้องใช้ภาษามือ
( ) ข้อมูลทัวไป นาย ศรเงิน (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ รู ปร่ างท้วม สูงประมาณ
เซนติเมตร ผิวออกคลํา อายุ ปี อาชีพพนักงานราชการ ทํางานอยูป่ กครองกําแพง ทํางานจันทร์ถึง
ศุกร์ ส่วนเสาร์และอาทิตย์หยุด ทํางานตังแต่ โมงถึง โมงเย็น จบการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาการ
ปกครอง ทํางานมา ปี แล้ว มีลูก คน อายุ ขวบ ลูกเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาล พ่อและแม่ไม่ได้ทาํ งาน
มีพีน้อง คน ทํางานแล้วทุกคน เป็ นลูกคนแรก บ้านอยูเ่ วียงจันทน์ แถวบ้านท่าหลวง ข้ามมาไทยไม่
บ่อย เวลาต้องการสิ งทีอยากซือถึงข้ามมา นังรถเมล์มาจากลาว วันนีไปอุดรธานี เพราะต้องการซือ
เครื อง (ของใช้) ทีอุดรฯ ซือเครื องไอทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ทีหนองคายก็มี แต่ทีอุดรฯ จะถูกกว่า
ไปบิ กซี เจริ ญศรี คอมเพล็ก (ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดอุดรธานี) เหมารถตูไ้ ป ราคา , บาทต่อ
วัน

พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ฟังวิทยุฯ ไทย ส่วนมากฟังคลืน
ชอบฟังเพลง ฟังทุกแนว
อยากโทรศัพท์มาขอเพลงแต่ไม่มีเวลา ฟังวิทยุฯ เวลาขับรถไปการ (ทํางาน) และเวลาเลิกการ และ
ตอนสวย (สาย) กินข้าวก็ฟังวิทยุฯ บ้าง เวลาขึนรถก็เปิ ดวิทยุฯ ฟังเลย ฟังข่าวก็ติดตามการเมืองไทย
น่าติดตามดี (ติดตาม) เรื องนายกตอนนี ดูทีวีไทยทุกวัน ดูข่าว หนัง ละคร ชอบดูช่อง เพราะพูดมี
สาระดี ชอบดูกีฬาเตะบาล (ฟุตบอล) ชอบทีมเชลซี (สโมสรฟุตบอลของอังกฤษ) เตะบาลดูทาง
เคเบิ ลทีวีของลาว มันจะดูได้ ทรู สปอร์ต (true sport) มีถ่ายทอดสดก็ดูตลอด
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ความสัมพันธ์ไทยกับ สปป.ลาว ก็ดี บ้านใกล้เรื อนเคียง
มันก็มีมาตังแต่ประวัติศาสตร์ มันก็ไม่มีอะไรเปลียนแปลงหรอกทุกวันนี ก็เหมือนพีน้องกัน
( ) ข้อมูลทัวไป นาย อนุสรณ์ (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะผอม สูงประมาณ เซนติเมตร
อาชีพทําธุรกิจส่วนตัวเกียวกับการทําป้ายจราจร การขีดเส้นจราจร ไฟถนนและไฟสวน อายุ ปี มี
ลูก คนเป็ นผูช้ ายทังคู่ จบวิศวกรรมโยธา ซึงเรี ยน ปี (ยังไม่จบปริ ญญาตรี ) ปัจจุบนั ยังอยูก่ บั พ่อแม่
ยังไม่ได้แยกจากแม่ แต่แม่ก็มคี วามสุขกับการได้เลียงหลาน เวลาออกพืนทีต่างเขต (ทํางาน) ลูก ๆ จะ
อยูก่ บั แม่และเมีย การร่ วมงานกับคนอืน ผูท้ าํ งานทุกคนมีความเท่าเทียมกัน คนในสังคมต้องพึงพา
อาศัยกัน ทีสําคัญครอบครัวต้องอบอุ่น บางคนรวยมาก แต่ไม่มีความสุข
ในอดีตเคยอยูก่ บั พีคนไทย (เพือนร่ วมงาน) คนหนึงซึงระเบียบมาก เค้าเป็ นคนมีความ
ละเอียดในด้านเอกสารมาก บางทีพีเค้าเคยบอกว่าให้จดั ห้องให้เรี ยบร้อย เคยไปอบรมของบริ ษทั
เอ็ม ทีกรุ งเทพฯ ประมาณ – วัน ทีบริ ษทั เอ็ม จะมีพวกวัสดุสาํ หรับทําป้ายจารจร ต่อมาก็ไปฝึ ก
เรื องอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย พวกแว่นตา พวกกันฝุ่ น อัดหู (ทีปิ ดหู) ประมาณนี ทีเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของ M เกียวกับเรื องอุปกรณ์เพือความปลอดภัยสําหรับบุคคล ก็เลยได้ไป เวลาเค้าพูด
เรื องงานอยูเ่ มืองทองทีมันเกียวข้องกับเรา เพราะว่าตอนนันก็ไปเรื องไซเน็คอยูเ่ มืองทอง ไปเมือปี
2005 - 2006 ตอนนันไปก็เดินไม่ครบก็เดินดูผา่ น ๆ แล้วก็ขอโบรชัวร์ นามบัตรกลับมา แล้วเราก็
ติดต่อกลับไปทางอีเมล์ ถ้าไม่เข้าใจเราอาจจะโทรไปเลย พูดง่าย ๆ ว่าศึกษาจากประเทศไทยมันจะ
ง่ายกว่าศึกษาจากประเทศอืน ๆ เพราะใกล้เคียงกัน ทุกอย่างใกล้เคียงกัน ความเข้าใจของคน การนํา
(มา) ใช้ สิ งแวดล้อม จุดประสงค์ทีจะใช้ ทุกอย่างมันจะใกล้เคียงกัน เพราะฉะนันเอาตัวนีไปใกล้กว่า
ถ้าไปเวียดนาม ไปทางจีน จะเป็ นอีกแบบหนึง มันจะห่าง ๆ กัน ของไทยจะใกล้ ๆ กัน ประมาณนัน
ภาษาก็เข้าใจกันง่าย พวกปึ ม (หนังสือ) วิศวกรรม พวกปึ มแบบบ้าน จะต้องได้ศึกษาจากไทย
เพราะว่าไทยจะแกะมาจากเมืองนอก แล้วเราก็มาทําความเข้าใจมันก็ง่ายกว่า ถ้าเรามีตน้ ฉบับมันก็ดี
แต่ว่าต้นฉบับมันก็ไม่ค่อยมีหรอกลาว หาทีลาวยาก เอกสารพวกนีมันค่อนข้างแพง เราซือกับไทยมา
ศึกษาก็ได้
ผูห้ ญิงทีมาต้อนรับ (ที M) เข้ามาถามว่ามาจากไหน ก็เลยตอบเค้าว่ามาจากลาว ผูห้ ญิงเขา
ตอบว่าจริ งหรื อ ซึงเห็นว่า ไม่ควรดูถูกกัน และว่าคนไทยดูเหมือนนิยมผิวขาวมาก ส่วนตัวมาไทยปี

หนึงประมาณ – ครัง อยากเรี ยนต่อให้จบปริ ญญาตรี และต่อ ป. โท แต่ตอ้ งจัดเวลาให้ดี อยากมีลกู
อีก - คนพอ เพราะต้องการเลียงดูเขา สามารถเลียงดูเขาได้อย่างเต็มที
สินค้าประเภทรถมอเตอร์ไซค์ อย่างฮอนด้า นําเข้าจากไทยจะมีคุณภาพดีกว่า รถนําเข้าจาก
จีน ซึงเป็ นของเกาหลี อย่าง KOLAO หรื อยีห้อจีน ซึงเอาแซ้มาตังเป็ นชือ (รถ) ของจีนเหล็กจะเป็ น
สนิมง่าย พลาสติกทีใช้คลุมตัวรถจะบาง แตกง่าย คือ สินค้าไทยมีมาตรฐานกว่า
บางทีคนลาวจะเดินทางไปจําปาสัก หรื อพืนทีอืน เขาจะข้ามไปฝั งไทย แล้วขับรถไป (พืนที
ในฝั งลาว) เช่นผ่านสกลนคร เพราะนอกจากการขับรถในลาวจะถูกจํากัดความเร็ วแล้ว ยังมีสตั ว์เยอะ
เช่น วัว ควาย ตัวเองเคยขับรถชนควายตาย คือการขับรถชนสัตว์เลียงตาย เจ้าของสัตว์เลียงต้องเป็ นผู ้
จ่ายค่าเสียหายทีเกิดขึนกับรถ แต่จริ ง ๆ แล้วหากอาจารย์ (ผูว้ ิจยั ) ขับรถเพือไปเทียว ควรขับในไทย
แล้วจึงข้ามไปเทียวทีนัน ๆ แต่ถา้ ต้องการชมวิถีชีวิตระหว่างทางค่อยใช้เส้นทางจากเวียงจันทน์
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ฟังวิทยุฯ และดูทีวีไทยมากและมากกว่าของลาว ดูทีวดี ูข่าวสาร
บ้างเมืองของไทย ส่วนฟังวิทยุฯ ก็จะฟัง อสมท. ฟังวิทยุฯ ค่อนข้างมาก เห็นว่าสือมวลชนไทยควร
นําเสนอข่าวตามข้อเท็จจริ งหรื อเป็ นจริ ง สรยุทธ (สรยุทธ สุทศั นะจินดา) ใช้วิธีการเล่าข่าว โดยใช้
ภาษาตลาด ทําให้เข้าถึงคนดู
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ความพัวพันไทย-ลาว ตอนนีรู ้สึกว่าแน่นขึน เข้าใจกัน
มากขึน ทีผ่านมาคงเข้าใจคือ ต่างฝ่ ายต่างคิด คือมาระยะหลังรัฐบาลเค้าก็ชีแจงกันดี ต่างฝ่ ายก็โอเค
ค่อนข้างดีขึนแล้ว ดีขึนกว่าเก่ามากถ้าเทียบรุ่ นแต่ก่อนรู ้สึกดีขึนกว่าเก่ามาก แต่ก่อนไม่รู้เลยว่าลาว
เป็ นแบบไหน ถ้าพูดถึงลาวต้องคิดถึงอีสานเลยประมาณว่า แต่เดียวนีเค้าจะเข้าใจว่าลาวเป็ นแบบนี ๆ
วัฒนธรรมคล้ายกัน ภาษาปากเว้าคล้ายกัน (ภาษาพูดคล้ายกัน) มีแหล่งท่องเทียวทีไหนประมาณนัน
ก็เลยว่าเค้าเข้าใจกันดีมากขึน
( ) ข้อมูลทัวไป นาย สมนึก (นามสมมติ) บุคลิกลักษณะ เป็ นคนรู ปร่ างท้วม สูงประมาณ
เซนติเมตร ผิวขาวเป็ นข้าราชการอยูใ่ นแผนกหนึงของกระทรวงสาธารณสุข มีลูก คน ชาย
คน หญิง คน เรี ยนมหาวิทยาลัย คน มัธยม คน ผูช้ ายเรี ยนวิศวกรรม ลูกสาวเรี ยนธนาคาร
ตอนนีอายุ ปี อยากทํางานไปเรื อย ๆ แต่กต็ อ้ งดูสุขภาพก่อน ถ้าไม่ไหวก็ถึงออก แต่ก็ออกกําลัง
กายเป็ นประจํา นาน ๆ ถึงจะมาไทย เคยมาประชุมทีไทย ทํางานเกียวกับยาเสพติด รักษาผูท้ ีติดยาเสพ
ติดซึงมีศูนย์อยูท่ ีเวียงจันทน์ ทํางาน วันจันทร์ - ศุกร์ ส่วนเสาร์และอาทิตย์หยุด ทํางานเวลา . . น.
เคยไปฝึ กอบรมเกียวกับการรักษาผูต้ ิดยาเสพติดอยูท่ ีเชียงใหม่ อ.แม่ริม ทีศูนย์ยาเสพติด
ภาคเหนือ วันและได้ไปเทียวพระธาตุดอยสุเทพ ปี ทีแล้วก็ไปประชุมทีกรุ งเทพฯ ไป วัน เวลา
ไปกรุ งเทพฯ จะไปขึนเครื องบินทีอุดรธานี รัฐบาล (สปป.ลาว) ได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูต
อเมริ กาทีประจําอยูใ่ นลาว เค้าก็สนับสนุนให้ทุนไปประชุม ไปก็ได้ประโยชน์ดี หลาย ๆ ประเทศที

มาร่ วมเค้าก็ทาํ ประโยชน์มานานแล้วเกียวกับการรักษายาเสพติด อยูล่ าวเราก็ยงั ถือว่าเป็ นปัญหาที
ใหม่ เราก็ไปเอาบทเรี ยนกับเค้า ตอนไปประชุมสถานทูตอเมริ กาจ่ายให้หมดเลย พวกเรายังขาด
งบประมาณยังขาดเงิน เวลาต้องไปประชุมอะไรเค้าก็ตอ้ งช่วยรัฐบาลลาวยังไม่มีเงิน เงินไม่เยอะ
ตอนทีไปกรุ งเทพฯ ก็ได้ไปเทียวด้วย มีทีเทียวเยอะคนเยอะทีลาวคนน้อย ถ้าคนเยอะก็ดีเรื อง
เศรษฐกิจคือใครทําอะไรก็ได้ซือได้ขาย อย่างห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ไปดูแล้วคนเยอะทังเรื อง
อาหารการกิน เครื องใช้อะไรต่อมิอะไรถือว่าไปก็ครบชุดแล้ว ใคร ๆ ก็ไปเทียว ไปซือ ถ้าคนไปเค้าก็
ต้องจ่าย อย่างนันผูท้ ีทําธุรกิจการขายก็ได้เงิน ไม่เหมือนทีลาวคนน้อย ถ้าช่วงนี (แต่ปัจจุบนั ที สปป.
ลาว) ก็ไอเท็ค (ศูนย์การค้าลาว-ไอเท็ค) เดียวนี (คน สปป.ลาว) ก็เริ มเข้าใจแต่ก่อนเค้าก็ไม่คุน้ เคย
เพราะส่วนมากจะเป็ นคนชนบทเค้าไม่คุน้ เคยเรื องสรรพสินค้า ไอเท็คเปิ ดได้ – ปี แล้ว
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ รู ้จกั ไทยมากเพราะอยูใ่ กล้กนั และดูโทรทัศน์ไทยทุกวัน ดูทงของ
ั
ไทยและของลาว แต่ดูโทรทัศน์ไทยมากกว่าของลาวเพราะของลาวปิ ดสถานีเร็ วและมีนอ้ ยสถานี
โทรทัศน์ลาวมี ช่อง โทรทัศน์แห่งชาติลาว , และลาวสตาร์ ฟังวิทยุฯ ก็ฟังของทังสอง (ไทยและ
สปป.ลาว) ไม่ได้เลือกฟังของใครมากกว่ากันก็แล้วแต่โอกาส อย่างของลาวปิ ดก็ฟังไทย ไทยปิ ดก็ฟัง
ลาวก็ไม่ได้แน่นอนว่าต้องฟังตัวนี (สถานี) ตัวนัน มีเวลาว่างก็ฟัง ฟังตอนเทียง ฟังตอนเลิกงาน
ปัจจุบนั วิทยุฯ ทีเค้าทําอยูม่ นั ก็ดี แต่ก็ฟังแต่ทีหนองคาย ใกล้ ๆ ก็ศรี เชียงใหม่ของหนองคายก็รับได้
โดยสรุ ปกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
ปัจจุบนั อาศัยอยูใ่ นเวียงจันทน์ และเคยข้ามมาประเทศไทย
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการส่วนใหญ่
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย และวิทยุฯ สปป.ลาว โดยเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย เพราะมีเพลงมาก ชอบฟังเพลง
ลูกทุ่ง ชอบฟังเพลงสตริ ง ชอบฟังธรรมะ (พระพยอม) ชอบฟังโฆษณาสินค้า (ไทยและ สปป.ลาว)
และฟังข่าว และเพราะมีภาษาทีคล้ายกัน สําหรับเวลาทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ เช่น เวลาว่าง หลังจากการ
ทํางาน ก่อนทํางาน ฟังเวลาทํางาน และฟังก่อนนอน และเปิ ดรับฟังสถานีวิทยุฯ ไทย ทีตังอยูใ่ กล้กบั
แม่นาํ โขง เช่น อําเมืองหนองคาย อําเภอศรี เชียงใหม่ เพราะสามารถรับสัญญาณได้ สําหรับการ
เปิ ดรับสือโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เปิ ดรับสือโทรทัศน์ของไทยมากกว่าของ สปป.ลาว
โดยมีความเห็นว่าเปิ ดรับสือโทรทัศน์ไทย เพราะ ชอบดูหนังดูละคร ข่าว สารคดี และรายการต่าง ๆ
รวมทังประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์มากกว่า สปป.ลาว สําหรับการเปิ ดรับสือโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เปิ ดรับเคเบิ ลทีวี โดยเป็ นสมาชิกและเสียค่ารับชมรายเดือน ส่วนมากดูการแข่งขันฟุตบอล
(อังกฤษ)
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ
ส่วนใหญ่มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี โดยมีทศั นะว่า เหมือนพีน้องกัน บ้านใกล้เรื อนเคียง

การข้ามไปมาสะดวกสบาย มีการค้าขาย/ลงทุนระหว่างสองฝั ง มีนกั ท่องเทียวชาวไทยมาเทียวลาว
มากขึน มีความช่วยเหลือระหว่างไทย – สปป.ลาว และมีภรรยา/ญาติพีน้องเป็ นคนไทย
4.6 วิทยุฯ ไทยกับการส่ งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว
การศึกษาสถานภาพของวิทยุฯ ไทย พบว่า มีความพยายามทีจะจัดทําโครงการความร่ วมมือ
ในการผลิตรายการวิทยุฯ ร่ วมกันระหว่าง สวท. ซึงเป็ นหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ของ
ไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และรายการทีผลิตร่ วมกันโดยนักจัดรายการวิทยุฯ
ไทยและ สปป.ลาว ทางสถานีวิทยุฯ อสมท. ซึงเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทังรายการทีผลิตขึน
เพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ทาง สวท. และความพยายามผลักดันของโครงการวิจยั นี โดยผล
จากการศึกษา มีรายละเอียดดังนี
4.6.1

วิทยุของรัฐกับรายการร่ วมผลิตตามโครงการ Twin Radio

กระทรวงการต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ และจังหวัดหนองคาย ผลักดัน โครงการ
“ลาวซุกยูไ้ ทยผลักดัน ร่ วมสร้างสรรค์วิทยุชายแดน” หรื อ Twin Radio โดยต้นปี พ.ศ.
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดหนองคายและผูอ้ าํ นวยการ สวท.หนองคายเสนอโครงการฯ ดังกล่าว โดยมี
ผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองคายเป็ นผูอ้ าํ นวยการโครงการ
โครงการฯ มีวตั ถุประสงค์ เพือ (1) พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน ให้เข้าใจวิถีชีวิตระหว่าง
กันและอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ (2) เสริ มสร้างความร่ วมมือทางด้านความมันคงบริ เวณชายแดน โดยให้
ชุมชนทีใกล้ชิด ทังสองฝ่ ายเป็ นแนวร่ วมในการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทําอันเป็ น
ความผิดทางกฎหมาย (3) เสริ มสร้างทัศนคติทีดีต่อกัน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
และ ( ) สนองนโยบายความมันคงแห่งชาติของไทยต่อลาว โดยใช้วิธีทางวัฒนธรรมให้เกิดความ
ไว้วางใจระหว่างกัน
รู ปแบบของรายการคือ ให้ทงฝ่
ั ายไทยและ สปป.ลาว ร่ วมกันผลิตรายการวิทยุฯ แต่
แนวความคิดของโครงการฯ ดังกล่าว ไม่สามารถนําไปสู่ภาคการปฏิบตั ิได้ เนืองจากข้อจํากัดบาง
ประการจากทาง สปป.ลาว กล่าวคือ โครงการยังไม่ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
สปป.ลาว (รายละเอียดเพิ มเติมอ่านได้จากภาคผนวก ก)

โครงการ Twin Radio ถูกตังคําถามจากผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว ถึงระดับทีเท่าเทียมกันของ
สถานีวิทยุฯ ทีจะร่ วมมือ โดยกล่าวว่า ในขณะที สวท.หนองคาย เป็ นสถานีวิทยุฯ ท้องถิ นประจํา
จังหวัด แต่สถานีวิทยุฯ ทีนครเวียงจันทน์ เป็ นสถานีวิทยุฯ ของเมืองหลวงเช่นเดียวกับกรุ งเทพฯ และ
ยังเป็ นสถานีวิทยุฯ ระดับชาติ มิใช่สถานีวิทยุฯ ท้องถิ นประจําจังหวัด
4.6.2 วิทยุของรัฐวิสาหกิจกับรายการร่ วมผลิตโดยคน สปป.ลาว ทีข้ ามฝังมาจัดรายการ
นอกจากการดําเนินงานของ สวท. อันเป็ นหน่วยงานของรัฐสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว วิทยุกระจายเสียงองค์การสือสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย
(อสมท. หนองคาย) ซึงเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็ได้ดาํ เนินการจัดรายการ “ดีเจลาว-ไทย เชือมใจ
สองฝั งโขง” โดยเป็ นการนําเสนอความบันเทิงด้วยเพลงเป็ นหลักและสอดแทรกเนือหาสาระเกียวกับ
การท่องเทียว วัฒนธรรม และภาษา
ในรู ปแบบของรายการเป็ นการเชิญนักจัดรายการวิทยุฯ ของ สปป.ลาว (เป็ นคนในแวดวง
บันเทิงที สปป.ลาว) ข้ามแม่นาํ โขงมาร่ วมจัดรายการกับนักจัดรายการวิทยุฯ ของ อสมท.หนองคาย
เป็ นรายการทีนําเสนอ ภาษา กล่าวคือ นักจัดรายการวิทยุฯ สปป.ลาว ใช้ภาษาลาว ส่วนนักจัด
รายการวิทยุฯ ไทยใช้ภาษาไทย ซึงรายการทีนําเสนอเป็ นรายการเพลงทีเน้นเพลงสตริ งเป็ นหลัก
โดยเฉพาะเพลงทีเป็ นทีนิยมในขณะนัน และเสนอเพลงลูกทุ่งบางครังบางคราว ในระยะเริ มต้นของ
การดําเนินงานอยูใ่ นรู ปแบบการ “ทําด้วยใจรัก” แต่หากนักจัดรายการวิทยุฯ สปป.ลาว สามารถหา
ผูส้ นับสนุนรายการได้กจ็ ะได้ส่วนแบ่งทีเป็ นส่วนต่างหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว หลังจากรายการดังกล่าว
ได้ดาํ เนินงานและออกอากาศระยะหนึง รายการต้องยุติลง เนืองจากไม่มีผสู ้ นับสนุนรายการ เพราะ
ลักษณะของการเป็ นสถานีวิทยุฯ รัฐวิสาหกิจ การหาผูส้ นับสนุนรายการเป็ นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึง
ในการดําเนินงาน ประกอบกับนักจัดรายการทาง สปป.ลาว มีภารกิจค่อนข้างมาก ทําให้เดินทาง
มาร่ วมจัดรายการไม่ค่อยสมําเสมอและไม่มาจัดรายการในทีสุด
นักจัดรายการวิทยุฯ อสมท. แสดงความตังใจและสนใจทีจะผลิตรายการลักษณะดังกล่าวอีก
ครัง หากมีโอกาส
4.6.3 วิทยุชายแดนเพือความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดหนองคายและอําเภอบึงกาฬมีการ
ดําเนินการในการผลิตรายการวิทยุฯ ทีมีเป้าหมายเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว อันเป็ นรายการ

เพือความมันคง และในอดีตเป็ นการปฏิบตั ิการจิตวิทยา (ปจว.) ซึงรายการทีทําการศึกษาด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนือหา (content analysis) ได้แก่ รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ออกอากาศทาง สวท. อําเภอ
บึงกาฬ และรายการ “สองฝั งโขง” ออกอากาศทาง สวท. จังหวัดหนองคาย ผลจากการวิเคราะห์
เนือหาจําแนกตามเนือหารายการ รู ปแบบรายการและคํา วลี และประโยคทีเกียวข้องกับ
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว มีรายละเอียดดังนี
4.6.3.1 เนือหาและรู ปแบบรายการเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว
จากการวิเคราะห์เนือหารายการทัง รายการดังกล่าวข้างต้น พบว่ารายการทัง รายการ
นําเสนอด้วยภาษาไทย (กลาง) ในภาพรวมของทัง
รายการมีเนือหาและรู ปแบบรายการ
รายละเอียด ดังนี
) เนือหารายการเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-ลาว

เนื อหารายการ

ข อ้ มูลข่าวสาร
34.83%

ความบ ันเทิง
65.17%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการโดยภาพรวม
จากการศึกษาเนือหารายการวิทยุฯ เพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
โดยภาพรวม พบว่าเนือหารายการแบ่งออกเป็ น ประเภท คือ ความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ .
และข้อมูลข่าวสาร คิดเป็ นร้อยละ . โดยในแต่ละส่วนมีเนือหาทีเป็ นรายละเอียดย่อย ดังต่อไปนี

. ) เนือหารายการเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ประเภทความบันเทิง

ความบันเทิง
ผูฟ้ ั งขอและ
มอบเพลงผ่าน
รายการ
11.15%

เพลงเพือชีวติ
0.66%

เพลงลูกกรุง
0.66%
เพลงลูกทุง่
47.54%

เพลงลุกทุง่ เพือชีวติ
16.07%
เพลงหมอลํา
23.93%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการประเภทความบันเทิงโดยภาพรวม

1)
2)
3)
4)
5)
6)

การศึกษาเนือหารายการประเภทความบันเทิงพบประเด็นย่อย ตามลําดับ ดังนี
เพลงลูกทุ่ง คิดเป็ นร้อยละ 47.54
เพลงหมอลํา คิดเป็ นร้อยละ 23.93
เพลงลุกทุ่งเพือชีวิต คิดเป็ นร้อยละ 16.07
ผูฟ้ ังขอและมอบเพลงผ่านรายการ คิดเป็ นร้อยละ 11.15
เพลงเพือชีวิต คิดเป็ นร้อยละ 0.66
เพลงลูกกรุ ง คิดเป็ นร้อยละ 0.66

. ) เนือหารายการเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ประเภทข้ อมูลข่ าวสาร

ข้ อมูล ข่ าวสาร
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและราชวงศ์ไ ทย
1.84%

การค้า/เศรษฐกิจ
0.61%

การส่งกําลังใจถึงชาวใต้
0.61%

การถวายอาลัยสมเด็จ
พระพีนางเธอฯ 1.84%
การรณรงค์ขบั ขีปลอดภัย
3.07%
การรณรงค์การป้องกัน
ยาเสพติด (ปปส.) 4.91%
การปลูกป่ าเฉลิมพระเกีย รติ
5.52%
กฎหมาย
5.52%

ข่าว
6.13%

วัฒนธรรม/ประเพณี โฆษณารายการตนเอง
11.04%
7.98%

ประชาสัมพันธ์ซเี กมส์
0.61%

สภาพอากาศ/
พยากรณ์อากาศ
0.61%
การร้องเรียน
ข้าราชการทุจริต
0.61%

สุขภาพ/อนามัย
22.09%

ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
จากหน่ วยงาน
ต่าง ๆ 15.34%

การรณรงค์การเลือกตัง
11.66%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสารโดยภาพรวม
การศึกษาเนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสาร พบประเด็นย่อยตามลําดับ ดังนี
1) สุขภาพ/อนามัย คิดเป็ นร้อยละ 22.09
2) ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 15.34
3) การรณรงค์การเลือกตัง คิดเป็ นร้อยละ 11.66
4) โฆษณารายการตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 11.04
5) วัฒนธรรม/ประเพณี คิดเป็ นร้อยละ 7.98
6) ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 6.13
7) กฎหมาย คิดเป็ นร้อยละ 5.52
8) การปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ คิดเป็ นร้อยละ 5.52
9) การรณรงค์การป้องกันยาเสพติด (ปปส.) คิดเป็ นร้อยละ 4.91
10) การรณรงค์ขบั ขีปลอดภัย คิดเป็ นร้อยละ 3.07
11) การถวายอาลัยสมเด็จพระพีนางเธอฯ คิดเป็ นร้อยละ 1.84
12) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และราชวงศ์ไทย คิดเป็ นร้อยละ 1.84
13) การค้า/เศรษฐกิจ คิดเป็ นร้อยละ 0.61
14) การส่งกําลังใจถึงชาวใต้ คิดเป็ นร้อยละ 0.61

15) ประชาสัมพันธ์ซีเกมส์ คิดเป็ นร้อยละ 0.61
16) สภาพอากาศ/พยากรณ์อากาศ คิดเป็ นร้อยละ 0.61
17) การร้องเรี ยนข้าราชการทุจริ ต คิดเป็ นร้อยละ 0.61

) รู ปแบบรายการเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-ลาว
การศึกษารู ปแบบรายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว พบว่า มีการนําเสนอรายการ
รู ปแบบ คือ รายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้และเปิ ดรับสายจากผูฟ้ ัง และรายการเพลงแทรก
ข่าวสารความรู ้ โดยไม่มกี ารเปิ ดสายให้ผฟู ้ ังโทรศัพท์เข้าออกอากาศในรายการ ซึง รู ปแบบมี
โครงสร้างรายการในภาพรวมทีประกอบด้วย
นําเสนอเพลง 1 เพลง
กล่าวเปิ ดรายการ
นักจัดรายการวิทยุฯ นําเสนอเนือหาของรายการ
เปิ ดรับโทรศัพท์จากผูฟ้ ัง
นําเสนอเพลง 2 - 3 เพลง
นําเสนอ สปอต การรณรงค์/ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
นักจัดรายการวิทยุฯ นําเสนอเนือหาของรายการ
เปิ ดรับโทรศัพท์จากผูฟ้ ัง
นําเสนอเพลง 2 - 3 เพลง
นําเสนอ สปอต การรณรงค์/ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
นักจัดรายการวิทยุฯ นําเสนอเนือหาของรายการ
กล่าวปิ ดรายการ
นําเสนอเพลง 1 เพลง
อย่างไรก็ตามเมือวิเคราะห์เนือหา โดยแยกการวิเคราะห์ตามรายการ พบว่าในแต่ละรายการ
มีเนือหาและรู ปแบบรายการ รายละเอียดดังนี

. . . เนือหาและรู ปแบบรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
) เนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
เนื อหารายการ

ข้อมูลข่าวสาร
39.83%

ความบ ันเทิง
60.17%

แผนภูมทิ ี แสดงเนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” โดยภาพรวม
จากการศึกษาเนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” โดยภาพรวม พบว่าเนือหารายการแบ่ง
ออกเป็ น ประเภท คือ ความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ . และข้อมูลข่าวสาร คิดเป็ นร้อยละ .

1.1) เนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ประเภทความบันเทิง
บันเทิง

เพลงหมอลํา
4.05%
เพลงลูกทุง่ เพือชีวติ
13.87%

ผูฟ้ ั งขอและมอบ
เพลงผ่านรายการ
26.01%

เพลงลูกกรุง
2.31%
เพลงเพือชีวติ
0.58%

เพลงลูกทุง่
53.18%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการประเภทความบันเทิง (รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” )
การศึกษาเนือหารายการประเภทความบันเทิง ของรายการ ”ฮักแพงไทย-ลาว” พบว่า มี
ประเด็นย่อยตามลําดับ ดังนี
1) เพลงลูกทุ่ง คิดเป็ นร้อยละ 53.18
2) ผูฟ้ ังขอและมอบเพลงผ่านรายการ คิดเป็ นร้อยละ 26.01
3) เพลงลุกทุ่งเพือชีวิต คิดเป็ นร้อยละ 13.87
4) เพลงหมอลํา คิดเป็ นร้อยละ 4.05
5) เพลงลูกกรุ ง คิดเป็ นร้อยละ 2.31
6) เพลงเพือชีวิต คิดเป็ นร้อยละ 0.58

1. ) เนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ประเภทข้ อมูลข่ าวสาร
ข้ อมูล ข่ าวสาร
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและราชวงศ์
6.02%

ข่าว
3.61%

การบริการชุมชน
2.41%

เศรษฐกิจ
6.02%

ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
จากหน่ วยงาน

การเกษตร
1.20%
สุขภาพและอนามัย
30.12%
วัฒนธรรมและประเพณี
15.66%

กฎหมาย
10.84%

การเมืองการปกครอง
14.46%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสาร (รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” )
การศึกษาเนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสาร ของรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
พบว่า มีประเด็นย่อยตามลําดับ ดังนี
1) สุขภาพและอนามัย คิดเป็ นร้อยละ 30.12
2) วัฒนธรรมและประเพณี คิดเป็ นร้อยละ 15.66
3) การเมืองการปกครอง คิดเป็ นร้อยละ 14.46
4) กฎหมาย คิดเป็ นร้อยละ 10.84
5) ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 9.64
6) เศรษฐกิจ คิดเป็ นร้อยละ 6.02
7) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และราชวงศ์ คิดเป็ นร้อยละ 6.02
8) ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 3.61
9) การบริ การชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 2.41
) การเกษตร คิดเป็ นร้อยละ 1.20

1.3) เนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ทีเกียวกับความสัมพันธ์ ไทย- ลาว
จากการวิเคราะห์เนือหาของรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” พบว่า รายการได้นาํ เสนอ
กรอบของเนือหาทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว และความยาวของประเด็นเนือหาต่าง ๆ
ซึงรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี
เนือหาทีเกียวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว
การเชือมต่อรางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ไทย-ลาว
การจัดการแข่งขันจักรยานเนืองในโอกาสเฉลิมฉลองสะพานมิตรไทย-ลาว
การขยายปริ มาณการรับซือพลังงานไฟฟ้าจากลาว
การจับกุมแรงงานต่างด้าวจาก สปป.ลาว ทีหลอกหลวงโดยนายหน้าคนไทย และ
การเตือนภัยการหลอกลวงแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทย
ขันตอนการนําเข้าสินค้าจาก ประเทศเพือนบ้าน
อาชีพต้องห้ามสําหรับคนต่างด้าว (อาชีพสงวนสําหรับคนไทย)
การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว
การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทย
ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับนายจ้างทีต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทย
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับแรงงานต่างด้าวทีต้องการเข้ามาทํางานในประเทศไทย
ตารางที

ความยาวในการออกอากาศ
2 นาที 5 วินาที
1 นาที 15 วินาที
3 นาที
2 นาที 50 วินาที
1 นาที 40 วินาที
3 นาที
1 นาที
2 นาที
2 นาที 35 วินาที
2 นาที 35 วินาที
2 นาที 35 วินาที

แสดงเนือหาทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว และความยาวของประเด็นเนือหา

จากการวิเคราะห์เนือหารายการประเภทความบันเทิงยังพบว่า รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
ได้นาํ เสนอเพลงทีมีเกียวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว เพลง คือ เพลง “สาวลาว บ่าวไทย” ซึงมีความ
ยาว 4 นาที 15 วินาที (ดูเนือร้องในภาคผนวก ฌ)

2) รู ปแบบรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” มีรูปแบบเป็ นรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้และเปิ ดรับสาย
จากผูฟ้ ัง
) โครงสร้ างรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” มีโครงสร้างรายการ ทีประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี
นําเสนอเพลง 1 เพลง
กล่าวเปิ ดรายการ
ช่วงที 1 ช่วง “คุณขอมาเราจัดให้” เป็ นการเปิ ดรับโทรศัพท์จากผูฟ้ ังทัง สปป.ลาว และ ไทย
นําเสนอสปอต การรณรงค์/ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน / รายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว”
นําเสนอเพลง 2 - 3 เพลง
ช่วงที 2 ช่วง “ข่าวสาร และกฎหมาย” เกียวกับข่าวสารและกฎหมายระหว่างประเทศ
เปิ ดรับโทรศัพท์จากผูฟ้ ังทัง สปป.ลาว และ ไทย ประมาณ 1-2 สาย
นําเสนอเพลง 2 - 3 เพลง
นําเสนอสปอต การรณรงค์/ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน / รายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว”
ช่วงที 3 ประเพณี และวัฒนธรรม เกียวกับประเพณี และวัฒนธรรมของทุกจังหวัดในประเทศไทย
เปิ ดรับโทรศัพท์จากผูฟ้ ังทัง สปป.ลาว และ ไทย ประมาณ 1-2 สาย
นําเสนอเพลง 2 - 3 เพลง
นําเสนอสปอต การรณรงค์/ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน / รายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว”
ช่วงที 4 ดีดี เพือสุขภาพ เกียวกับความรู ้ดา้ นสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย
กล่าวปิ ดรายการ
นําเสนอเพลง 1 เพลง

. . . เนือหาและรู ปแบบรายการ “สองฝังโขง”
) เนือหารายการ “สองฝังโขง”

เนื อหารายการ

ข้อมูลข่าวสาร
20.97%

ความบ ันเทิง
79.03%

แผนภูมทิ ี แสดงเนือหารายการ “สองฝั งโขง”โดยภาพรวม
จากการศึกษาเนือหารายการสองฝั งโขงโดยภาพรวม พบว่าเนือหารายการแบ่งออกเป็ น
ประเภท คือ ความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ . และข้อมูลข่าวสาร คิดเป็ นร้อยละ .

1.1) เนือหารายการ “สองฝังโขง” ประเภทความบันเทิง

บันเทิง
เพลงลูกกรุง
3.70%
เพลงลูกทุง่ เพือชีวติ
4.63%

เพลงลูกทุง่
44.44%

เพลงเพือชีวติ
0.93%

เพลงหมอลํา
46.30%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการประเภทความบันเทิง (รายการ “สองฝั งโขง”)
การศึกษาเนือหารายการประเภทความบันเทิง ของรายการ “สองฝั งโขง” พบว่า มี
ประเด็นย่อยตามลําดับ ดังนี
1) เพลงหมอลํา คิดเป็ นร้อยละ 46.30
2) เพลงลูกทุ่ง คิดเป็ นร้อยละ 44.44
3) เพลงลูกทุ่งเพือชีวิต คิดเป็ นร้อยละ .
4) เพลงลูกกรุ ง คิดเป็ นร้อยละ .
5) เพลงเพือชีวิต คิดเป็ นร้อยละ .

1. ) เนือหารายการ “สองฝังโขง” ประเภทข้ อมูลข่ าวสาร
ข้ อ มูล ข่ าวสาร

การบริการชุมชน
11.76%

การเมืองการปกครอง
11.76%

วัฒนธรรมและประเพณี
5.88%

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จากหน่ วยงาน
70.59%

แผนภูมิที แสดงเนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสาร (รายการ “สองฝั งโขง”)
การศึกษาเนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสาร ของรายการ “สองฝั งโขง” พบว่า มี
ประเด็นย่อยตามลําดับ ดังนี
1) ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 70.59
2) การเมืองการปกครอง คิดเป็ นร้อยละ 11.76
3) การบริ การชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 11.76
4) วัฒนธรรมและประเพณี คิดเป็ นร้อยละ 5.88

2) รู ปแบบรายการ “สองฝังโขง”
รายการ “สองฝั งโขง” มีรูปแบบเป็ นรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้
3) โครงสร้ างรายการ “สองฝังโขง”
รายการ “สองฝั งโขง” มีโครงสร้างรายการ ทีประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี
นําเสนอเพลง 1 เพลง
กล่าวเปิ ดรายการ
นําเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน, บริ การชุมชน
นําเสนอเพลง 2-3 เพลง
นําเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน, บริ การชุมชน
นําเสนอเพลง 2-3 เพลง
นําเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน, บริ การชุมชน
นําเสนอเพลง 2-3 เพลง
นําเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน, บริ การชุมชน
กล่าวปิ ดรายการ
นําเสนอเพลง 1 เพลง
4) เนือหารายการ “สองฝังโขง” ทีเกียวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว
จากการวิเคราะห์เนือหาของรายการ “สองฝั งโขง” พบว่า รายการไม่ได้นาํ เสนอเนือหาที
เกียวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึงแตกต่างจากเนือหารายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว”

. . . คํา วลีและประโยคทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ในรายการ เพือส่ งเสริม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว
จากการวิเคราะห์เนือหาในลักษณะของคํา วลี และประโยคทีเกียวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว
และถูกใช้ในรายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ทัง รายการ พบว่า รายการ “ฮักแพง ไทยลาว” มีคาํ วลี และประโยคเกียวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดังตารางต่อไปนี
คํา
สะบายดี
สปป.ลาว
นครหลวงเวียงจันทน์
ฝั งซ้าย
ฝ่ ายลาว
ชาว สปป.ลาว
แขวงชัยบุรี

10

วลี
รายการฮักแพงไทย-ลาว
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ซือไฟฟ้าจากลาว
ข่าวสารสองฝั งโขง
สมาคมไทย-ลาว เพือมิตรภาพ
สมาคมลาว-ไทย เพือมิตรภาพ10
ฮักแพง ไทย-ลาว
โครงการไทย-ลาว
พันธมิตรไทย-ลาว
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ประเทศเพือนบ้าน

ประโยค
มอบเพลงให้ผฟู ้ ัง สปป.ลาว
จาก สปป.ลาว แนะนําเพลงเข้ามา
มอบเพลงให้ผฟู ้ ังปากซัน
มอบเพลงให้ผฟู ้ ังฝั งซ้าย
มอบเพลงให้สาว สปป.ลาว
เพลงนีมอบให้กบั ผูบ้ ่าวฝั งซ้าย
สปป.ลาว ฝากให้ใครครับ
มอบเพลงให้สาวฝั งซ้าย
ขอสวัสดีไปทาง สปป.ลาว
พิธีการเชือมต่อรางรถไฟไทย-ลาว
ผูฟ้ ังไม่ว่าจะเป็ นจากฝั ง สปป.ลาว หรื อ
ไทยสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้
มิตรภาพลาว-ไทย
ฝากเพลงให้ผฟู ้ ังรายการฮักแพงไทยลาวทุกท่าน
ท่านสมมาตร พลเสนา
เพือส่งเสริ มให้ประชาชนไทยและ สปป.
รัฐมนตรี ว่าการโยธาธิการและ ลาว ได้รู้จกั และใช้ประโยชน์จาก
ขนส่ง สปป.ลาว
สะพานทีจังหวัดเลย
ดร. สีหะวง คดไพทูน เจ้าแขวง เพลงนีเป็ นเพลงทีแนะนํามาจาก สปป.
นครหลวงเวียงจันทน์
ลาว
ข่าวเกียวกับสิ งดี ๆ ทีทังสอง
จังหวัดหนองคายเรามีพืนทีติดกับ สปป.
ประเทศทีเรามีต่อกันไทยกับ
ลาว
ลาว

ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศใช้คาํ ว่า สมาคมมิตรภาพลาว-ไทย แต่นกั จัดรายการวิทยุฯ ใช้คาํ นี

ในส่วนของรายการ “สองฝั งโขง” นัน พบว่า มีคาํ วลี และประโยค ทีเกียวกับความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ดังตารางต่อไปนี
คํา
นครหลวงเวียงจันทน์

วลี
รายการสองฝั งโขง

สปป.ลาว

พีน้องนครหลวงเวียงจันทน์
พีน้อง สปป.ลาว

ประโยค
ฝากเพลงตามคําแนะนําจากนครหลวง
เวียงจันทน์
มอบเพลงให้พีน้อง สปป.ลาว
พีน้องนครหลวงเวียงจันทน์อยากให้
ประชาสัมพันธ์สามารถโทรเข้ามาบอกได้

. . . รู ปแบบและเนือหารายการทีเกียวกับและมาจากไทย หรื อ สปป.ลาว และเป็ นเนือหาท้องถิน
ระดับชาติ หรื อนานาชาติ
จากการวิเคราะห์เนื อหาเพือศึก ษาความเกี ยวข้องหรื อแหล่งทีมาของเนื อหาว่าเนื อหาใน
รายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างเกียวกับและมาจากไทยหรื อ สปป.ลาว
ตลอดจนเพื อศึก ษาที ลัก ษณะของเนื อหาว่าเป็ นเนื อหาท้องถิ น (local content) เนื อหาระดับ ชาติ
(nation content) หรื อ เนื อหาที เป็ นนานาชาติ (international content) ของกลุ่ ม ตัว อย่างรายการ
ดังกล่าว ซึงผลการศึกษาพบว่ามีรายละเอียด ดังนี
) เนือหารายการ “ฮักแพงไทย-ลาว”
เนือหารายการ
ข้ อมูลข่ าวสาร

ไทย

ลาว

ระดับ

เกียวกับ มาจาก เกียวกับ มาจาก ท้ องถิน ชาติ นานาชาติ

สุขภาพและอนามัย

25

25

-

-

-

25

-

วัฒนธรรมและประเพณี

13

13

-

-

-

13

-

การเมืองการปกครอง

12

12

-

-

-

12

-

กฎหมาย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงาน

9

9

8

-

-

1

8

8

8

-

-

6

2

-

เศรษฐกิจ

5

5

-

-

-

2

3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และราชวงศ์

5

5

-

-

-

5

-

ข่าว

3

3

1

-

1

2

-

การบริ การชุมชน

2

2

-

-

2

-

-

การเกษตร

1

1

-

-

-

1

-

83

83

9

-

9

63

11

รวม

เนือหารายการ
บันเทิง

ไทย

สปป.ลาว

ระดับ

เกียวกับ มาจาก เกียวกับ มาจาก ท้ องถิน ชาติ นานาชาติ

เพลงลูกทุ่ง
ผูฟ้ ังขอและมอบเพลงผ่าน
รายการ

92

92

1

-

-

-

-

45

40

1

4

-

-

-

เพลงลูกทุ่งเพือชีวิต

24

24

-

-

-

-

-

เพลงหมอลํา

7

7

-

-

-

-

-

เพลงลูกกรุ ง

4

4

-

-

-

-

-

เพลงเพือชีวิต

1

1

-

-

-

-

-

173

168

2

4

-

-

-

รวม

ตารางที แสดงจํานวนเนือหารายการของรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” จําแนกตามความเกียวข้อง
และมาจากไทย หรื อ สปป.ลาว และระดับท้องถิ น ชาติ หรื อนานาชาติ
จากตารางแสดงจํานวนเนือหารายการของรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” พบว่า เนือหารายการ
ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่เกียวกับประเทศไทย และมาจากประเทศไทย ในขณะทีข้อมูล
ข่าวสารทีเกียวกับ สปป.ลาว และมาจาก สปป.ลาว มีจาํ นวนน้อยมาก รวมทังส่วนใหญ่เป็ นเนือหา
รายการประเภทข้อมูลข่าวสารระดับชาติ ส่วนข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ นและระดับนานาชาติมีนอ้ ย
มาก นอกจากนีเนือหาประเภทความบันเทิงส่วนใหญ่เป็ นเพลงทีเกียวกับประเทศไทยและมาจาก
ประเทศไทยเกือบทังหมด

) เนือหารายการ “สองฝังโขง”
เนือหารายการ
ข้ อมูลข่ าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงาน

ไทย

สปป.ลาว

ระดับ

เกียวกับ มาจาก เกียวกับ มาจาก ท้ องถิน ชาติ นานาชาติ
12

12

-

-

12

-

-

การเมืองการปกครอง

2

2

-

-

-

2

-

การบริ การชุมชน

2

2

-

-

2

-

-

วัฒนธรรมและประเพณี

1

1

-

-

-

1

-

17

17

-

-

14

3

-

รวม
เนือหารายการ
บันเทิง

ไทย

สปป.ลาว

ระดับ

เกียวกับ มาจาก เกียวกับ มาจาก ท้ องถิน ชาติ นานาชาติ

เพลงหมอลํา

50

50

-

-

-

-

-

เพลงลูกทุ่ง

48

49

1

-

-

-

-

เพลงลูกทุ่งเพือชีวิต

5

5

-

-

-

-

-

เพลงลูกกรุ ง

4

4

-

-

-

-

-

เพลงเพือชีวิต
รวม

1

1

-

-

-

-

-

108

109

1

-

-

-

-

ตารางที แสดงจํานวนเนือหารายการของรายการ “สองฝั งโขง” จําแนกตามความเกียวข้องและมา
จากไทย หรื อ สปป.ลาว และระดับท้องถิ น ชาติ หรื อนานาชาติ
จากตารางแสดงจํานวนเนือหารายการของรายการ “สองฝั งโขง” พบว่า เนือหารายการ
ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่เกียวกับประเทศไทย และมาจากประเทศไทย และข้อมูลข่าวสารที
เกียวกับ สปป.ลาว และมาจาก สปป.ลาว มีจาํ นวนน้อยมาก รวมทังส่วนใหญ่เป็ นเนือหารายการ
ประเภทข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ น ส่วนข้อมูลข่าวสารระดับชาติมีนอ้ ยและระดับนานาชาติพบว่า
ไม่มี นอกจากนีด้านความบันเทิงส่วนใหญ่เป็ นเพลงทีเกียวกับประเทศไทยและมาจากประเทศไทย
เกือบทังหมด

. . ความพยายามผลักดันของโครงการวิจยั ฯ
การวิจยั ครังนีมีเป้าหมายในการยึดแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุ ฯ ตามแนวชายแดน
โดยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่ วมในสือวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ในสถานี
วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย เพือให้สถานีวิทยุฯ ดังกล่าวมีบทบาท
ในการส่งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว
แม้ว่าจะมีโครงการ “ลาวซุกยูไ้ ทยผลักดัน ร่ วมสร้างสรรค์วิทยุชายแดน” หรื อ Twin Radio
และรายการ “ดีเจลาว-ไทย เชือมใจสองฝั งโขง” โดย อสมท.หนองคายร่ วมกับนักจัดรายการวิทยุฯ
สปป.ลาว อันเป็ นความพยายามของฝ่ ายไทยเพือให้เกิดการร่ วมผลิตรายการวิทยุฯ แต่โครงการฯ ทัง
โครงการพบกับอุปสรรคดังกล่าวข้างต้นแล้ว โครงการวิจยั ครังนีได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ
ในหัวข้อ “ร่ วมคิด ร่ วมทํา เพือสานความสัมพันธ์ลาว-ไทย” ระหว่างผูด้ าํ เนินการสถานี
วิทยุกระจายเสียงและผูม้ ีส่วนเกียวข้องในจังหวัดหนองคายและตัวแทนจาก สปป.ลาว เมือวันเสาร์ที
มกราคม
โดยมีความคาดหวังว่าจะเป็ นเวทีทีจะทําให้ทงผู
ั แ้ ทนฝ่ ายไทย และ สปป.ลาว ได้มี
โอกาสพบปะพูดคุยปรึ กษาหารื อ และตัดสินใจร่ วมกันในการผลิตรายการวิทยุฯ เพือส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ผูด้ าํ เนินรายการวิทยุฯ ไทยมีความพร้อมและยินดีทีจะร่ วมผลิตรายการ โดย
เสนอให้ออกอากาศทีสถานีวิทยุฯ ไทย แต่มปี ัญหาทีทังไทย และ สปป.ลาว ต้องร่ วมมือกันแก้ไข ซึง
แนวทางความร่ วมมือนัน ผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว แสดงความต้องการทีจะให้วิทยุฯ มีบทบาทในการ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว แต่ตอ้ งการให้มีหลักการความร่ วมมือทีชัดเจนร่ วมกันของทัง ฝ่ าย
กล่าวคือ ต้องมีพิธีสาร (protocol) โดยผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว ให้เหตุผลว่า เพราะสือเหมือน “ดาบสอง
คม” หากไม่มีหลักประกันอาจทําให้เกิดปัญหาได้

บทที
บทบาททีพึงประสงค์และไม่ พงึ ประสงค์ และแนวทางการส่ งเสริมบทบาทของ
วิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการส่ งเสริมความสั มพันธ์ ไทย-ลาว

บทบาทที พึ ง ประสงค์ และไม่ พึ งประสงค์ข องวิ ท ยุฯ ตามแนวชายแดนในการส่ งเสริ ม
ความสัมพัน ธ์ไทย-ลาว ด้านต่ าง ๆ เนื อหาและรู ป แบบรายการที ส่ งเสริ มความสัมพัน ธ์ไทย-ลาว
เนื อหาและภาษาที ไม่พึงประสงค์ รวมทังแนวทางการส่ งเสริ มบทบาทฯ ดังกล่าว มี ดงั รายละเอียด
ต่อไปนี

5.1 บทบาททีพึงประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดน
กลุ่มตัวอย่างทังทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ผูแ้ ทน สปป.ลาว ประชาชนไทย และประชาชน
สปป.ลาว มีความคิดเห็นต่อบทบาททีพึงประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในหลากหลายมิติ ซึงมี
รายละเอียดในแต่ละส่วน ดังนี
5.1.1 บทบาททีพึงประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของผู้ดําเนินการวิทยุฯ
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ส่วนใหญ่เชือมันในอิทธิพลของสือวิทยุฯ ทีตนเองดําเนินการอยูด่ ว้ ยความ
เป็ นวิทยุทอ้ งถิ นและชุมชนทีเข้าถึงคนในชุมชนท้องถิ นและทีคนในชุมชนท้องถิ นเข้าถึงโดยชีให้เห็น
ถึงความนิยมในการเปิ ดรับฟังของทังคนไทยและ สปป.ลาว โดยเฉพาะการเปิ ดรับฟังของคน สปป.
ลาว และการทีผูฟ้ ัง สปป.ลาว โทรศัพท์เข้ามายังรายการและสถานีเพือขอฟังเพลง รวมทังการข้ามมา
ซือสินค้าทีสถานีวิทยุฯ โฆษณา
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ โดยรวมเห็นว่าบทบาทของวิทยุฯ ทีทําให้เกิดสิ งทีดีงาม
ในสังคม และช่วยเหลือคนดีทุกกลุ่มในสังคมของทัง ฝั งเป็ นบทบาททีควรกระทํา แต่เมือจําแนก
เป็ นรายด้าน กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า วิทยุฯ ตามแนวชายแดนของไทย
ควรมีบทบาทต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาวด้านต่าง ๆ ดังนี

1) บทบาทในการเผยแพร่ พ ระราชกรณี ยกิ จ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ และพระ
ราชวงศ์ไทย ด้วยการนําเสนอในรายการเกียวกับพระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ฯ และพระราชวงศ์ไทย ทรงงานใน สปป.ลาว
2) บทบาทในการส่ งเสริ มความสัมพัน ธ์ไทย-ลาวโดยรวม อัน เป็ นบทบาทในภาพรวมของ
วิทยุฯ ต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาวทังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ฯลฯ
3) บทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของสันติภาพและการเข้าใจระหว่างประเทศ วิทยุฯ ควร
นําเสนอให้คนของทัง ประเทศเข้าใจและเห็นความสําคัญของผลกระทบของความขัดแย้ง
และผลดีทีเกิดจากสันติภาพ อันนําไปสู่ การสร้างหรื อเสริ มความเข้มแข็งของสันติภาพ และ
ความเข้าใจระหว่างประเทศ เมือเกิ ด ความไม่เข้าใจกัน ของคนทัง ฝั ง วิทยุฯ ยังสามารถ
นําเสนอด้วยการเชิญผูน้ าํ ทัง ฝ่ ายมาออกอากาศเพือชีแจงทําความเข้าใจกับประชาชนทัง
ฝั ง เพือก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่าง ประเทศ
4) บทบาทในการต่ อต้านลัท ธิ แบ่ งแยกเชื อชาติ ด้ว ยสังคมของไทยและ สปป.ลาว มี ค วาม
หลากหลายทางเชือชาติทงจี
ั น เวียดนาม ฯลฯ วิทยุฯ สามารถนําเสนอรายการทีส่ งเสริ มให้
เกิดความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรมของคนเชือชาตินนั ๆ โดยนําเสนอ
ให้เกิดความรักใคร่ ปรองดองกันของทัง ฝั ง
5) บทบาทในการต่ อต้านการยุยงส่ งเสริ มการทําสงคราม อัน เป็ นการป้ องกัน การเกิ ดความ
วุ่น วายและความแตกแยกในบ้านเมืองและระหว่างประเทศ ซึงจะทําให้สังคม และโลกมี
ความสงบสุ ข ทังนี เพราะสงครามนําความเสี ยหาย และความเดื อดร้อนต่ อประเทศ และ
ประชาชน
6) บทบาทในการเป็ นผูส้ นับสนุ น นโยบายต่างประเทศ วิทยุฯ มีค วามพร้ อมในการเผยแพร่
นโยบายของรัฐด้านความสัมพันธ์ไทย-ลาว โดยนําเสนอถึงข้อดีหรื อประโยชน์ของนโยบาย
โดยเฉพาะสถานี วิทยุฯ หลักทีรัฐเป็ นเจ้าของและดําเนินงานโดยบุคลากรของรัฐ เช่น สวท. ที
ต้องรั บนโยบายจากรั ฐบาล สําหรับสถานี วิทยุฯ อืน โดยเฉพาะวิทยุชุมชนนัน ส่ วนใหญ่
แสดงความยินดีทีจะสนับสนุ นหากมีหน่วยงานรัฐใดจัดส่งนโยบายต่าง ๆ มายังสถานีวิทยุฯ
เพราะเชือว่าการทําบทบาทนีจะทําให้ชุมชนรู ้ขอ้ มูลจากรัฐบาลโดยตรง
7) บทบาทในการป้ องกัน สงคราม อัน เป็ นบทบาทอัน พึงประสงค์สําคัญบทบาทหนึ ง แม้ว่า
ปั จ จุ บัน ( ) บ้านเมืองจะเป็ นปกติ สุ ข ไม่ มี สงครามกลางเมือ งหรื อ สงครามระหว่าง
ประเทศ แต่บทบาทของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนสามารถสร้างสันติ และทําให้โลกน่าอยู่ ด้วย
การนําเสนอความสูญเสียและความเดือดร้อนทีเกิดจากการทําสงคราม รวมทังความโหดร้าย
ของสงคราม เพราะสงครามทําให้เกิ ดความสู ญเสี ยไม่ว่าชนกลุ่มใดหรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งที
เกี ยวข้อ ง ตลอดจนการนําเสนอความสุ ข และความปลอดภัยในชี วิ ต และทรั พย์สิน จาก
สันติภาพ

8) บทบาทในการส่งเสริ มการให้ความเคารพนับถือต่อวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิ ยม แม้ว่า
ทังไทยและ สปป.ลาว จะมีวฒั นธรรม ประเพณี และค่านิยมหลายอย่างทีคล้ายคลึงกัน แต่มี
บางส่ วนทีต่างกันบ้าง ในส่วนทีแตกต่างกันนี วิทยุฯ ควรมีบทบาทในการทีจะทําให้คนทัง
ฝั ง เคารพนับถือต่อวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมทีแตกต่าง
9) บทบาทในการอนุ รั ก ษ์ซึ งการคบค้าสมาคมระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว รวมทัง
ครอบครัวและชุมชนของทัง ประเทศ วิทยุฯ ควรมีบทบาทในการเป็ นสือกลางเชือมโยงการ
ติดต่อสือสารรวมทังการไปมาหาสู่ กนั ระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว ทังในระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน เพราะทังคนไทย และ สปป.ลาว มีการไปมาหาสู่ กนั เป็ นประจําตังแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยออกอากาศเนือหารายการเกียวกับการพบปะเยียมเยือนกันของคนทัง
ฝั งหรื อนําเสนอความสัมพัน ธ์ระหว่างครอบครัวไทยและ สปป.ลาว และระหว่างชุมชน
ไทย และ สปป.ลาว ทําให้ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนปลอดภัย อยูร่ ่ วมกันด้วยความสบายใจ
10) บทบาทในการเป็ นแหล่งข้อมูลข่ าวสารทางเลือกสําคัญสําหรับนักการทูต และหน่ ว ยงาน
ราชการในระดับ ท้อ งถิ น จากการที สถานี วิท ยุฯ ตามแนวชายแดนสามารถได้รั บ ข้อมู ล
ข่าวสารจากผูฟ้ ังรายการโดยตรง โดยเฉพาะผ่านการโทรศัพท์และจดหมายของผูฟ้ ังถึงสถานี
วิทยุฯ หรื อนักจัดรายการวิทยุฯ ซึงหากมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบและอย่างต่อเนื องจะ
นําประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มความสัมพัน ธ์ ซึงในปั จจุบันข้อมูลทีสามารถเก็บ รวบรวมได้
เช่น ข้อมูลเกียวกับการเปิ ดรับฟัง ความนิ ยมและสนใจต่อเพลงและศิลปิ นและความเป็ นอยู่
ของคนทัง ฝั ง นอกจากนี สถานีวิทยุฯ ยังสามารถเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารได้เมือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ส่ งข่าวสารประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ มายังสถานี วิทยุฯ โดยเฉพาะข่ าวสารจาก
หน่วยงานราชการไทย
11) บทบาทในการเป็ นนักประชาสัมพันธ์ อันเป็ นบทบาททีจะทําให้ประชาชนได้รับรู ้ข่าวสาร
ต่าง ๆ และผูด้ าํ เนิ น รายการวิทยุฯ โดยส่ วนใหญ่ ถือว่าเป็ นบทบาทและหน้าที โดยตรงของ
วิทยุฯ ในการเผยแพร่ โดยเฉพาะนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยวิทยุฯ มีความพร้อมในการ
ออกอากาศข้อมูลข่ าวสารเพื อการประชาสัมพัน ธ์ต่ าง ๆ ของหน่ วยงานต่ าง ๆ ทังภาครั ฐ
เอกชนและองค์กรเอกชนทีไม่แสวงหากําไรทีผ่านการกลันกรองมาแล้ว
12) บทบาทในการไม่ส่งเสริ มความขัดแย้งและความเกลียดชังระหว่างประเทศ เป้ าหมายสําคัญ
คือ การส่งเสริ มให้เกิดความรักใคร่ และสามัคคีระหว่างคน ประเทศ ด้วยการนําเสนอสาระ
ความรู ้ต่าง ๆ ทีก่อให้ความรักใคร่ ปรองดองระหว่างคน ฝั ง เช่น การนําเสนอความร่ วมมือ
ระหว่าง ประเทศ และความสําเร็ จทีเกิดขึน ฯลฯ ในกรณี ทีเกิดความขัดแย้งกัน วิทยุฯ ยัง
สามารถนําเสนอสิ งทีดีของกันและกัน และกล่าวถึงความขัดแย้งว่า เป็ นเรื องทีอาจเกิดขึนได้
โดยปกติและธรรมดา เพราะความใกล้ชิดกัน ซึงจะทําให้คลายความขัดแย้งได้บา้ งบางส่วน

13) บทบาทในการส่งเสริ มความเสมอภาคและจริ งใจ(openness) เป็ นบทบาททีท้าทายของวิทยุฯ
ในการปรับทัศนคติของคนในสังคมให้ตระหนักถึงความเสมอภาคของทุกคนในทุกสังคม
เพราะทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยูฝ่ ั งใดของแม่นาํ โขง เป็ นคน/มนุษย์เหมือนกัน ทุก
อย่างจึงควรเสมอภาคกัน โดยเฉพาะในสังคมทีมีการแบ่งชนชันในมิติต่าง ๆ เช่น ฐานะทาง
เศรษฐกิจในสังคม และให้คนในสังคมมีความจริ งใจในความร่ วมมือ คบหาสมาคม ฯลฯ ซึง
จะนําไปสู่ความรักและความสามัคคีต่อกัน
14) บทบาทในการส่ งเสริ มความเท่ าเทียมของข้อมูลข่ าวสาร วิทยุฯ เป็ นสื อกลางทีสามารถส่ ง
ข้อมูลข่าวสาร ใด ๆ ไปยังคนทัง ฝั ง แต่การนําเสนอข้อมูลจากทุกด้าน ทุกมุม หรื อจากทุก
ฝ่ าย วิทยุฯ ต้องอาศัยบุ ค ลากรที มีค วามรู ้ ค วามสามารถและจํานวนพอเพียงในการจัด หา
รวบรวมและนําเสนอข้อมูลทีถูกต้องให้ครบถ้วนและเท่าเทียม โดยเฉพาะต้องอาศัยบุคลากร
ทาง สปป. ลาว ด้วย
15) บทบาทในการส่งเสริ มให้มีการเคารพต่อความเป็ นส่วนตัวและความมีเกียรติของเพือนมนุษย์
วิทยุฯ ควรมีบทบาทในการทําให้คนทัง ฝั ง ตระหนักรู ้และปฏิบตั ดิ ว้ ยการเคารพต่อความ
เป็ นส่วนตัวระหว่างกันไม่ละเมิดสิทธิในความเป็ นส่วนตัวของกันและกัน ตลอดจนตระหนัก
รู ้ว่า ทุกคนไม่ว่าชนชาติหรื อเชือชาติใดต่างมีเกียรติเหมือนกันและมีความเท่าเทียมกัน
16) บทบาทในการเป็ นผูใ้ ห้กาํ ลังใจแก่ผูน้ าํ และประชาชนที มีอารมณ์ ขุ่น หมอง นักจัดรายการ
วิทยุฯ สามารถพูดให้กาํ ลังใจแก่ผนู ้ าํ และประชาชนเมือมีปัญหา โดยพูดถึงความดีทีทําหรื อ
อธิบายถึงปั ญหา หรื อพูดถึงความเข้าใจถึงความทุกข์หรื อปั ญหา หรื อพูดแต่ในสิ งดี ๆ อาทิ
พูดให้ประชาชนและผูน้ าํ เข้าใจว่าปัญหาเป็ นเรื องปกติ เพียงแต่ตอ้ งมีความเข้มแข็งและพร้อม
ทีจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการเปิ ดเพลงให้กาํ ลังใจ
17) บทบาทในการส่ งเสริ มความเข้าใจอัน ดี ระหว่างคนไทยและ สปป.ลาว โดยการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารทีถูกต้อง และเป็ นกลาง อันจะทําให้คนทัง ฝั งมีความเข้าใจทีดีต่อกัน ในกรณี
ทีมีความไม่เข้าใจกันก็จะเป็ นสื อบอกกล่าวให้มีการพูดคุยกันฉันท์พีน้อง ให้มีคุณธรรม และ
มนุ ษยสัมพัน ธ์ทีดีต่อกัน และเมือมีความรุ น แรงจะสามารถช่วยลดความรุ นแรงลงได้ หรื อ
กรณี มี เหตุ ก ารณ์ ที กระทบความสั ม พัน ธ์ ฝั ง นั ก จัด รายการวิ ท ยุฯ สามารถชี แจงให้
ข้อเท็จจริ งเพือให้คนทัง ฝั งเข้าใจเหตุการณ์ความเป็ นจริ งทีเกิดขึน และเมือมีความเข้าใจกัน
แล้วก็จะเกิดความจริ งใจต่อกัน
18) บทบาทในการแก้ปัญหาสังคมทีทัง ประเทศกําลังเผชิญ เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม การค้า
ประเวณี แรงงานเถือน การอพยพเข้าเมืองผิด กฎหมาย และสิ งแวดล้อม ด้วยการให้วิทยุฯ
เป็ นตัว กลางในการแลกเปลียนข้อมูลหรื อเบาะแสระหว่างไทยและ สปป.ลาว หรื อ แจ้ง
ข่าวสารดังกล่าวให้ผฟู ้ ังได้รับรู ้ข่าวสารทันเหตุการณ์ เพือร่ ว มกันป้องกันไม่ให้เกิดขึน เช่น
การค้ายาบ้า และการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรื อเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดการแก้ไขปัญหาสังคม

ต่ าง ๆ ของทุ ก ภาคส่ ว น รวมทังการเผยแพร่ ข่ าวสารเกี ยวกับ กฎหมายเพื อป้ องกัน และ
ปราบปราม และบอกโทษของยาเสพติดต่อสังคม ตลอดจนให้ปฏิบตั ิตาม หรื อเพือให้เข้าใจ
และตระหนักถึงปั ญ หาและวิธีก ารแก้ไข โดยในประเด็น สิ งแวดล้อมนัน วิทยุฯ สามารถ
กระตุน้ ให้ผฟู ้ ังสนใจปั ญหาสิ งแวดล้อม ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ และแม่นาํ ฯลฯ รวมทังการ
ไม่ซือและหรื อขายสัตว์ป่า เป็ นต้น
19) บทบาทในการสร้างความเข้มแข็งความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลในท้องถิ น เช่น การนําเสนอ
ข่าวสารเกียวกับความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมหรื อเปิ ดจุดผ่อนปรน เช่น การจัดแข่งขันเรื อ
ของอําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย กับแขวงบอลิคาํ ไซ สปป.ลาว ความตกลงร่ วมกันเพือ
เปิ ดจุดผ่อนปรนจุดต่าง ๆ หรื อการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน อาทิ การร่ วมกันป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดระหว่างท้องถิ น ฝั งแม่นาํ โขง อันนําสู่ การดําเนินการอย่างต่อเนืองหรื อเพิ ม
มากขึน
20) บทบาทในการส่ งเสริ มความร่ วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นบทบาทสําคัญ
อันจะนําประโยชน์ต่อคนทัง ฝั งในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือลดการ
พึงพาจากต่างประเทศ เช่น การนําเสนอข่าวสารเกียวกับความร่ วมมือในการศึกษา วิจยั ด้าน
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการแลกเปลียนความรู ้เกียวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีทาง
การเกษตร ซึงนอกจากจะเป็ นการเผยแพร่ ความรู ้ให้ประชาชนทัง ฝั งได้รับรู ้ แล้ว ยังเป็ น
การกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือมากขึน โดยเฉพาะเมือประชาชนทัง ประเทศเห็นประโยชน์
ร่ วมกันและได้ประโยชน์ร่วมกันจากความร่ วมมือนี
21) บทบาทในการส่งเสริ มความร่ วมทางด้านการศึกษา วิทยุฯ ช่วยในการชีให้เห็นถึงความสําคัญ
ของการแลกเปลียนระหว่างนักเรี ยน นักศึกษา ครู คณาจารย์ไทยและ สปป.ลาว อันนําไปสู่
การแลกเปลียนให้นกั เรี ยน นักศึกษา หรื อครู คณาจารย์ไทยไปศึกษาหรื อดูงานที สปป.ลาว
และนัก เรี ยน นัก ศึก ษา ครู คณาจารย์ สปป.ลาว มาศึก ษาหรื อดู งานที ไทย ตลอดจนการ
แลกเปลียนนัก วิชาการ ความร่ วมมือและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ภ าษาของกันและกัน ซึ งเป็ น
ปัจจัยสําคัญทีจะทําให้การสือสารระหว่างกันเกิดความความเข้าใจทีดีต่อกัน
22) บทบาทในการให้ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ เช่น ความรู ้เกียวกับกฎหมายไทยและ สปป.ลาว เช่น การ
ข้ามแดน การแต่งงานในประเทศ และความรู ้ดา้ นสาธารณสุข อาทิ การป้ องกันโรคภัยต่าง ๆ
เพือป้ องกันการแพร่ ระบาดจากฝั งหนึ งไปยังอีกฝั งหนึ งร่ วมกันได้ รวมทังบทบาทการให้
ความรู ้เพือการประกอบอาชีพ
23) บทบาทในการส่งเสริ มสิทธิมนุษยชน ด้วยหลักการสากลทีคนมีสิทธิในด้านต่าง ๆ มาพร้อม
กับการกําเนิ ด เช่น สิทธิในการได้รับการดูแล สิ ทธิในการศึกษา สิ ทธิการอยูอ่ าศัย และสิ ทธิ
ในการแสดงความคิ ดเห็น ฯลฯ วิทยุฯ ควรมีบทบาทในการให้คนในสังคมได้รับรู ้และใช้

สิทธิของตนตามกฎหมายของแต่ละประเทศทีมีให้ ณ ขณะนัน รวมทังส่ งเสริ มให้ทุกคนไม่
ว่าจะเป็ นคนไทยหรื อ สปป.ลาว เคารพสิทธิของกันและกัน
24) บทบาทการเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ เท็จจริ ง วิทยุฯ ตามแนวชายแดนควรมีบทบาทในการเป็ นผูน้ าํ เสนอ
ข้อเท็จจริ งเพือให้ผฟู ้ ังได้รับรู ้เรื องราวทีถูกต้อง โดยเฉพาะกรณี ทีมีความคลุมเครื อหรื อไม่
ถูกต้อง ซึ งจะทําให้ทุก ฝ่ ายเข้าใจถูกต้องตรงกัน อัน จะนําไปสู่ ความไว้วางใจ เชื อมันและ
ศรั ท ธาระหว่ างไทยและ สปป.ลาว มากขึ น อย่างไรก็ ต าม ผูด้ ําเนิ น การวิ ท ยุฯ เห็ น ว่ า
ข้อเท็จจริ งบางประการทีจะทําให้เกิดความขัดแย้งหรื อไม่พึงพอใจต่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่ควร
นําเสนอ เช่น ข้อเท็จจริ งเกี ยวกับยาเสพติด ว่ามาจากฝั งใดฝั งหนึ ง และข้อเท็จ จริ งเกียวกับ
การค้าประเวณี ทังนีอาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ สปป. ลาว
25) บทบาทในการเป็ นเวทีแลกเปลียนแนวคิดและความคิดเห็น โดยเฉพาะเพือการสร้างความ
สันติภาพ โดยใช้ช่วงเวลาในการออกอากาศของสถานี เพือเปิ ดเวทีให้บุคคลหรื อตัวแทนของ
ทุก ฝ่ ายได้แสดงความคิ ด เห็ น และได้ใช้เป็ นโอกาสแลกเปลียนความคิด เห็ น ดังกล่าว การ
แลกเปลียนแนวคิดและความคิดเห็นจะทําให้ต่างฝ่ ายต่างรู ้ความคิดเห็นของกันและกัน ทําให้
เกิ ด ความเข้าใจกัน ตลอดจนช่ ว ยทําให้รั บ รู ้ ปัญ หาของทัง ฝ่ าย โดยเฉพาะปั ญ หาที จะ
ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกัน อย่างไรก็ตามยังมีผดู ้ าํ เนินการวิทยุฯ อีกส่ วนหนึ งทีเห็นว่า หาก
วิทยุฯ มีบทบาทด้านนี ต้องมีการกําหนดและควบคุ มประเด็น เพือป้ องกัน ไม่ให้เกิ ดความ
ขัดแย้ง
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ทังหมด โดยเฉพาะนักจัดรายการวิทยุฯ ในท้องถิ น/ชุมชนทีใช้ภาษาอีสานใน
การนําเสนอรายการ เห็ นพ้องกันว่า บทบาทในการเป็ นล่ามในการอธิบายเหตุก ารณ์ ต่าง ๆ นันเป็ น
บทบาททีพึงประสงค์และวิทยุฯ ตามแนวชายแดนสามารถดําเนิ นการได้ ทังนี เพราะความคล้ายคลึง
กันของภาษาพูดอีสานกับภาษาลาว
สําหรับบทบาททีพึงประสงค์ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนิ นการวิทยุฯ คือ บทบาทใน
กระบวนการนโยบายต่างประเทศ อันได้แก่ บทบาทของผูก้ ระตุน้ ให้เกิดการเปลียนแปลง (catalyst)
ตามนโยบายต่ างประเทศ บทบาทในการเป็ นเครื องมือในการขับเคลือนประชาชนตามนโยบาย
ต่างประเทศ บทบาทในการเป็ นช่องทางในการแลกเปลียนนโยบายต่างประเทศ บทบาทในการเป็ น
กลไกการหาวิธีการแก้ไขปั ญหาอย่างสันติ บทบาทในการเป็ นผูช้ ่วยเหลือการเจรจาต่อรอง บทบาท
ของผูอ้ าํ นวยความสะดวกการตกลง และบทบาทผูช้ ่วยเหลือตัวกลาง รวมทังบทบาทในการลดความ
ขัดแย้งปัญหาชายแดน ซึงกลุ่มของบทบาทข้างต้นนี กลุ่มอย่างตัวทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ มีความเห็น
แตกต่างกัน โดยบางกลุ่มเห็ น ว่าเป็ นบทบาทที พึงประสงค์ แต่ อีกกลุ่มเห็ น ว่าเป็ นบทบาทที ไม่พึง
ประสงค์

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ยังเห็นว่าวิทยุฯ ตามแนวชายแดน จังหวัด
หนองคายควรมีและเป็ นบทบาททีสําคัญทีสุด คือ
1) บทบาทในการส่ งเสริ มความสั ม พัน ธ์ ท างวัฒ นธรรมและประเพณี ท้ อ งถิ น ทั งการ
ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ เช่น งานบุญเข้าพรรษาและออกพรรษา ลอยกระทง งานบุญแข่ง
เรื อ และการนําเสนอในรายการเพือให้ค นทัง ฝั งได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้ เข้าใจและยอมรั บ
วัฒนธรรมและประเพณี ทีเหมือนและต่างกันของกันและกันอย่างลึกซึง นอกจากนียังเป็ นการ
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ให้คนรุ่ นต่อ ๆ ไปได้รับรู ้วฒั นธรรมและประเพณี ฝั ง
2) บทบาทในการส่งเสริ มการท่องเทียวของทัง ประเทศ ทังนีเพราะทังไทยและ สปป.ลาว ต่าง
มีวฒั นธรรม ประเพณี และสถานทีท่ องเทียวทางธรรมชาติทีสวยงามน่ าศึกษาและเทียวชม
ดังนันหากนําเสนอเนื อหาเกียวกับแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ ฯลฯ รวมทังการจัดกิจกรรม/เทศกาลต่าง ๆ ด้วยการเชิญชวนให้ท่องเทียว
ระหว่างกัน ให้ขอ้ มูลความงดงามหรื อความสําคัญของสถานทีท่องเทียว รวมทังเส้นทางการ
เดินทาง นอกจากจะเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจของทัง ประเทศแล้ว ยังเป็ นโอกาสของการ
ได้เรี ยนรู ้กนั และกันระหว่างคนไทยและ คน สปป.ลาว ด้วย
3) บทบาทในการส่ งเสริ มความสัม พัน ธ์ทางการค้าและเศรษฐกิ จ ของทัง ประเทศ วิท ยุฯ
สามารถเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ โฆษณาสินค้าและบริ การต่าง ๆ ของทัง ฝั ง เพือให้เกิดการ
ซือขายระหว่างกันโดยเฉพาะการส่ งเสริ มสิ นค้าชาวบ้าน สิ นค้าจาก สปป.ลาว เช่น ปลาส้ม
ห่อ (ทําจากปลาชะโดจากเขือนนํางึม) หรื อนําผึงบริ สุทธิตามธรรมชาติ จะนํามาซึงรายได้ใช้
จ่ายในครอบครัวอันจะทําให้การค้าขายและเศรษฐกิจดี ชุมชนมีรายได้ และนําความเจริ ญแก่
ทัง ประเทศ สําหรับสถานี วิทยุฯ ในอําเภออืน ๆ ทีไม่ใช่ อาํ เภอเมืองประกาศวันและเวลา
ของการเปิ ดจุดผ่อนปรน ทําให้ผฟู ้ ังทัง ฝั งได้รับทราบข้อมูลและนําสินค้ามาขายร่ วมกัน
4) บทบาทในการส่ งเสริ ม ความร่ ว มมือทางด้านกี ฬา ความร่ ว มมือทางด้านกี ฬาสะท้อนถึ ง
ความสัมพันธ์ หากวิทยุฯ นําเสนอเนือหาการจัดแข่งขันกีฬาระหว่าง ประเทศนอกจากจะทํา
ให้ผฟู ้ ั งทัง ฝั งรับรู ้ถึงความร่ วมมือกัน และเข้าร่ วมแข่งขัน หรื อชมการแข่งขัน ในอีกด้าน
หนึ งคือ ด้านของกีฬาเองยังทําให้สุขภาพร่ างกายแข็งแรง สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู ้
เล่นทัง ฝั งหากมีนาํ ใจนักกีฬา คือ การรู ้แพ้รู้ชนะและรู ้อภัย กีฬาจะทําให้เยาวชนไปมาหาสู่
กันและมีกิจกรรมร่ วมกัน บางคนได้เพือนจากการเข้าร่ วมแข่งขันหรื อเชียร์ ทังนีจําแนกเป็ น
ชนิ ดกีฬา ต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล และตะกร้อ (เป็ นกีฬาทีคน สปป.ลาว และไทย ให้ความนิ ยม)
เป็ นต้น และอายุข องผูเ้ ข้าแข่งขัน เช่ น แข่ งขัน ฟุต บอล ปี หรื อเยาวชนหรื อระหว่างที ม
พ่อค้าประชาชน ฯลฯ โดยควรจัดเป็ นประจําทุ กปี ต่อเนื อง ซึงจะทําให้วิทยุ ฯ มีบทบาทใน
การส่งเสริ มความร่ วมมือทางด้านกีฬาอย่างต่อเนือง

5) บทบาทในการส่ งเสริ มความรู ้ทางเกษตรกรรม เนื องจากเกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลักสําคัญ
ของทัง ประเทศ โดยเฉพาะปั จจุ บัน มีก ารปลูก ยางพารากัน มาก (อาทิ อําเภอรัต นวาปี )
วิทยุฯ ตามแนวชายแดนส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นการเกษตรทีถูกต้อง และสามารถนําเอาวัสดุใน
ท้องถิ นมาประยุกต์ใช้ได้ รวมทังการแลกเปลียนความรู ้ทางเกษตรกรรมเพือพัฒนาผลผลิต
หรื อขยายชนิ ดพืชเพาะปลูก ฯลฯ อาทิ สปป.ลาว ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ขณะทีคนไทยนิ ยมใช้ปุ๋ยเคมี
การเลียงสัตว์ เช่ น การเลียงไก่ หมู การเลียงกบในยางรถยนต์ การประมง และการนําภู มิ
ปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการร่ วมคิดและวางแผนการผลิต
เพือไม่ให้เกิดการแข่งขันกันเอง แต่เกือกูลกัน จึงเป็ นโอกาสอันดีทีจะได้ศึกษาเรี ยนรู ้ร่วมกัน
คิดวางแผนทางการเกษตรร่ วมกัน ซึงจะช่วยเสริ มความเป็ นอยูท่ ีดีแก่คนทัง ฝั ง
อย่างไรก็ตาม ผูด้ าํ เนิ นการวิทยุฯ ส่วนหนึ งยังเห็นว่า บทบาทที วิทยุฯ ดําเนิ นการอยู่
คือ การให้ความบัน เทิ งด้วยเสี ยงเพลงนัน ยังเป็ นบทบาทที สําคัญ เพราะเป็ นการให้ความ
เพลิดเพลิน ความสุ ข ความสบายใจ ผ่านเสี ยงเพลง มอบเพลงให้กนั และแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ส่ ว นตัว ของคน สปป.ลาว ที มี ต่ อ กัน อาทิ คน สปป.ลาว ส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง ญาติ ที อยู่ฝั ง
สปป.ลาว
ผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุฯ กลุ่มตัวอย่าง เห็นว่า รายการทีจะนําเสนอผ่านสถานีวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดนต้องกําหนดวัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ของรายการควรมีรายละเอียดครอบคลุม ดังนี
1) เพือเป็ นสือกลางหรื อเป็ นช่องทางการสือสารระหว่างคนทัง ประเทศ
2) เพือสร้างความสมานฉันท์ระหว่าง ประเทศ
3) เพือส่งเสริ มความรัก ความสามัคคี และความมีนาํ ใจต่อกัน
4) เพือให้เกิดความเคารพและเข้าใจต่อกัน
5) เพือส่งเสริ มการช่วยเหลือ ดูแลกันและกัน
เนือหารายการเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ มีความเห็นโดยรวมในเรื องเนือหาหรื อสาระในรายการ
ทีจะส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว โดยกล่าวว่า รายการควรนําเสนอ ดังนี
) ข่ าวสารและสาระความรู ้ ที เกี ยวกับความเป็ นอยู่ข องพีน้องหรื อเพือนบ้าน สปป.ลาว
ข้อคิดในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
2) ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ นของทัง ฝั งโขง
3) ความบันเทิง โดยนําเสนอเพลงพืนบ้าน หมอลํา เพลงไทยและลาว ฯลฯ

4) การท่ องเที ยว โดยนําเสนอเกียวกับโบราณสถาน แหล่งโบราณวัตถุ และเส้นทางการ
ท่องเทียว เป็ นต้น
5) การประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ เช่น งานบุญ งานบุญแข่งเรื อ
6) การเกษตร อาทิ ทฤษฎีเกษตรพอเพียง
7) ศาสนาพุทธ อาทิ เรื องธรรมะ
8) กฎหมายทีประชาชนทัง ประเทศควรรู ้ เช่น การเดินทางเข้าประเทศ สิ งของห้ามนํา
ออก-เข้าประเทศ การทํางานของคนต่างด้าว ลักษณะงานทีแรงงานต่างด้าวทําได้และทํา
ไม่ได้ ฯลฯ
9) สาธารณสุ ข ทีนําเสนอเนื อหาด้านการป้ องกัน ควบคุม รักษา และส่ งเสริ มสุขภาพ ฯลฯ
เช่น การป้องกันอุบตั ิเหตุ โทษของยาเสพติด เป็ นต้น ของประชาชนทัง ฝั งโขง
10) สิ งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
11) เศรษฐกิจ อาทิ การประชาสัมพันธ์สินค้าต่าง ๆ ของ ประเทศทีผลิตและจําหน่ ายในทัง
ประเทศ เพือให้ประชาชนได้รับทราบ
ผูด้ าํ เนิ นการวิทยุฯ กลุ่มตัวอย่าง เน้นว่าเนื อหาทีนําเสนอต้องเป็ นความจริ ง และสร้างสรรค์
รวมทังควรนําเสนอโดยผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความรู ้
รู ปแบบรายการเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-ลาว
กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ เสนอแนะการนําเสนอรายการวิทยุฯ เพือส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว โดยมีวิธีการนําเสนอรายการ ดังนี
1) รู ปแบบทีมีส่วนร่ วม เช่น การจัดรายการร่ วมกัน การให้ผฟู ้ ังมีส่วนร่ วมในรายการ โดยมี
เป้าหมายเพือร่ วมแลกเปลียนข่าวสารความรู ้และเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2) รู ปแบบการสัมภาษณ์ อาทิ การเชิญบุคคลสําคัญหรื อเจ้าหน้าทีด้านต่าง ๆ ของทัง
ประเทศไทยและ สปป.ลาว ร่ วมรายการและสอบถามเพือนําเสนอเรื องราวต่าง ๆ ผ่าน
สือวิทยุฯ เช่น เจ้าหน้าทีไทย และ สปป.ลาว พูดคุยกันถึงกฎหมายของบ้านเมืองตนเพือ
เปรี ยบเทียบกันและทําความเข้าใจแก่ประชาชนของทัง ฝั ง หรื อเชิญผูเ้ ชียวชาญหรื อมี
ความรู ้ดา้ นการเกษตรให้ความรู ้ เช่น เรื องยางพารา โรคพืช และปุ๋ ย และเปิ ดโอกาสให้
ผูฟ้ ังเป็ นผูส้ อบถามร่ วมกับนักจัดรายการวิทยุฯ
3) รู ปแบบการสนทนา เช่น การพูดคุยกัน การถามถึงสารทุก ข์สุกดิ บ การพูด คุยข่ าวสาร
ตลอดจนการพูดคุยเพือให้คาํ ปรึ กษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผฟู ้ ังทังประเทศ
ไทยและ สปป.ลาว

4) รู ปแบบสารคดีหรื อรายงานพิเศษ ซึงอาจมีเสียงสัมภาษณ์ หรื อเสียงดนตรี ประกอบด้วย
เรื องราวทีเรี ยบเรี ยงจากความจริ ง
5) รู ปแบบการตอบปัญหาชิงรางวัล โดยเน้นทีเนือหาเกียวกับการส่งเสริ มความสัมพันธ์
ในการนําเสนอรายการนัน กลุ่มตัวอย่าง เห็นควรให้จดั รายการด้วยภาษาท้องถิ น นําเสนอ
รายการด้วยความเป็ นกันเอง และมีความกระชับในการนําเสนอรายการ รวมทังควรนําเสนอเนื อหา
สาระต่าง ๆ ด้วยวิธีการสอดแทรกในรายการเพลง
ในการมีบทบาททีพึงประสงค์ต่าง ๆ ดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนิ นการวิทยุฯ เห็นว่า
ในบางบทบาทวิทยุฯ สามารถดําเนิ นการเองได้ เช่น บทบาทในการส่ งเสริ มความสัมพัน ธ์โดยรวม
บทบาทในการส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีร ะหว่างคน ไทย และ สปป.ลาว และบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาสังคม โดยเฉพาะยาเสพติด ฯลฯ แต่มีบทบาทอืนทีวิทยุฯ ไม่สามารถดําเนิ นการได้โดยลําพัง
เช่น บทบาทในการเป็ นนักประชาสัมพันธ์ ทีต้องอาศัยข่าวสารจากหน่ วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ น เช่น
โรงพยาบาล สถานี ต าํ รวจ ฯลฯ บทบาทในการเผยแพร่ พระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และพระราชวงศ์ไทย ซึ งต้องอาศัยการเชื อมสัญญาณจากสถานี วิทยุก ระจายเสี ยงแห่ ง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เพราะผูด้ าํ เนิ นการวิทยุฯ ไม่มีขอ้ มูลและนักจัดรายการวิทยุฯ ส่ วน
ใหญ่ยงั ไม่มีทกั ษะการอ่านข่าวในพระราชสํานักและการใช้ราชาศัพท์หรื ออ่านออกเสียงภาษาไทยไม่
ถูกต้อง บทบาทในการเป็ นเวทีแลกเปลียนแนวคิดและความคิดเห็น โดยเฉพาะเพือการสร้างความ
สันติภาพทีรัฐบาลต้องมีนโยบายทีชัดเจนให้ดาํ เนิ นการและต้องอาศัยองค์กรของรัฐเข้ามาช่วยเหลือ
ในการประสานงาน
นอกจากนี ในการแสดงบทบาททีพึงประสงค์ต่าง ๆ ดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการ
วิทยุฯ ยังได้กล่าวถึง คุณลักษณะของนักจัดรายการวิทยุฯ ทีจะทําหน้าทีดังกล่าว ดังนี
1) ต้องมีจรรยาบรรณ
2) ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
3) ต้องมีความรู ้เกียวกับคน สปป.ลาว และ สปป.ลาว เช่น รู ้วฒั นธรรมประเพณี ของ
สปป.ลาว ภาษาลาว และกฎหมายของ สปป.ลาว
4) เป็ นผูท้ ีเป็ นทียอมรับของคนทัง
ฝั ง ทังโดยตําแหน่งหน้าทีในสังคมหรื อโดย
ธรรมชาติ
5) มีความสามารถในการประสานความร่ วมมือทุกฝ่ ายของทัง ประเทศได้

5.1.2 บทบาททีพึงประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของผู้แทน สปป.ลาว
ผูแ้ ทน สปป.ลาว ได้เรี ยกร้องให้สือมวลชนไทยตระหนัก ถึงบทบาทของตนและยึด มันใน
จรรยาบรรณ ในประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี
1) ให้ความเคารพต่อสถาบันสู งสุ ดและสิ งเทิดทู นของ สปป.ลาว เช่น แนวทางการเมือง
วัฒนธรรม ศาสนา และชนเผ่าต่าง ๆ โดยเฉพาะชนเผ่านัน สปป.ลาว เองให้ความเคารพ
และถือว่าเป็ นสถาบันหนึ งและจะไม่แตะต้อง เพราะเป็ นเรื องอ่อนไหว ซึงใน สปป.ลาว
ชนเผ่าไม่สามารถนํามาเป็ นตัวตลกหรื อล้อเลียนในทางลบได้
2) ระมัดระวังการนําเสนอข่าวทีจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3) ควรตรวจสอบแหล่งข่าวและเลือกนําเสนอจากแหล่งข่าวทีน่าเชือถือ
4) ควรนําเสนอข่าวสารทีเป็ นประโยชน์และสร้างสรรค์
ผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว ได้นาํ หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีที มกราคม
ซึง
หน้าหนึงพาดหัวข่าวว่า “ซดสมุนไพรลาว ชักดิ น-ปางตาย” (ดูภาพในภาคผนวก ญ) ให้ผวู ้ ิจยั ดูพร้อม
กับกล่าวว่า สื อมวลชนไทยควรตรวจสอบข้อมูล และไม่ค วรนําเสนอโดยไม่มีหลักฐาน เช่น การ
กล่าวหาว่า สปป.ลาว เป็ นแหล่งค้ามนุษย์ เป็ นแหล่งยาเสพติด ฯลฯ

5.1.3 บทบาททีพึงประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
ไทย
ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย มีความเห็นตามประเด็นคําถาม ดังนี
วิทยุฯ (ของ สปป.ลาว และหรื อไทย) ควรทํา (หรื อมีบทบาท)
บทบาททีวิทยุฯ สปป.ลาว ควรทํา

ส่ ง เสริม การกีฬา
เสนอข่า วและเรืองราวระหว่ า งท้อ งถิ นริม ฝั งโขง

0.95%

1.19%

เผยแผ่พุทธศาสนา

เปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ัง ขอเพลงให้กัน
0.71%

ส่ ง เสริม การศึกษา
0.48%

มีบทบาทในการโฆษณาสินค้าและบริการทังสองฝั ง
0.48%

0.71%
รูปแบบรายการ อืน ๆ
0.48%

บทบาทในการให้ส าระและบันเทิง
1.43%

บทบาทในการให้สาระและเนือหาเกียวกับ
การค้า ระหว่ า งสองฝั ง 0.24%

ให้ความรู้ด ้านกฎหมาย
1.19%
อืน ๆ

เปิ ดทังเพลงไทย และเพลง สปป. ลาว สลับกัน
1.43%

0.24%
บทบาททีดีในทุก ๆ ด้าน
1.90%

17.38%
บทบาทการให้และทํา ให้เ กิดการแลกเปลียนข่าวสารความรู้

รูปแบบรายการ การจัดรายการร่ ว มกัน
1.90%
ให้ข่า วสารความรู้ หรือส่ ง เสริม ด้า นใดด้า นหนึง เช่น
ให้ม ีการก่ อสร้า งถนน 3.10%

บทบาทการอนุรักษ์และแลกเปลียนเรีย นรู้
วัฒนธรรม ประเพณี ภู มิปัญญาและวิถีชวี ิต ความ
เป็ นอยู่ทัง 2 ฝั ง

14.52%
บทบาทการให้ค วามบันเทิง
14.05%
ส่ ง เสริม ด้า นการเกษตร
3.33%

บทบาทในการส่ ง เสริม ความรักใคร่ ปรองดอง มิตรภาพ
ความสามัคคี ความสัมพันธ์ไ ทย-ลาว และเพือนพี
น้องกัน บ้า นพีเมืองน้อง 3.81%

ไม่ ม ีความเห็น
8.10%
พัฒนารูปแบบเนือหาให้ดีและหลากหลายขึน
/ความชัด เจนของสัญญาณ
3.81%

บทบาทในการส่ ง เสริม เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
12.62%

บทบาทในการส่ ง เสริม การท่ องเทียว
5.95%

แผนภูมิที แสดงบทบาททีวิทยุฯ ของ สปป.ลาว และหรื อไทย ควรมีบทบาท ในทัศนะ
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยมีความเห็นว่าวิทยุฯ สปป.ลาว และหรื อ
ไทย ควรมีบทบาทต่าง ๆ ( คําตอบ ซึงผูต้ อบ ๆ ได้มากกว่า ประเด็น) เรี ยงตามลําดับ ดังนี
1) บทบาทการอนุรักษ์และแลกเปลียนเรี ยนรู ้วฒั นธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูท่ งั 2 ฝั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2) บทบาทการให้และทําให้เกิดการแลกเปลียนข่าวสารความรู ้ จํานวน
คน คิดเป็ น
ร้อยละ .
3) บทบาทการให้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

บทบาทในการส่งเสริ มเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
.
ไม่มีความเห็น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .1
บทบาทในการส่งเสริ มการท่องเทียว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
พัฒนารู ปแบบ เนือหาให้ดี และหลากหลายขึน/ความชัดเจนของสัญญาณ จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ .
บทบาทในการส่งเสริ มความรักใคร่ ปรองดอง มิตรภาพ ความสามัคคี ความสัมพันธ์ไทยลาว และเพือนพีน้องกัน บ้านพีเมืองน้อง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ส่งเสริ มด้านการเกษตร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ให้ข่าวสารความรู ้ หรื อส่งเสริ มด้านใดด้านหนึง เช่น ให้มีการก่อสร้างถนน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ .
รู ปแบบรายการ การจัดรายการร่ วมกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
บทบาททีดีในทุก ๆ ด้าน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.9
เปิ ดทังเพลงไทย และเพลง สปป.ลาว สลับกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.4
บทบาทในการให้สาระและบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.4
ให้ความรู ้ดา้ นกฎหมาย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.1
เสนอข่าวและเรื องราวระหว่างท้องถิ นริ มฝั งโขงจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.1
ส่งเสริ มการกีฬา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
เผยแผ่พุทธศาสนา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
เปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ังขอเพลงให้กนั จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ส่งเสริ มการศึกษา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
มีบทบาทในการโฆษณาสินค้าและบริ การทัง 2 ฝั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
รู ปแบบรายการอืน ๆ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
บทบาทในการให้สาระและเนือหาเกียวกับการค้าระหว่างสองฝั ง จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ .
อืน ๆ ได้แก่ เน้นการมีส่วนร่ วมของทัง ประเทศ ให้ควบคู่กนั โดยพัฒนาศิลปิ นร่ วมกัน
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .

5.1.4 บทบาททีพึงประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว
ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว มีความเห็นตามประเด็นคําถาม ดังนี
วิทยุฯ (ของ สปป.ลาว และหรื อไทย) ควรทํา (หรื อมีบทบาท)
บทบาททีวิทยุฯ ไทยควรทํา
บทบาทในการส่งเสริ ม
ความสามัคคี และ
ความสัมพันธ์ ไทย-ลาว
2.16%
บทบาทส่งเสริ ม
การเกษตรและเลียงสัตว์
2.16%

เปิ ดโอกาสให้ผูฟ้ ั งมี
ส่วนร่วมก ับวิทยุฯ
1.89%

บทบาทในการโฆษณา
สินค้าและบริ การทังสองฝั ง
2.43%

ไม่ควรทีจะมีบทบาทในการ
เผยแพร่ขา่ วอาชญากรรม
ข่าวทีไม่เ ป็ นความจริ ง และ
สิ งทีไม่ดี1.35%
บทบาทการให้ขา่ วหรื อ
เรื องเกยวก
ี ับสินค้า/การค้า
ระหว่างสองฝั ง
อืน ๆ*
1.08%
1.08%
ปั จจุบนั วิทยุฯ ทําดีอยูแ่ ล้ว
24.26%

บทบาทส่งเสริมการท่องเทียว
3.23%
บทบาทการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ไทย-ลาว
4.04%
รู ปแบบรายการ
6.74%

บทบาททีดีในทุก ๆ ด้าน
1.62%

ไม่มีความเห็น
16.71%
บทบาทการให้ความบันเทิง
15.36%

บทบาทการให้ขา่ วสารความรู ้
15.90%

แผนภูมิที 36 แสดงบทบาททีวิทยุฯ ของ สปป.ลาว และหรื อไทยควรมีบทบาทในทัศนะ
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
จากการศึกษาบทบาททีวิทยุฯ (ของ สปป.ลาว และหรื อไทย) ควรทํา (หรื อมีบทบาท) พบว่าใน
ทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คําตอบ จาก คน ในจํานวนนี คน ไม่มี
คําตอบและตอบเป็ นข้อเสนอแนะอืน ๆ ทีไม่เกียวข้อง) มีความเห็นต่าง ๆ เรี ยงตามลําดับ ได้ดงั นี
1) ปัจจุบนั วิทยุฯ ทําดีอยูแ่ ล้ว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 24.26
2) ไม่มีความเห็น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 16.71
3) บทบาทการให้ข่าวสารความรู ้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 15.90
4) บทบาทการให้ความบันเทิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 15.36
5) รู ปแบบรายการ ได้แก่ รู ปแบบอืน ๆ เช่น อยากให้มีเพลงและข่าวสลับกันไป อยากให้
ไปตังสถานีในลาว มีผหู ้ ญิงจัดรายการเพิ มขึน (จํานวน คน ร้อยละ . ) วิทยุฯ ไทย
นําเพลงลาวมาเปิ ดร่ วมกับเพลงไทย (จํานวน คน ร้อยละ . ) และการจัดรายการ
ร่ วมกัน (จํานวน คน ร้อยละ . ) เป็ นต้น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 6.74

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

บทบาทการอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ไทย-ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 4.04
บทบาทส่งเสริ มการท่องเทียว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 3.23
บทบาทในการโฆษณาสินค้าและบริ การทังสองฝั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.43
บทบาทส่งเสริ มการเกษตรและเลียงสัตว์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.16
บทบาทในการส่งเสริ มความสามัคคี และความสัมพันธ์ ไทย-ลาว จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.16
เปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ังมีส่วนร่ วมกับวิทยุฯ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.89
บทบาททีดีในทุก ๆ ด้าน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.62
ไม่ควรทีจะมีบทบาทในการเผยแพร่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวทีไม่เป็ นความจริ ง และสิ งทีไม่
ดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.35
บทบาทการให้ข่าวหรื อเรื องเกียวกับสินค้า/การค้าระหว่างสองฝั ง จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.08
อืน ๆ เช่น ลดโฆษณา เพิ มความเมตตากรุ ณา ช่วยเหลือไทย-ลาว เป็ นต้น จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.08

5.2 บทบาททีไม่พงึ ประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดน
ในส่วนของบทบาททีไม่พึงประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนนี กลุ่มตัวอย่างทัง
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ผูแ้ ทน สปป.ลาว และประชาชนทัง ฝั ง มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดัง
รายละเอียด ต่อไปนี
5.2.1 บทบาททีไม่พงึ ประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของผู้ดาํ เนินการวิทยุฯ
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ แสดงทัศนะเกียวกับบทบาททีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไม่ควรปฏิบตั ิ โดย
บทบาททีไม่พึงประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนทีกลุม่ ตัวอย่างเห็นตรงกันมากทีสุด คือ
1) บทบาททางด้านการเมือง เช่น การนําเสนอเนือหาข่าวสารทีเกียวกับการเมืองการ
ปกครองของ สปป.ลาว รัฐบาลทหาร ระบอบการปกครองคอมมิวนิสต์ และปัญหา
ชายแดน ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ บางส่วนยังเห็นว่า การพูดถึงเรื องเกียวกับการเมืองไทยเองก็
ไม่ควร เพราะ อาจส่งผลกระทบต่อนักจัดรายการวิทยุฯ และสถานีวิทยุฯ

2) บทบาทในการเป็ นผูว้ ิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล เป็ นบทบาททีผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ เกือบ
ทังหมดเห็นว่าไม่ควรปฏิบตั ิ โดยให้เหตุผลต่าง ๆ เช่น กลุ่มตัวอย่างทีทํางานใน สวท.
เห็นว่า สวท. เป็ นสือของรัฐ จึงไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล แม้แต่การวิพากษ์วจิ ารณ์
รัฐบาล สปป.ลาว ก็ไม่ควร และกลุ่มตัวอย่างทีทํางานในวิทยุชุมชนเห็นว่า ต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาล และการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล เป็ นสิ งไม่ดี ทังนี การ
วิพากษ์วิจารณ์จะก่อให้เกิดผลทางด้านลบหรื อผลเสียต่อบุคคลอืน และการวิจารณ์เป็ น
ผลเสียมากกว่าผลดี เพราะแต่ละคนมีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน และบางคนวิจารณ์
เข้าข้างอีกฝ่ ายหนึง จะนํามาซึงความแตกแยก เพราะมีทงกลุ
ั ่มคนทีพอใจและไม่พอใจ
รัฐบาล สถานีวิทยุฯ หลายแห่งออกกฎห้ามพูดถึงเรื องการเมืองในรายการวิทยุฯ หรื อ
วิจารณ์รัฐบาลโดยเด็ดขาด ฯลฯ
ส่วนบทบาทอืน ๆ ทีเป็ นบทบาทไม่พึงประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดน ในทัศนะของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ส่วนใหญ่นนั มีดงั นี
1) บทบาทหน้าทีในการปกป้องชนกลุ่มน้อย ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ จํานวนหนึงเห็นว่า การเข้า
ไปปกป้องชนกลุ่มน้อยกลุ่มใดกลุ่มหนึง โดยเฉพาะทีรัฐบาลกําลังมีปัญหาด้วย เป็ นการ
เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ทําให้ไม่เป็ นกลาง จึงไม่ควรทําหน้าทีนี รวมทังไม่ควรพูดถึงชน
กลุ่มน้อยฝั ง สปป.ลาว โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยทีขัดแย้งหรื อจะล้มล้างรัฐบาล เพราะอาจ
ถูกมองจาก สปป.ลาว ในทางทีไม่ดี ซึงจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ บางส่วนกล่าวว่า ต้องพิจารณาดูก่อนว่าชนกลุ่มน้อยกลุ่มนัน
เป็ นชนกลุ่มน้อยทีดีหรื อไม่ หากเป็ นชนกลุ่มน้อยทีดี วิทยุฯ ควรมีหน้าทีในการปกป้อง
2) เป็ น “พืนทีสาธารณะ” ทีเป็ นประชาธิปไตยระหว่างประเทศ อันเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
คนฟังทัง ฝั งสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกเรื อง แม้วา่ จะเป็ นบทบาททีทําให้คนเท่า
เทียมกัน แต่หากพูดเรื องประชาธิปไตยอาจกระทบความคิดของผูน้ าํ ของ สปป.ลาว
รวมทังการเปิ ดประเด็นต่าง ๆ ให้แสดงความคิดเห็นอาจนําไปสู่ความขัดแย้งหรื อกระทบ
ความสัมพันธ์ได้ หากไม่สามารถควบคุมผูร้ ่ วมรายการหรื อผูแ้ สดงความคิดเห็นได้
3) บทบาทอืน ๆ ทีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า เป็ นบทบาททีไม่
พึงประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดน คือ การยุยงส่งเสริ มให้แตกแยก วิจารณ์
ประเพณี วฒั นธรรมและความเชือ
บทบาทในการการเป็ นตัวแทนประชาชนใน
กระบวนการตัดสินใจในนโยบายต่างประเทศ
บทบาทในการเป็ นผูอ้ อกนโยบายใน
กระบวนการตัดสินใจในนโยบายต่างประเทศ รวมทังบทบาทในการเป็ นผูก้ าํ หนดวาระ
ทางสังคม

เมือประมวลเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ
วิทยุฯ ตามแนวชายแดนสามารถสรุ ปเป็ นประเด็นต่าง ๆ ได้ดงั นี

ต่อบทบาททีไม่พึงประสงค์ของ

1) การเมืองของ สปป.ลาว เป็ นเรื องภายในประเทศ
2) ไม่ใช่ บทบาทหน้าที ของสื อวิทยุฯ สื อวิท ยุฯ มีหน้าที ในการให้ค วามบัน เทิ งและการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเท่านัน
3) ไม่ใช่บทบาทของสือชุมชน แต่เป็ นบทบาทของสือระดับชาติ
4) สือวิทยุฯ ไม่มีสิทธิ
5) เป็ นเรื อง “ไกลตัว” ของนักจัดรายการวิทยุฯ
6) วิทยุชุมชนทําไม่ได้ เพราะยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
7) เป็ นบทบาททีไม่เหมาะสมทีสือมวลชนโดยเฉพาะวิทยุฯ ควรปฏิบตั ิ
6) สือควรมีบทบาทในการนําเสนอข่าวสารแล้วให้ผฟู ้ ังตัดสินใจด้วยตนเอง
7) หากปฏิบตั ิ แล้ว อาจเกิ ดความผิด พลาดได้และอาจเป็ นการก้าวก่ ายเรื องความสัมพัน ธ์
ระหว่างประเทศมากเกินไป
8) เรื องความสัมพัน ธ์ร ะหว่างประเทศเป็ น “เรื องใหญ่ ” เป็ นเรื องระดับชาติ เป็ น “เรื อง
ละเอียดอ่อน” เป็ นเรื อง “ล่อแหลม” และเป็ นเรื องเกียวกับความมันคง
9) ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ บางส่วนแสดงความกังวลเรื องความคิดเห็นของคนทีแตกต่างกัน และ
บางคนมีความคิดเห็นรุ นแรง อันอาจทําให้เกิดความขัดแย้งได้ และผลกระทบทีเกิดจะมี
ต่อนักจัดรายการวิทยุฯ และสถานีวิทยุฯ
10) เรื องนโยบายต่างประเทศเป็ นเรื องของรัฐบาล และขึนอยู่กบั “ผูใ้ หญ่” “ผูม้ ีอาํ นาจ” สื อ
ตัดสินใจไม่ได้
11) การกําหนดบทบาทหน้าทีเป็ นเรื องของผูบ้ ริ หารสถานี
12) วิทยุฯ ไม่ควรเป็ นเครื องมือของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึง
13) นักจัดรายการมีการศึกษาน้อย ไม่มีความรู ้และประสบการณ์ รวมทังยังไม่มีวุฒิภาวะหาก
วิจ ารณ์ เรื องใด ๆ หรื อ นําเสนอข้อ มู ล ใด ๆ อาจไม่ ถูก ต้อ ง และทําให้เกิ ด ปั ญ หาได้
โดยเฉพาะประเด็นเกียวกับเรื องระหว่างประเทศ
14) โดยตัวของนักจัดรายการด้วยกันเอง ก็มีอคติ
15) ไม่เชือมันว่าในการทําหน้าทีของตนเองว่าจะปฏิบตั ิโดยลําพังได้
16) ด้วยความเป็ นวิทยุฯ ท้องถิ นหรื อวิทยุชมุ ชนทีต้องเน้นข่าวสารในชุมชน และเป็ นสถานี
วิทยุชุมชนเล็ก ๆ อันเป็ นข้อจํากัด ไม่เหมือนวิทยุใหญ่
17) ควรเป็ นบทบาทของหน่วยงานหรื อบุคคลอืนทีเกียวข้อง เช่น หากเป็ นเรื องของอําเภอก็
ควรให้เจ้าหน้าทีอําเภอทําหน้าทีโดยผ่านสื อวิทยุฯ หรื อไม่ก็ได้ หรื อหากเป็ นการเจรจา

ต่ อรอง ก็ ค วรเป็ นหน้ าที ของผูเ้ ชี ยวชาญด้านการเจรจาต่ อ รอง เช่ น กระทรวงการ
ต่ างประเทศและหน่ ว ยงานราชการอื น เช่ น สาธารณสุ ข อําเภอ/จังหวัด และสถานี
ตํารวจภูธร ฯลฯ
18) การทําหน้าทีด้านวิทยุฯ เป็ นได้เพียง “สื อกลาง” ไม่สามารถเป็ นตัวแทนของประชาชน
ได้ การตัดสินใจใด ๆ เป็ นเรื องของประชาชน สือไม่มีอาํ นาจในการตัดสินใจใด ๆ
19) วิทยุฯ ต้องทําหน้าที “เป็ นกลาง” เท่านัน
20) เป็ นบทบาทที “เสียงมาก” และ “ไม่กล้า”
21) เป็ นเรื องของฆราวาส (กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นพระให้คาํ ตอบ)
เนือหาและภาษาทีไม่พงึ ประสงค์
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มมีความมันใจว่า
การใช้คาํ ว่า “บ้านพีเมืองน้อง” เพือสือถึงความสัมพันธ์ไทย-ลาวนัน เป็ นคําทีไม่ควรพูดออกอากาศใน
รายการวิทยุฯ เพราะ คน สปป.ลาว บางคนตีความว่า ไทยเป็ นพี คน สปป.ลาว เป็ นน้อง แต่บางกลุ่ม
ใช้คาํ ดังกล่าวในรายการ ในขณะทีอีกกลุ่มไม่มนใจว่
ั าควรใช้หรื อไม่ควร ในนักจัดรายการวิทยุฯ กลุ่ม
หลังนีจึงหลีกเลียงการใช้คาํ ดังกล่าวโดยการใช้คาํ อืนแทน เช่น “พีน้องฝั งนครเวียงจันทน์” หรื อ พี
น้องฝั งกําแพงนครเวียงจันทน์ หรื อ ประเทศเพือนบ้าน
การใช้คาํ ว่า “บ้านพีเมืองน้อง” เพือสะท้อนถึงความสัมพันธ์ไทย-ลาว เป็ นคําทีคลุมเครื อว่า
ใครเป็ นพีใครเป็ นน้อง และสามารถตีความได้ว่าผูส้ ือข่าว หรื อประเทศทีใช้คาํ นีมีฐานะเป็ นพีใหญ่ที
เป็ นผูด้ ูแลน้อง แม้ว่าประธานประเทศ ไกสอน พมวิหาน ได้กล่าวเมือครังเยือนไทยในฐานะพระราช
อาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ว่า “เมือเราได้ส่งเสริ มจิตใจของความเป็ น ‘บ้านพีเมือง
น้อง’ และยึดหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาทีว่าด้วยความยุติธรรมและหลักการอยูร่ ่ วมกันอย่าง
สันติ ประการแล้วย่อมไม่มคี วามขัดแย้งระหว่างลาว-ไทยใด ๆ ทีจะแก้ไขไม่ได้”11 รวมทังสุรเกียรติ
เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรี ว่าการต่างประเทศ ซึงได้หารื อกับ สปป.ลาว เมือครังเยือน สปป.ลาว โดย
“ได้รับคํายืนยันจากฝ่ ายลาวว่า ไม่เคยรู ้สึกไม่พอใจต่อการทีสือมวลชนใช้คาํ ว่า ‘บ้านพีเมืองน้อง’ ใน
การกล่าวอ้างถึงความสัมพันธ์ไทย-ลาว เนืองจากในความเป็ นจริ งสองประเทศใกล้ชิดกันเป็ นเสมือน
ญาติกนั พูดคุยกันได้ ไม่ได้มกี ารเอาเปรี ยบกันแต่อย่างใด” (กระทรวงการต่างประเทศ, www,
)
ในขณะทีกระทรวงการต่างประเทศให้ความหมายของคําว่า บ้านพีเมืองน้อง ตามภาษาอังกฤษคําว่า
11

“Strengthening Lao-Thai Relationship”, Laos, No.1, 1992, p.2. อ้างถึงใน สุ รชัย ศิริไกร. นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว). ใน สี ดา สอนศรี (บรรณาธิ การ), เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : นโยบายต่างประเทศในยุคโลกา
ภิวตั น์, หน้า - กรุ งเทพฯ : บริ ษทั เคล็ดไทย จํากัด, .

Sister Cities ว่า หมายถึง “ความตกลงระหว่างประเทศ หรื อเมืองในประเทศทีต่างกัน ในการทีจะ
สถาปนาเมืองในประเทศของแต่ละฝ่ ายให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็ นพิเศษ เช่น นครเชียงใหม่เป็ น
บ้านพีเมืองน้องกับนครเซียงไฮ้
หรื อกรุ งเทพฯ
เป็ นบ้านพีเมืองน้องกับนครลอสแอนเจลิส”
(กระทรวงการต่างประเทศ, www,
) อย่างไรก็ตาม ผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว เสนอแนะให้ใช้คาํ ว่า
“บ้านใกล้เรื อนเคียง” หรื อ “บ้านแก้วเมืองดอง” แทน
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ กล่าวถึง เนือหารายการทีไม่พึงประสงค์ ดังนี เนือหาที
ส่งเสริ มความขัดแย้ง การแบ่งแยกเชือชาติ และยัวยุให้เกิดความแตกแยก เนือหาเกียวกับ
ประวัติศาสตร์ และเนือหาทีนําไปสู่ความเข้าใจผิดหรื อความขัดแย้ง รวมทังนําไปสู่ความรุ นแรง
เนือหาทีเป็ นการลบหลู่ ดูถูก ดูหมิ น เหยียดหยามคนอืน กระทบกระทัง และไม่ให้เกียรติซึงกันและ
กัน รวมทังเนือหาพาดพิงถึงคน สปป.ลาว ทําผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติดข้ามประเทศ และการ
เข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมาย การขโมยรถไปขายฝั ง สปป.ลาว ฯลฯ หรื อเรื องทีไม่ดีหรื อทีเป็ นลบ
เกียวกับ สปป.ลาว อันกระทบความสัมพันธ์ นอกจากนีในการใช้ภาษานันไม่ควรล้อเลียนเรื องภาษา
มีบางครังทีนักจัดรายการวิทยุฯ ไทยหัวเราะคน สปป.ลาว ทีโทรศัพท์เข้าในรายการและพูดภาษาไทย
ไม่ชดั
5.2.2 บทบาททีไม่พงึ ประสงค์ ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของผู้แทน สปป.ลาว
ในส่วนของผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว ได้กล่าวถึงการทําหน้าทีของสือมวลชนลาวว่า เรื อง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนัน สปป.ลาว ยึดมัน โดยให้ความเคารพ และจะต้องไม่ทาํ ให้มีปัญหา
เด็ดขาด รวมทังไม่นาํ เสนอสิ งต่าง ๆ ดังนี การแทรกแซงกิจการของผูอ้ ืน เรื องลามก ความรุ นแรง
ความลับของชาติ และเรื องทีคาดเดาว่าจะเกิดขึน ทังนีต้องนําเสนออย่างซือตรง ชัดเจน และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริ ง โดยมีเป้าหมายเพือคนในชาติและประเทศชาติ ประเด็นทีไม่ควรกล่าวถึง คือ
การเมืองการปกครองของ สปป.ลาว ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน
ผูแ้ ทนของ สปป.ลาว ยังได้พูดถึงสือมวลชนไทยใช้หรื ออธิบายคําภาษาลาวผิด ๆ เช่น
นิตยสาร Spicy ใช้คาํ ว่า “แหกตาถ่ายรู ป” ในความหมายของการถ่ายภาพ ซึงไม่ถูกต้อง หรื อคําจาก
ภาพยนตร์ เรื อง “หมากแตะ” ในความหมายของฟุตบอล ฯลฯ
สําหรับสือวิทยุกระจายเสี ยงนัน ผูแ้ ทน สปป.ลาว กังวลเรื องคุณภาพของเด็กและเยาวชนอัน
เป็ นอนาคตของชาติ เพราะสถานีวิทยุฯ ทีส่ งสัญญาณจากไทยข้ามฝั งมายัง สปป.ลาว ออกอากาศเพลง
ไทยทียัวยุกามารมณ์ หรื อลามก อนาจาร ซึง สปป.ลาว ห้ามออกอากาศภายในประเทศ

5.2.3 บทบาททีไม่พงึ ประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย
ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย มีความเห็นตามประเด็นคําถาม ดังนี
วิทยุฯ สปป.ลาว ไม่ควรทํา (หรื อมีบทบาท)
บทบาททีวิทยุฯ สปป.ลาว ไม่ ควรทํา
การนําเสนอเรืองทีไม่ดี ไม่
เหมาะสม และลามกอนาจาร
3.16%

การวิพากษ์วจิ ารณ์ วัฒนธรรม
ประเพณี ความเป็ นอยู่และ
ความเชือ ของ สปป.ลาว
3.16%

การนําเสนอประเด็น
ขัดแย้ง และทีทําให้
แตกแยก 2.85%

การก้าวก่ายกันในเรือง
ต่าง ๆ ระหว่างประเทศ
2.53%

การพูดคําว่า "บ้านพีเมืองน้อง"
0.32%

การนําเสนอข้อมูลทีไม่
ชัดเจน สับสน ไม่เ ป็ นกลาง
และบิดเบือนข้อเท็จจริง อัน
นําไปสู่การเข้าใจผิด
3.48%
การพาดพิงสถาบันทีนับถือ
เช่น สถาบันกษัตริย์ และความ
เชือ ศาสนา
3.80%
การพูดคําทีไม่ดี ไม่สุภาพ
ไม่ให้เกียรติ
4.75%

อืน ๆ
2.53%

ปัจจุบนั วิทยุฯ มีบทบาททีดีแล้ว
25.63%
ไม่มีความเห็ น
18.04%
การวิพากษ์วจิ ารณ์เรืองไม่
ถูกต้อง การล้อเลีย น ดูถูก ดู
หมิ น กล่าวร้าย ใส่รา้ ย โจมตี
สปป. ลาว 7.28%

การส่งเสริมยาเสพติด การ
กระทําและสิ งทีผิดกฎหมาย
8.54%

การนําเสนอเรืองการเมือง
ความมันคง และการ
ปกครองของ สปป.ลาว
13.92%

แผนภูมิที แสดงบทบาททีวิทยุฯ ของ สปป.ลาว และหรื อไทย ไม่ควรมีบทบาท ในทัศนะ
ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย มีความเห็น ( คําตอบ ซึงผูต้ อบ ๆ ได้มากกว่า
ประเด็น) ต่อคําถามว่าวิทยุฯ ของ สปป.ลาว และหรื อไทย ไม่ควรมีบทบาท โดยกล่าวว่า ปัจจุบนั
วิทยุฯ มีบทบาททีดีแล้ว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 25.63 และไม่มีความเห็น จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ 18.04 ในส่วนทีแสดงความคิดเห็นมีประเด็นเรี ยงตามลําดับดังนี
1) การนําเสนอเรื องการเมือง ความมันคง และการปกครองของ สปป.ลาว จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ 13.92

2) การส่งเสริ มยาเสพติด การกระทําและสิ งทีผิดกฎหมาย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
8.54
3) การวิพากษ์วิจารณ์เรื องไม่ถูกต้อง การล้อเลียน ดูถูก ดูหมิ น กล่าวร้าย ใส่ร้าย โจมตี
สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 7.28
4) การพูดคําทีไม่ดี ไม่สุภาพ ไม่ให้เกียรติ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75
5) การพาดพิงสถาบันทีนับถือ เช่น สถาบันกษัตริ ย ์ และความเชือ ศาสนา จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.80
6) การนําเสนอข้อมูลทีไม่ชดั เจน สับสน ไม่เป็ นกลางและบิดเบือนข้อเท็จจริ ง อันนําไปสู่
การเข้าใจผิด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 3.48
7) การนําเสนอเรื องทีไม่ดี ไม่เหมาะสม และลามกอนาจาร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
3.16
8) การวิพากษ์วิจารณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็ นอยูแ่ ละความเชือ ของ สปป.ลาว
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 3.16
9) การนําเสนอประเด็นขัดแย้ง และทีทําให้แตกแยก จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.85
10) การก้าวก่ายกันในเรื องต่าง ๆ ระหว่างประเทศ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.53
11) อืน ๆ ได้แก่ การเปิ ดเพลงสตริ ง ร็ อค ๆ หนัก ๆ ข่าวสารทีไม่ควรนําเสนอบางเรื อง ควร
พิจารณาให้ดี เรื องการศึกษา เทคโนโลยี เพราะคน สปป.ลาว คิดว่าเขาด้อยกว่าเรา
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.53
12) การพูดคําว่า “บ้านพีเมืองน้อง” จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.32

5.2.4 บทบาททีไม่พงึ ประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว
ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว มีความเห็นตามประเด็นคําถาม ดังนี
วิทยุฯ ไทย ไม่ควรทํา (หรื อมีบทบาท)
การนําเสนอเรือง
การเมืองทังของไทยและ
โดยเฉพาะของ สปป. ลาว
2.22%
ให้ขอ้ มูลทีไม่ถูกต้อง/ไม่
ชัดเจนหรือไม่เป็ นความจริง
2.85%

บทบาททีวิทยุฯ ไทย ไม่ ควรทํา
การนําเสนอโฆษณามาก
การนําเสนอข่าวอาชญากรรม เกินไป และโฆษณาชวนเชือ
2.22%
1.58%

การทีนักจัดรายการ
วิทยุฯพูดมากเกินไป
3.48%
พูดถึงลาวในแง่ลบ
3.80%
การพูดเสียดสี/ล้อเลียน/ดู
ถูก/ดูหมิ น/ไม่ให้เกียรติ คน
สปป. ลาว
4.11%

การนําเสนอเพลงมากเกินไป
1.27%
การนําเสนอข่าวมากเกินไป
0.63%

อืน ๆ
0.63%

ไม่มีความเห็ น
60.76%

ปัจจุบ ันวิทยุฯ ไทยทําดีอยู่แล้ว
8.23%

นําเสนอสิ งทีไม่ดี และ
การพูดด้วยคําพูดทีไม่
สุภาพ 8.23%

แผนภูมิที แสดงบทบาททีวิทยุฯ ของ สปป.ลาว และหรื อไทยไม่ควรทํา (หรื อมีบทบาท)
ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
ต่อคําถามว่าวิทยุฯ ไม่ควรทําหรื อมีบทบาทใด กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
( คําตอบ จาก คน ในจํานวนนี คน ไม่มีคาํ ตอบและตอบเป็ นข้อเสนอแนะอืน ๆ ทีไม่
เกียวข้อง) ส่วนใหญ่ไม่แสดงความคิดเห็น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 60.76 ในส่วนทีแสดง
ความเห็นมีประเด็นเรี ยงตามลําดับได้ดงั นี
1) นําเสนอสิ งทีไม่ดี และการพูดด้วยคําพูดทีไม่สุภาพ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 8.23
2) เห็นว่าปัจจุบนั วิทยุฯ ไทยทําดีอยูแ่ ล้ว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 8.23
3) การพูดเสียดสี/ล้อเลียน/ดูถูก/ดูหมิ น/ไม่ให้เกียรติ คน สปป.ลาว จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.11
4) พูดถึงลาวในแง่ลบ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 3.80
5) การทีนักจัดรายการวิทยุฯ พูดมากเกินไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 3.48

6) ให้ขอ้ มูลทีไม่ถูกต้อง/ไม่ชดั เจนหรื อไม่เป็ นความจริ ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.85
7) การนําเสนอเรื องการเมืองทังของไทยและโดยเฉพาะของ สปป.ลาว จํานวน
คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.22
8) การนําเสนอข่าวอาชญากรรม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 2.22
9) การนําเสนอโฆษณามากเกินไปและโฆษณาชวนเชือ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.58
10) การนําเสนอเพลงมากเกินไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.27
11) การนําเสนอข่าวมากเกินไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.63
12) อืน ๆ ได้แก่ ไม่อยากให้พูดเรื องผี และตามใจคนจัดรายการ จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.63

5.3 แนวทางการดําเนินการเพือส่ งเสริมวิทยุฯ ตามแนวชายแดนเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-ลาว
การศึกษาแนวทางการดําเนินงานเพือส่งเสริ มวิทยุฯ
ตามแนวชายแดนเพือส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ และประชาชน สปป.ลาว มี
รายละเอียดของข้อค้นพบ ดังนี

5.3.1 แนวทางการดําเนินการเพือส่ งเสริมวิทยุฯ ตามแนวชายแดนเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ไทยลาวในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผู้ดําเนินการวิทยุฯ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ เสนอแนวทางการดําเนินการเพือส่งเสริ มวิทยุฯ ตาม
แนวชายแดนเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว โดยมีความเห็นดังนี
1) จัดประชุมร่ วมกันระหว่าง
ประเทศ เพือกําหนดข้อปฏิบตั ิร่วมกัน อันนําไปสู่การ
ปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน และเพือเป็ นการพบปะ แลกเปลียนและระดมความคิดเห็นใน
การกําหนดกรอบเนือหาและแนวทางการแลกเปลียนข่าวสารระหว่างกัน
2) จัดตังคณะทํางานร่ วมชายแดนวิทยุฯ ระดับจังหวัด
3) จัดกิจกรรมนักจัดรายการวิทยุฯ เยือนกันและกัน และกิจกรรมนักจัดรายการวิทยุฯ พบ
ผูฟ้ ังทัง ฝั งโขง
4) จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุฯ ของทัง ประเทศ เพือให้มีแนวทางการปฏิบตั ิและเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างสมําเสมอ โดยหัวข้ออบรมควรประกอบด้วย สิ งใดควรพูดและ
ไม่ควรพูด
คําในภาษาไทยและลาวคําใดอาจกระทบต่อความรู ้สึกและสร้างความไม่
พอใจของคนทัง ฝั งโขง เป็ นต้น

5.3.2 แนวทางการดําเนินการเพือส่ งเสริมวิทยุฯ ตามแนวชายแดนเพือส่ งเสริมความสัมพันธ์ไทยลาวในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
วิทยุฯ (ของ สปป.ลาว และหรื อไทย) จะมีบทบาทในการส่ งเสริมความสัมพันธ์ลาว-ไทย ได้ อย่างไร
บทบาทในการส่ งเสริมความสั มพันธ์ ล าว-ไทย

นําเสนอเนือหาทีเป็ นการ
โฆษณาสิ นค้าและบริการ
ของสองฝั ง
3.36%
แลกเปลียนข่าวสารความรู้
3.64%

ไม่มีความเห็นเพราะปัจจุบัน
ความสั มพันธ์ ลาว-ไทย ดีอยูแ่ ล้ว
2.52%
เปิ ดให้มีการโทรศัพท์ขอเพลง
3.08%

การประชาสั มพันธ์
1.40%

ไม่มีความเห็น
19.05%

มีความร่วมมือระหว่าง
กันด้านต่าง ๆ
3.92%
ให้ข่าวสารความรู้ (กว้าง ๆ)
4.20%

ให้วทิ ยุฯ ไทยใช้ภาษาลาว หรือ
ภาษาอีสานในการนําเสนอรายการ
1.12%

อืน ๆ*
5.04%

ปัจจุบันวิทยุฯ ไทยทําดีอยูแ่ ล้ว
5.32%
นําเสนอเนือหาเกียวกับ
การท่อ งเทียวของสองฝั ง
5.88%

นําเสนอเนือหาเกียวกับการค้า/
เศรษฐกิจระหว่างสองฝั ง 6.44%

วิทยุฯ นําเพลงลาวมา
เปิ ดร่วมกับเพลงไทย
6.44%

นําเสนอเนือหาหรือมีเป้าหมาย
ทีส่ ง เสริมความรักใคร่
ปรองดอง ความสามัคคี และ
ความสั มพันธ์ทีดีต่อกัน
12.61%

เผยแพร่วฒั นธรรม
ประเพณีของทังสองฝั ง
9.24%
ร่วมมือกันจัดรายการ
6.72%

แผนภูมิที 39 แสดงบทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ลาว-ไทย
ของวิทยุฯ (ของ สปป.ลาว และหรื อไทย) ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
จากการศึกษาบทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ลาว-ไทย ของวิทยุฯ (ของ สปป.ลาว
และหรื อไทย) ตามทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ( คําตอบ จาก คน ใน
จํานวนนี คน ไม่มีคาํ ตอบและตอบเป็ นข้อเสนอแนะอืน ๆ ทีไม่เกียวข้อง) โดยส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่ได้แสดงความเห็น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 19.05
สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทีเสนอแนะสามารถเรี ยงตามลําดับได้ ดังนี
1) นําเสนอเนือหาหรื อมีเป้าหมายทีส่งเสริ มความรักใคร่ ปรองดอง ความสามัคคี และ
ความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 12.61
2) เผยแพร่ วฒั นธรรมประเพณี ของทังสองฝั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 9.24
3) ร่ วมมือกันจัดรายการ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 6.72
4) วิทยุฯ นําเพลงลาวมาเปิ ดร่ วมกับเพลงไทย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 6.44

5) นําเสนอเนือหาเกียวกับการค้า/เศรษฐกิจระหว่างสองฝั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
6.44
6) นําเสนอเนือหาเกียวกับการท่องเทียวของสองฝั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.88
7) ปัจจุบนั วิทยุฯ ไทยทําดีอยูแ่ ล้ว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 5.32
8) อืน ๆ เช่น ต้องไปปรึ กษากันว่า จะทําสถานีรวมกันได้หรื อไม่ ต้องไปปรึ กษากระทรวง
แถลงข่าวฯ ลาวว่าจะทําจะร่ วมมือกันได้ไหม การสือสาร พัฒนาเทคโนโลยี ขยาย
เครื อข่ายให้ไกลกว่าเดิม ทําให้รู้สึกว่าสองประเทศมีความสัมพันธ์กนั ดี จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.04
9) ให้ข่าวสารความรู ้ (กว้าง ๆ) จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 4.20
10) มีความร่ วมมือระหว่างกันด้านต่าง ๆ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 3.92
11) แลกเปลียนข่าวสารความรู ้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 3.64
12) นําเสนอเนือหาทีเป็ นการโฆษณาสินค้าและบริ การของสองฝั ง จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.36
13) เปิ ดให้มีการโทรศัพท์ขอเพลง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 3.08
14) ไม่มีความเห็น แต่ให้เหตุผลว่าปัจจุบนั ความสัมพันธ์ ลาว-ไทยดีอยูแ่ ล้ว จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ 2.52
15) การประชาสัมพันธ์ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.40
16) ให้วิทยุฯ ไทย ใช้ภาษาลาว หรื อภาษาอีสานในการนําเสนอรายการ จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.12

5.3.3 แนวทางการประยุกต์แนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนวชายแดน
การศึกษาเกียวกับทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ และประชาชน สปป.ลาว
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการต่อการประยุกต์แนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ
ตามแนว
ชายแดนสู่การปฏิบตั ิ มีผลการศึกษาดังนี

. . . แนวทางการประยุกต์ แนวคิดเรืองการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นผู้ดําเนินการวิทยุฯ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ทุกคนเห็นด้วยกับแนวคิดฯ และมองว่าเป็ นประโยชน์
ต่อประชาชนทัง
ฝั ง เพราะในระดับชุมชนจะได้มีการข้ามมาร่ วมกันคิดและร่ วมกันทํากิจกรรม
เรี ยนรู ้ร่วมกัน พีน้อง ฝั งจะได้รับข่าวสาร เป็ นโอกาสของการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมประเพณีของกันและ
กัน แลกเปลียนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์กนั อันจะนําไปสู่การรู ้จกั กัน ความ
เข้าใจกัน เกิดความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาร่ วมกันยิงขึน การเข้ามามีส่วนร่ วมดังกล่าวยัง
ส่งผลต่อการค้าขายทีดีระหว่างกัน ความร่ วมมือในด้านต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาสังคมทีทัง ฝั ง
เผชิญอยูร่ ่ วมกัน ภายใต้กรอบแนวคิดนีจะเป็ นการสือสารทีตรงกับความต้องการของคนทัง ฝั งด้วย
ความร่ วมมือในการกําหนดทิศทางการส่งเสริ มด้านต่าง ๆ โดยเชือว่าจะได้รับความสนใจและเป็ นที
นิยมของผูฟ้ ังทังไทย และ สปป.ลาว
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ บางคนยังกล่าวด้วยว่า แนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมฯ
ดังกล่าวตรงกับแนวคิดของตนหรื อผูบ้ ริ หารสถานีทีมีอยูแ่ ละประสงค์ทีจะทําให้เกิดขึน โดยการเชิญ
ปราชญ์ชาวบ้านของ ฝั ง มาร่ วมกันทํารายการด้วยการเล่าเรื องการทํายาสมุนไพร งานฝี มือในอดีต
ฯลฯ แนวคิดฯ ดังกล่าวจะเป็ นตัวกลางและเป็ นโอกาสของการเชือมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทย
และ สปป.ลาว
ในการนําแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไปสู่การปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ มีทศั นคติทีแตกต่างกัน ซึงสามารถจําแนกได้เป็ น กลุ่ม คือ
1) กลุ่มทีเห็นว่าสามารถทําได้ กลุ่มตัวอย่างทีเห็นว่าสามารถประยุกต์แนวคิดดังกล่าวสู่การ
ปฏิบตั ิได้ ซึงเป็ นส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ทังหมดกล่าวว่า
ในทางปฏิบตั ิสามารถทําได้โดยอาศัย องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี

(1) การประสานงานระดับชาติเท่านัน โดยรัฐบาลทัง ฝั งต้องหารื อและตกลงร่ วมกัน
(2) ความร่ วมมือจากทังฝ่ ายไทยและ สปป.ลาว
(3) นโยบายของรัฐทีชัดเจนเพือนําแนวคิดสู่การปฏิบตั ิ
โดยอาจให้กระทรวงการ
ต่างประเทศรับผิดชอบ
(4) หน่วยงานรับผิดชอบต้องกําหนดกรอบการทํางานทีชัดเจนและจัดอบรมให้ความรู ้
แนวทางการปฏิบตั ิดงั กล่าวให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิทงั ฝั ง
(5) ต้องอาศัยเจ้าหน้าทีจากกรมประชาสัมพันธ์ ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ท้องถิ นในการ
ประสานงานและดําเนินการในส่วนทีเกียวข้อง
(6) งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ เช่น ค่าเดินทาง และค่าข้ามแดน และ
งบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ เกียวกับ สปป.ลาว และการ
ดําเนินรายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
(7) หากพืนทีชุมชนใดมีจุดผ่อนปรน ซึงไม่ได้เปิ ดให้ประชาชนข้ามไป-มาทุกวัน ต้อง
ประสานให้ผรู ้ ับผิดชอบการตรวจคนเข้าเมืองช่วยดําเนินการให้สามารถข้ามมาได้
ทุกวัน หากไม่สามารถทําได้ตอ้ งอาศัยงบประมาณสนับสนุนการเดินทางของคน
สปป.ลาว จากจุดผ่านแดนมายังชุมชนในเขตอําเภออืน
อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มทีเห็นว่าสามารถนําแนวคิดฯ สู่การปฏิบตั ิได้นี บางส่วน
เชือมันในความสัมพันธ์และความร่ วมมือระหว่างเจ้าหน้าทีรัฐ ผูน้ าํ และชุมชน ฝั งใน
ระดับท้องถิ น ซึงบางแห่งมีความเข้มแข็ง โดยเห็นว่าในระดับท้องถิ นหรื อชุมชนสามารถ
ปฏิบตั ิได้ เพราะผูน้ าํ ระดับท้องถิ นมีความร่ วมมือและใกล้ชิดกัน ชุมชนทัง ฝั งมีการ
ข้ามไป-มาเพือร่ วมทําบุญทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกันเป็ นปกติอยูแ่ ล้ว นอกจากนีบางส่วน
ยังเห็นว่า ในทางปฏิบตั ิสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสือสารเข้าช่วยในการมีส่วนร่ วม
อาทิ การใช้โทรศัพท์ในการประสานงาน การพูดคุยกันทังก่อนการดําเนินการและ
ระหว่างการจัดทํารายการออกอากาศ
2) กลุ่มทีเห็นว่าไม่สามารถทําได้ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนีให้เหตุผลว่า เพราะระบอบการ
ปกครองทีต่างกัน และคน สปป.ลาว คงไม่ขา้ มมามีส่วนร่ วมตามแนวคิด รวมทังนักจัด
รายการวิทยุฯ ของไทยจํานวนหนึงไม่มคี วามรู ้ความสามารถ
3) กลุ่มทีไม่มนใจว่
ั าจะทําได้หรื อไม่ กลุ่มตัวอย่างทีแสดงความไม่มนใจในการนํ
ั
าแนวคิดฯ
สู่การปฏิบตั ิให้เหตุว่า ( ) ไม่แน่ใจว่ารัฐบาล สปป.ลาว จะให้ความร่ วมมือหรื อไม่ ( )
ระดับท้องถิ น/ชุมชนไม่สามารถดําเนินการได้ หากผูน้ าํ ทัง ประเทศไม่ร่วมมือกัน และ
( ) ชาวบ้านทีจะเข้ามีส่วนร่ วมมีความรู ้มากน้อยเพียงใด มีอาํ นาจหน้าทีในการกระจาย
ข่าวสารหรื อไม่ และข้อมูลทีนํามาเสนอจะถูกต้องเป็ นจริ งหรื อไม่

. . . แนวทางการประยุกต์ แนวคิดเรืองการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในทัศนะของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ผู้ให้ สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ
ทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการต่อ
แนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนวชายแดน และแนวทางการประยุกต์แนวคิด ฯ ดังกล่าวมี
ดังนี
( ) นาง อุ่น (นามสมมติ) มีทัศนคติต่อแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนวชายแดน
ดังนี ทุกวันนีเค้าก็ทาํ ดีอยูถ่ า้ ให้คนไทยและคนลาวมาจัดรายการวิทยุร่วมกันก็น่าจะดี คือเปิ ดฟังคลืน
เดียวได้ฟังทัง ประเทศ ก็พูดคุยแลกเปลียนกันว่าไทยเป็ นอย่างไรลาวเป็ นอย่างไร มีอะไรก็เล่าสู่กนั
ฟังก็น่าจะดี อยากให้มี ถ้าเป็ นไปได้น่าจะดี วิทยุฯ ไทยกับลาวก็จดั รายการแบบเดียวกันมีเพลงมีข่าว
เหมือนกัน
( ) นาย เวียง (นามสมมติ) แสดงทัศนคติต่อแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดนและแนวทางการประยุกต์แนวคิดฯ ว่า ถ้าจะให้วิทยุฯ เป็ นเวทีในการเชือมความสัมพันธ์
ระหว่าง ประเทศอาจจะทําได้แต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเหมือนกัน ตอนนีนึกไม่ออก ว่าจะเป็ นเวทีแบบ
ไหน ถ้าจะให้จดั รายการร่ วมกันก็น่าจะดีทีคนไทยจะได้รู้จกั คนลาวมากขึน เพราะว่าตอนนีดูแล้ว
ส่วนมากคนลาวจะรู ้จกั คนไทยดี และก็พูดภาษาไทยได้ดีเพราะว่าได้ฟังจากสือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
วิทยุฯ โทรทัศน์ แต่วา่ คนไทยส่วนมากจะไม่รู้ลาว บางคนพูดภาษาลาวก็ไม่ได้ ถ้าไม่ใช่คนอีสานก็ไม่
เข้าใจเลย ฉะนันก็น่าจะดีจะได้รู้คนลาวมากขึน บางทีนกั จัดรายการอยูล่ าวอาจจะไปเป็ นคล้าย ๆ กับ
โครงการแลกเปลียนขอความรู ้หรื อสอนและเรี ยนรู ้ร่วมกันกับนักจัดรายการไทย อาจจะอยูห่ นองคาย
ก็เคยมีอยูเ่ คยได้ยนิ อยู่ ถ้าให้นกั จัดรายการแลกเปลียนกันก็น่าจะดีเพราะเราร่ วมมือกันทุกอย่างก็น่าจะ
ดี สิ งทีไม่ควรพูดในการสนทนากันคือเรื องการเมือง ศาสนา ประมาณนี
เพราะแนวทางการเมืองของ ประเทศมันไม่เหมือนกัน เชือถือไม่เหมือนกัน อันนีมันเป็ น
ความเชือของคน เวลาเราไปพูดฝ่ ายหนึงเข้าใจของตัวเอง แต่เราไม่เข้าใจกันอย่างนีมันอาจจะเกิดการ
ปะทะกันได้ ฉะนันมันน่าจะยาก อาจจะพูดได้แต่ยากถ้าจะทําไม่ให้เกิดการผิดพลาดได้ เพราะความ
เชือเรามันต่างกัน วัฒนธรรมลาวกับไทยถ้าประวัติศาสตร์ก็มาจากแหล่งเดียวกันทีจีน แต่ถา้ เอาไปพูด
ในรายการก็อาจจะเกิดการผิดใจกันเพราะว่าเราแบ่งแยกว่าอันนีเป็ นของเราอันนีไม่ใช่ของเจ้า (คุณ) ที
จริ งมันก็เป็ นของร่ วมกัน เรามีแหล่งทีมา (เดียวกัน) แต่ปัจจุบนั เราแยกกันเฉย ๆ ถ้าจะพูดก็ตอ้ งหาจุด
ตกลงทีเห็นดีกนั หรื อจุดร่ วมกัน

( ) นาย บัวสอน (นามสมมติ) มีทัศนคติต่อแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดนว่า ถ้ามีรายการวิทยุเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาวก็ดี เนือหาก็เป็ นเรื องการทิ งขยะไม่
เป็ นที เรื องการไปมาให้สะดวกสบาย เรื องการท่องเทียว ถ้าดีเจไทยกับลาวจัดรายการร่ วมกันก็ดี ก็
แลกเปลียนความรู ้กนั ก็ดี จะได้รู้ว่าการพูดการเป็ นดีเจอยูไ่ ทย สไตล์เป็ นแบบไหน สไตล์การเป็ นดีเจ
อยูล่ าวเป็ นแบบไหน ก็จะได้รู้ดว้ ยกันนีล่ะเพราะว่าการเป็ นดีเจของแต่ละที มันก็ไม่เหมือนกัน การพูด
การจาก็ไม่เหมือนกัน การพูดกับคนทีโทรมาขอเพลงก็คงไม่เหมือนกัน ก็จะได้แลกเปลียนกันสิ งไหน
ดีก็นาํ ไปใช้
( ) นาย สมหวัง (นามสมมติ) มีทศั นคติต่อแนวคิดเรืองการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดนว่า ถ้าจะให้วิทยุฯ ส่งเสริ มความสัมพันธ์กด็ ีครับ การสือสารการพูดคุยแนะนําให้สองฝั งเข้า
หากันผ่านทาง เอฟ.เอ็ม. ใครชอบฟังเพลงชอบอะไร ข่าวลาว-ไทยอย่างนี เวลามีงานมีอะไร ถ้าให้คน
ลาวกับคนไทยมาจัดรายการร่ วมกันยิงชอบครับ ยิงดีไปใหญ่ ใครก็อยากให้เป็ นบ้านเดียวกัน บ้านพี
เมืองน้อง แล้วแต่คนคิดผมคิดแบบนี
( ) นาย อิน (นามสมมติ) แสดงทัศนคติต่อแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดนและแนวทางการประยุกต์แนวคิดฯ ว่า วิทยุทีเชือมความพัวพัน (ความสัมพันธ์) มันก็มีแต่
แบบ อยูท่ ีอําเภอศรี เชียงใหม่มีคลืนวิทยุ . มันก็แบบสองฝั งโขง เค้าจะเอาเบอร์ลาวไปใช้ให้โทร
ขอเพลง เวลาเอาเบอร์ลาวโทรไปเบอร์ไทยมันจะเสียเงินมาก พอมีเบอร์ลาวคนก็จะได้โทรไปขอเพลง
มาก ส่วนมากเค้าจะโฆษณาสินค้าลาว เช่น เครื องใช้ไฟฟ้า หรื อร้านยาอะไรพวกนี แต่ก็เป็ นของคน
ไทยมาเปิ ด อาศัยโฆษณาตลาดเฉย ๆ ไม่ได้คิดอะไรเกียวกับวิทยุว่าจะส่งเสริ มความพัวพันอย่างไร คง
เป็ นหน้าทีของเค้าเองทีจะทํา ถ้าจะให้จดั รายการร่ วมกันมันคงเป็ นไปไม่ได้ มันต้องมีขอ้ แม้เพราะการ
พูดไม่เหมือนกัน คิดว่ายาก (ทีจะทํา) เพราะบางคนก็พูดเข้าใจบางคนก็พูดไม่เข้าใจอย่างนี แต่ถา้ ให้
ดีเจทัง ฝั งมาจัดเปิ ดเพลงร่ วมกันมันจะคล้ายแลกเปลียนวัฒนธรรมก็จะดีอยู่ จะทําให้คนไทยรู ้จกั ลาว
มากขึน แต่คงจะยากอยูท่ ีจะทํา
( ) นาย วิเชียร (นามสมมติ) มีทศั นคติต่อแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดน ดังนี ถ้าวิทยุฯ มีรายการส่งเสริ มความสัมพันธ์ลาว-ไทยได้ก็ดี เพราะจะสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับลาวให้มคี วามเชือมัน รู ปแบบรายการก็อาจจะเป็ นเรื องการท่องเทียว เรื องธุรกิจ การ
ลงทุน น่าจะเหมาะสม ถ้าให้ดีเจไทยกับลาวจัดรายการพร้อมกันก็ดี มันก็เป็ นการถอดถอนบทเรี ยนซึง
กันและกัน (แลกเปลียนความรู ้ซึงกันและกัน) ดีเจไทยอาจจะไปทีลาว ดีเจลาวอาจจะมาทีไทยการ
ถอดถอนบทเรี ยน ถ้าวิทยุฯ จะส่งเสริ มความสัมพันธ์ ทุกวันนีก็เหมือนกับส่งเสริ มกันอยูแ่ ล้ว

เหมือนกับว่าเราไปทางโน้นก็พดู ถึงวัฒนธรรมของเรา เข้ามาทางนีก็พูดถึงวัฒนธรรมของเค้า มันก็
เหมือนเป็ นการส่งเสริ มซึงกันและกันเวลาไปมาหาสู่กนั
( ) นาย บุญหลาย (นามสมมติ) มีทัศนคติต่อแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดนและแนวทางการประยุกต์แนวคิดฯ ดังนี ถ้าจะให้วิทยุฯ ส่งเสริ มความสัมพันธ์ของทังสอง
คือวิทยุฯ ส่วนมากจะเป็ นคลืนท้องถิ นทุกอย่างทีพูดมาก็โอเครับได้เข้าใจหมดทุกอย่าง แต่ถา้ ให้มนั ดี
จริ ง ๆ ให้ใช้ภาษาท้องถิ นโอเค ท้องถิ นไหนก็ใช้ภาษาท้องถิ นนัน ไม่ให้มีภาษาอืนมาแทรก ภาษาลาว
ก็เหมือนกันมีหลายเขตหลายท้องถิ นภาษาก็พูดต่างกัน ถ้าเราเอาภาษาท้องถิ นอืนมาแทรกมันก็ไม่เป็ น
ธรรมชาติ คือถ้าใช้ภาษาท้องถิ นของแต่ละเขตจะสือได้เร็ ว จะรู ้สึก เพราะเป็ นชนเผ่าเดียวกันจะสือกัน
เข้าใจ ถ้าจะให้คนของทังสองฝั งมาจัดรายการร่ วมกัน ตัวนีก็ดีแต่ก็ตอ้ งขึนอยูกั่ บกระทรวงวัฒนธรรม
จุดประสงค์ของทังสองฝ่ ายจะมีอย่างไรบ้าง เราต้องส่งรายละเอียดขึนไป แต่เรื องดี ดีแน่นอน
( ) นาย ศรเงิน (นามสมมติ) มีทัศนคติต่อแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดน ดังนี ถ้าวิทยุฯ จะมีรายการส่งเสริ มความสัมพันธ์ก็ดี ไทย-ลาว ส่วนรู ปแบบรายการก็ไม่รู้
เหมือนกันว่าจะเป็ นแบบไหน ถ้ามีดีเจไทยและลาวจัดรายการร่ วมกันก็ดี จะสร้างความสนิท ใกล้ชิด
กันมากขึนระหว่างลาว-ไทย
รู ปแบบรายการก็อยากให้มีรายการทีพูดเกียวกับการพัวพัน
(ความสัมพันธ์) ระหว่างคนลาวกับคนไทย
( ) นาย อนุสรณ์ (นามสมมติ) มีทัศนคติต่อแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดน ดังนี คิดว่าดี ก่อนหน้ารู ้สึกมีสารคดีเกียวกับลุ่มแม่นาํ โขง (รายการสารคดีแม่นาํ โขง มหานที
แห่งชีวิต ออกอากาศทางช่อง อสมท.) เราก็ทาํ ร่ วมกันอยูแ่ ล้ว ถ้าจะมีวิทยุฯ เข้าไปเพิ มมันก็โอเคนะ
เพราะว่าสือทางวิทยุฯ มันจะไปไกลกว่าโทรทัศน์ เพราะว่าโทรทัศน์บางคนไม่มีโอกาสทีจะได้ดูก็มี
แต่วิทยุฯ เรานังรถเราก็ฟังได้ มันก็จะได้ความเข้าใจอะไร ๆ มากขึน สมมติว่าเราร่ วมมือกัน มันเป็ น
อาเซียนอยูแ่ ล้วนะ จุดนีมันยิงคุยกันง่ายกว่าประเทศอืน ๆ คือภาษาพูดมันเข้าใจกันดี เพราะฉะนันทํา
วิทยุฯ ขึนมายิงจะเป็ นการดี ต้องเอาความต้องการทัง ฝ่ าย ต่างฝ่ ายต่างต้องการหรื ออยากให้มนั
ออกมาแบบไหน เพือทดลองแล้วก็ตอ้ งฟังโหวต ต้องมาโหวตจาก ฝั ง ว่าใกล้ไกลแค่ไหน สัญญาณ
ดีไหม สิ งทีออกมาเสียงตอบรับดีไหม มีตู ้ ปณ ส่งข้อความข้อมูลเข้ามาอะไรต่าง ๆ ทําให้ทงั ฝ่ ายดี
ขึน คนอาจจะฟังมากกว่าวิทยุชุมชนปัจจุบนั ก็เป็ นได้ เพราะมันจะหลากหลายกว่า วิทยุชุมชนดูแล้วว่า
มันค่อนข้างจะเอาใจคนกินเหล้า เอาใจแม่คา้ ประมาณนี มุ่งโฆษณาด้วย วิทยุชุมชนทางฝั งไทยมีวิทยุ
ชุมชนหลายคลืน ก็จะเน้นโฆษณา อยูท่ างลาวรู ปแบบการโฆษณาอาจจะไม่ดีพอสือไม่ถึงบุคคล เค้าก็
เลยไปซือโฆษณาจากไทย เวลาซือโฆษณาจากไทย ไทยก็จดั ทําให้ทงหมด
ั
เพลงก็ค่อนข้าง
หลากหลายกว่า ดีเจก็หลากหลายกว่า ค่าโฆษณาก็ถูกกว่าลาวบางอัน เค้าก็เลยไปโฆษณาอยูไ่ ทยดีกว่า

เพราะการ (งาน) ของดีเจในลาวระดับยังไม่เท่ากับไทย เค้าก็จะมุ่งแต่เรื องนี (วิทยุชุมชนไทย) บางครัง
คนก็โทรศัพท์ไปจีบกัน คือค่อนข้างไม่ให้สาระ อาจเป็ นเพราะ (ตัวเอง) อายุมาก แต่ถา้ เป็ น แม่คา้
นักเรี ยน นักศึกษา ทีเค้าอายุนอ้ ยลงไป เค้าก็อาจจะบันเทิงม้วนไป เห็นดีถา้ จะให้มีรายการร่ วมกันแบบ
นี มันจะให้สาระ ให้เรื องการพัวพัน ให้เรื องวรรณคดีของทังสองฝั งมา compare กัน แล้วแต่รูปแบบ
รายการจะออกมาเป็ นแบบไหน
( ) นาย สมนึก (นามสมมติ) แสดงทัศนคติต่อแนวคิดเรืองการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดนและแนวทางการประยุกต์แนวคิดฯ
ถ้าให้คนไทยคนลาวมาจัดรายการร่ วมกันก็ดีได้แลก
เปลียนกันด้านมีสาระ ถ้าแลกเปลียนกันได้ก็เป็ นการดีเพราะมันก็เชือมโยงกันแต่ละแขนงการ แต่ละ
งานมันก็ผสมผสานกันได้ ถ้าจะทําได้มนั ก็ตอ้ งคุยกันระดับชาติก่อนค่อยลงมาเป็ นขันตอน ต้องได้รับ
การอนุมตั ิก่อน
โดยสรุ ปกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ผู้ให้ สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ มีทัศนคติ
ต่อแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนวชายแดนและแนวทางการประยุกต์แนวคิดฯ ดังนี ถ้า
มีรายการทีมีนกั จัดรายการวิทยุฯ ไทยและ สปป.ลาว จัดรายการร่ วมกันจะเป็ นสิ ง/เรื องทีดี เพราะ จะ
ทําให้เกิดความร่ วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว นอกจากนียังเป็ นการแลกเปลียนวัฒนธรรม
ระหว่างไทยและ สปป.ลาว และเป็ นการแลกเปลียนความรู ้ซึงกันและกัน จะทําให้คนไทยรู ้จกั
สปป.ลาว มากขึน และจะสร้างความสัมพันธ์และความเชือมันระหว่างไทยและ สปป.ลาว ตลอดจน
ทําให้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึน
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการมีทศั นะว่า รู ปแบบรายการน่าจะเป็ น
เรื องเกียวกับการท่องเทียว ธุรกิจ/การลงทุน วัฒนธรรมของทังสองฝั ง การรักษาความสะอาด (ทิ ง
ขยะ) การเปิ ดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ฝากข่าว ขอเพลง นําเสนอข่าว สปป.ลาว และข่าวไทย
และนําเสนอเรื องราวเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ สปป.ลาว
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการบางส่วนมีทศั นะว่าการจัด
รายการร่ วมกันระหว่างไทยและ สปป.ลาว เป็ นเรื องยากทีจะทํา โดยให้เหตุผลว่าเป็ นเพราะ ความ
แตกต่างทางการปกครอง การพูดแตกต่างกัน (นักจัดรายการบางคนพูดแล้วไม่เข้าใจ) หากต้องทํา
จริ ง ๆ ต้องมีการคุยกันระดับชาติก่อนหรื อต้องได้รับการอนุมตั ิก่อน ทังนีขึนอยูก่ บั กระทรวงแถลง
ข่าวและวัฒนธรรมและจุดประสงค์ของทังสองฝ่ าย

5.4 การทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที สถานภาพปัจจุบนั ของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัด
หนองคายมีศกั ยภาพในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาวหลายด้าน ทังยังมีปัจจัย
ภายนอกทีเสริ มศักยภาพ ปัจจัยภายในและภายนอกทีเป็ นอุปสรรค โดยปัจจุบนั มีบทบาทสําคัญใน
ด้านการให้ความบันเทิงด้วยการนําเสนอรายการเพลง และการโฆษณาสินค้าและบริ การ
ผลการศึกษาพบว่า วิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายมีสถานภาพในการ
ทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ ดังนี ( ) ศักยภาพ เช่น สถานีบางแห่งมีการบริ หารจัดการทีดี
และมีบุคลากรหลักทีมีความรู ้ความสามารถและหลากหลาย และบางแห่งกําลังส่งสูงครอบคลุมพืนที
กว้าง ( ) ปัจจัยภายนอกทีเสริ มศักยภาพ เช่น พระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
และพระราชวงศ์ไทยใน สปป.ลาว ภูมิประเทศทีติดกัน ภาษาและวัฒนธรรมทีคล้ายคลึงกัน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านต่าง ๆ ( ) ปัจจัยภายในทีเป็ นอุปสรรค เช่น สถานีบางแห่งมีการ
บริ หารจัดการทีไม่ดีเท่าทีควรและมีบุคลากรน้อยและขาดคุณสมบัติบางประการในการทําหน้าทีเป็ น
นักจัดรายการ ( ) ปัจจัยภายนอกทีเป็ นอุปสรรค เช่น ความแตกต่างของระบอบการปกครอง และการ
ขาดความไว้เนือเชือใจกันในระดับรัฐบาล โดยบทบาทปัจจุบนั ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว เช่น บทบาทในการเชือมสัมพันธ์ดว้ ยความบันเทิงผ่านเสียงเพลง
บทบาทการโฆษณาสินค้าและบริ การทังฝั งไทยและลาว บทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ผา่ น
ประเพณี ทอ้ งถิน ฝั งโขง บทบาทในการเป็ นช่องทางส่งข่าวสารทีผูฟ้ ังทัง ฝั งโทรศัพท์เข้ารายการ
เพือส่งข่าวสารงานบุญ แจ้งของหาย ฯลฯ บทบาทในการให้ข่าวสารความรู ้ บทบาทในการเผยแผ่
พุทธศาสนา
และบทบาทในการให้ความรู ้ความเข้าใจในภาษาไทย
ซึงส่วนใหญ่เป็ นไปตาม
สมมติฐานที เพราะมีส่วนทีเป็ นรายละเอียดเพิ มเติม นอกจากนีบทบาทของวิทยุฯ ตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย มิได้จาํ กัดเพียงบทบาทด้านการให้ความบันเทิงด้วยการนําเสนอรายการ
เพลง และการโฆษณาสินค้าและบริ การเท่านัน แต่ยงั มีบทบาทด้านอืน เช่น บทบาทในการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ผา่ นประเพณี ทอ้ งถิ น ฝั งโขง บทบาทในการเป็ นช่องทางส่งข่าวสารทีผูฟ้ ังทัง ฝั ง
โทรศัพท์เข้ารายการเพือส่งข่าวสารฯ ดังกล่าวแล้ว

สมมติฐานที
การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุกระจายเสียงตามแนว
ชายแดนสามารถทําได้ แต่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมืออย่างจริ งจัง และจริ งใจจากทังไทยและ สปป.ลาว

ผลการศึกษาพบว่า ทังโครงการ “ลาวซุกยูไ้ ทยผลักดัน ร่ วมสร้างสรรค์วิทยุชายแดน” หรื อ
Twin Radio รายการ “ดีเจลาว-ไทย เชือมใจสองฝั งโขง” ดําเนินการโดย อสมท. หนองคาย และ
โครงการวิจยั นีทีได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื อง “ร่ วมคิด ร่ วมทํา เพือสานความสัมพันธ์
ลาว-ไทย” ระหว่างผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงและผูม้ ีส่วนเกียวข้องในจังหวัดหนองคายและ
ตัวแทนจาก สปป.ลาว เพือหาแนวทางในการพัฒนารายการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึงทัง
ส่วนไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะมีอุปสรรคต่าง ๆ ทีท้าทายสําหรับผูน้ าํ ทัง ประเทศทีจะผลักดัน
ให้เกิดเป็ นรู ปธรรมเพือประโยชน์ต่อชุมชน ฝั งแม่นาํ โขงทัง ประเทศ ซึงงานวิจยั นีพบว่า ปัจจัย
ภายนอกทีเป็ นอุปสรรคต่อวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาวทีสําคัญประเด็นหนึง คือ การขาดความไว้เนือเชือใจกันในระดับ
รัฐบาล ดังนันจึงเป็ นไปตามสมมติฐานที

สมมติฐานที รายการของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายทีมี
เป้าหมายเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ส่วนใหญ่นาํ เสนอด้วยเพลงมีนกั จัดรายการวิทยุฯ พูด
เชือมโยงรายการ โดยมีเนือหาเกียวข้องกับเพลงและข้อมูลข่าวสารของไทย ซึงไม่เน้นบทบาท
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ผลการศึกษาพบว่า รายการทีมีเป้าหมายเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ได้แก่ รายการ
“ฮักแพงไทย-ลาว” ออกอากาศทาง สวท. อําเภอบึงกาฬ และรายการ “สองฝั งโขง” ออกอากาศทาง
สวท. จังหวัดหนองคาย ส่วนใหญ่มีเนือหาประเภทความบันเทิง (ร้อยละ . ) รองลงมาเป็ นข้อมูล
ข่าวสาร (ร้อยละ . ) โดยเนือหาประเภทความบันเทิงส่วนใหญ่เป็ นเพลงลูกทุ่ง (ร้อยละ 47.54)
เพลงหมอลํา (ร้อยละ 23.93) และเพลงลุกทุ่งเพือชีวิต (ร้อยละ 16.07) ส่วนเนือหาประเภทข้อมูล
ข่าวสาร ส่วนใหญ่เกียวกับสุขภาพ/อนามัย (ร้อยละ 22.09) รองลงมาเป็ นข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ (ร้อยละ 15.34) การรณรงค์การเลือกตัง (ร้อยละ 11.66) โฆษณารายการตนเอง
(ร้อยละ 11.04) เนือหาเกียวกับวัฒนธรรม/ประเพณี (ร้อยละ 7.98) รวมทังข่าว (ร้อยละ 6.13) และ
กฎหมาย (ร้อยละ 5.52) ตามลําดับ ส่วนรู ปแบบรายการ เป็ นรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้และ
เปิ ดรับสายจากผูฟ้ ัง และรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้ โดยไม่มกี ารเปิ ดสายให้ผฟู ้ ังโทรศัพท์เข้า
ออกอากาศในรายการ
ตลอดจนเนือหารายการส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลข่าวสารและบันเทิงหรื อเพลง
เกียวกับและมาจากประเทศไทย จึงกล่าวได้ว่า รายการฯ ดังกล่าวไม่เน้นบทบาทในการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาวซึงผลการศึกษา ในส่วนของรู ปแบบรายการฯ นัน เป็ นไปตามสมมติฐานที

สมมติฐานที คนไทยและ สปป.ลาว ฟังวิทยุกระจายเสียงของแต่ละฝั งแม่นาํ โขง และคนทัง
ชาติต่างพึงพอใจในการเปิ ดรับฟังรายการวิทยุฯ ของกันและกัน แต่กต็ อ้ งการให้วิทยุกระจายเสียง
ตามแนวชายแดนไทย-ลาว มีบทบาทด้านการส่งเสริ มวัฒนธรรมและประเพณี รวมทังบทบาทด้าน
อืน ๆ
ผลการวิจยั ครังนี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.
ลาว โดยให้เหตุผลว่าไม่ชอบฟังเพลงหรื อวิทยุฯ สปป.ลาว ชอบหรื อฟังเฉพาะเพลงหรื อวิทยุฯ ไทย
แต่สาํ หรับกลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ส่วนใหญ่เห็นว่ามีประโยชน์ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชน สปป.ลาว ส่วนใหญ่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย โดยให้เหตุผลการเปิ ดรับฟังว่า ฟังเพือความ
บันเทิง ในส่วนของประโยชน์จากการฟังวิทยุฯ ไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าได้ข่าวสารความรู ้
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ส่วนใหญ่คิดว่าวิทยุฯ สปป.ลาว และหรื อวิทยุฯ ไทย ควร
มีบทบาทในการอนุรกั ษ์และแลกเปลียนเรี ยนรู ้วฒั นธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูท่ งั 2 ฝั ง รวมทังการให้และทําให้เกิดการแลกเปลียนข่าวสารความรู ้ สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว ส่วนใหญ่มีทศั นะว่าปัจจุบนั วิทยุฯ ทําดีอยูแ่ ล้ว และส่วนหนึงเห็นว่าวิทยุฯ ควรมี
บทบาทในการให้ข่าวสารความรู ้ และการให้ความบันเทิง ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที
เพราะกลุ่มตัวอย่างทัง ฝั งมีการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกันและกันมากน้อยแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ในทางกลับกันกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นประชาชน สปป.ลาว ส่วนใหญ่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย ดังนันในส่วนความพึงพอใจจึงแตกต่างกัน
ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟัง แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างทังไทยและ สปป.ลาว ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของ
กันและกันเห็นประโยชน์จากการรับฟังสือวิทยุฯ

สมมติฐานที 5 กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทีมีเพศ ช่วงอายุ และอาชีพ
ส่วนใหญ่มีการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ และมีทศั นะต่อประโยชน์จากการฟังวิทยุฯ ไทยหรื อ สปป.ลาว ทัศนะ
ต่อประเทศไทยหรื อ สปป.ลาว เมือได้ฟังวิทยุฯ ไทยหรื อ สปป.ลาว และความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาว ไม่แตกต่างกัน
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว ทีมีเพศ ช่วงอายุ และ
อาชีพ ส่วนใหญ่มีการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ และทัศนะต่อประโยชน์จากการฟังวิทยุฯ ไทยหรื อ สปป.ลาว
ทัศนะต่อประเทศเพือนบ้าน และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ไม่แตกต่างกัน ซึงเป็ นไปตาม
สมมติฐานที ยกเว้น การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ทีกลุ่มตัวอย่างทังประชาชนไทย และ สปป.ลาว ทีเป็ นเพศ
หญิงเปิ ดรับฟังวิทยุฯ มากกว่าเพศชาย

สมมติฐานที บทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายที
พึงประสงค์มีหลายด้าน เช่น บทบาทในการให้ข่าวสารสนเทศ และส่งเสริ มวัฒนธรรม
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทังหมดกล่าวถึงบทบาททีพึงประสงค์ของวิทยุกระจายเสียง
ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย โดยรวม เช่น บทบาทใน (1) การส่งเสริ มความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ น ด้วยการอนุรักษ์และแลกเปลียนเรี ยนรู ้วฒั นธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาและวิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ งั 2 ฝั ง (2) การส่งเสริ มการท่องเทียวของทัง ประเทศ (3) การ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจ และ ( ) การให้ข่าวสารความรู ้ เป็ นต้น ผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมมติฐานที
สมมติฐานที
วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาวจะมีบทบาทในการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ได้ตอ้ งอาศัยปัจจัยสําคัญคือ การมีส่วนร่ วมทังฝ่ าย
ไทยและลาว
ความพยายามเพือทําให้เกิดโครงการ “ลาวซุกยูไ้ ทยผลักดัน ร่ วมสร้างสรรค์วิทยุชายแดน”
หรื อ Twin Radio รายการ “ดีเจลาว-ไทย เชือมใจสองฝั งโขง” โดย อสมท. หนองคาย และ
โครงการวิจยั นีทีได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื อง “ร่ วมคิด ร่ วมทํา เพือสานความสัมพันธ์
ลาว-ไทย” ระหว่างผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงและผูม้ ีส่วนเกียวข้องในจังหวัดหนองคายและ
ตัวแทนจาก สปป.ลาว เพือหาแนวทางในการพัฒนารายการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว แต่ไม่
สามารถนําไปสู่การปฏิบตั ิได้จริ ง (โครงการ Twin Radio และโครงการวิจยั นี) หรื อทําให้เกิดความ
ต่อเนืองได้ (รายการโดย อสมท.) เพราะปัจจัยจํากัดหลายด้าน เช่น ความแตกต่างของระบอบการ
ปกครอง การขาดความไว้เนือเชือใจกันในระดับรัฐบาล ทัศนคติทีเป็ นลบของคนบางกลุ่ม เป็ นต้น
อันสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทีจะต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมในด้านต่าง ๆ ทังร่ วมคิด ร่ วม
วางแผน และร่ วมทําจากทัง ประเทศ โดยมีเป้าหมายร่ วมกันคือ เพือให้มวี ิทยุฯ ตามแนวชายแดน
ไทย-ลาวทีเน้นบทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดังนันจึงเป็ นไปตามสมมติฐานที

บทที
สรุปผลวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

ในบทนีนําเสนอผลการวิจยั โดยสรุ ป และการอภิปรายผล รวมทังข้อเสนอแนะจากการวิจยั
ทังข้อเสนอแนะเกียวกับวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย และข้อเสนอแนะ
สําหรับการวิจยั ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

6.1 สรุ ป
การศึกษาเรื อง แนวทางการส่งเสริ มบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนจังหวัด
หนองคายในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว มีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาสถานภาพปัจจุบนั ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย เพือประยุกต์ใช้
แนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดน รู ปแบบและเนือหารายการทีมี
เป้าหมายเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว และพฤติกรรมการเปิ ดรับวิทยุฯ ตามแนวชายแดน
ของคนไทยและ สปป.ลาว รวมทังเพือแสวงหาแนวทางการส่งเสริ มบทบาทของวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดนจังหวัดหนองคายในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ
(qualitative research) และเชิงปริ มาณ (quantitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตาม
แบบสอบถาม (structured interview) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (informal interview)
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การวิจยั เชิงสํารวจด้วยแบบสอบถาม การวิเคราะห์เนือหา (content
analysis) และการวิเคราะห์เอกสารทีเกียวข้อง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คือ ผูด้ าํ เนินการวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดหนองคาย จํานวน
คน จาก สถานี ผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว จํานวน คน ประชาชนไทยผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน
คน ประชาชน สปป.ลาว ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน คน และประชาชน สปป.ลาว ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ จํานวน คน รวมทังรายการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยใน
จังหวัดหนองคาย จํานวน รายการ ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนกันยายน
ถึง
มกราคม

ผลการศึกษาโดยสรุ ปพบตามประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ผลการศึกษาสถานภาพวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดนในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์มี ดังนี ( ) ศักยภาพของวิทยุกระจายเสียง
ตามแนวชายแดนในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ได้แก่ สถานี
( . ) บางแห่งมีการบริ หารจัดการทีดี ( . ) บางแห่งมีบุคลากรหลักทีมีความรู ้ความสามารถและ
หลากหลาย ( . ) บางแห่งกําลังส่งสูงครอบคลุมพืนทีกว้างและมีความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื องมือ
()
ปัจจัยภายนอกทีเสริมศักยภาพวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทําหน้าทีด้านการ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ได้แก่ ( . ) พระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ฯ และพระราชวงศ์ไทยใน สปป.ลาว ( . ) ภูมปิ ระเทศทีติดกัน ( . ) ความสัมพันธ์อนั
แนบแน่นระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว ( . ) เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ
( . ) จุดร่ วมของภาคการเกษตร ( . ) ภาษาและวัฒนธรรมทีคล้ายคลึงกัน ( . ) ศาสนาและ
ความสัมพันธ์ทีดีทางด้านศาสนา ( . ) การมีส่วนร่ วมของคน สปป.ลาว ในวิทยุฯ และกิจกรรมอืน
( . ) ความร่ วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว ( . ) การมีสะพานข้ามแม่นาํ โขงและจุดผ่อนปรน
และ ( ) การได้รับสนับสนุนด้านการเงินจากส่วนต่าง ๆ ( ) ปัจจัยภายในทีเป็ นอุปสรรคต่อ
วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว
ได้แก่ สถานี ( . ) บางแห่งมีการบริ หารจัดการทีไม่ดีเท่าทีควร ( . ) บางแห่งมีบุคลากรน้อยและ
ขาดคุณสมบัติบางประการในการทําหน้าทีเป็ นนักจัดรายการฯ และ ( . ) บางแห่งมีกาํ ลังส่งตําและ
ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื องมือ และ ( ) ปัจจัยภายนอกทีเป็ นอุปสรรคต่อวิทยุกระจายเสียง
ตามแนวชายแดนในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ได้แก่ ( . ) ความ
แตกต่างของระบอบการปกครอง ( . ) การขาดความไว้เนือเชือใจกันในระดับรัฐบาล ( . ) ภาษาที
คล้ายคลึงแต่ก็มคี วามแตกต่าง ( . ) ทัศนคติทีเป็ นลบของคนบางกลุ่ม ( . ) นโยบายการจํากัดกําลัง
ส่งสัญญาณวิทยุชุมชนของรัฐบาลไทย ( . ) ความไม่แน่นอน ไม่สมําเสมอและจํากัดของการ
สนับสนุนด้านการเงินจากส่วนต่าง ๆ ( . ) การแข่งขันด้านราคาการสนับสนุนรายการ และ ( . )
ความไม่ชดั เจนในสถานภาพของวิทยุชุมชน
สําหรับบทบาทปัจจุบันของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการส่ งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว
มีดงั ต่อไปนี (1) บทบาทในการเชือมสัมพันธ์ดว้ ยความบันเทิงผ่านเสียงเพลง (2) บทบาทการ
โฆษณาสินค้าและบริ การทังฝั งไทยและลาว (3) บทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ผา่ นประเพณี
ท้องถิ น ฝั งโขง (4) บทบาทในการเป็ นช่องทางส่งข่าวสารทีผูฟ้ ังทัง ฝั งโทรศัพท์เข้ารายการเพือ
ส่งข่าวสารงานบุญ แจ้งของหาย ฯลฯ (5) บทบาทในการให้ข่าวสารความรู ้ (6) บทบาทในการเผยแผ่
พุทธศาสนา และ (7) บทบาทในการให้ความรู ้ความเข้าใจในภาษาไทย

การศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ตามแนวชายแดนจังหวัดหนองคาย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยประมาณ ใน เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว (ร้อยละ 27.00) แต่ส่วน
ใหญ่ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว (ร้อยละ 73. ) โดยกลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับให้เหตุผลในการ
เปิ ดรับฟังว่าได้ความบันเทิง (ร้อยละ . ) ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีไม่ฟังวิทยุ ฯ สปป.ลาว ให้เหตุผล
ว่าไม่ชอบฟังเพลงหรื อวิทยุฯ สปป.ลาว ชอบหรื อฟังเฉพาะเพลงหรื อวิทยุฯ ไทย (ร้อยละ 23.81)
สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ส่วนใหญ่ฟังช่วงเย็น 16.01-18.00 น.
(ร้อยละ 20.37) และคิดว่ามีประโยชน์จากการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว (ร้อยละ 98.15) โดยได้รับ
ความบันเทิง (ร้อยละ 42.73) รวมทังได้ข่าวสารความรู ้ (ร้อยละ . ) และส่วนใหญ่เมือฟังแล้วทํา
ให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว (ร้อยละ 87.04) โดยให้เหตุผลว่าได้ความบันเทิง (ร้อยละ . ) และได้
ข่าวสารความรู ้ (ร้อยละ . ) เช่นกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึกไม่ดีกบั
สปป.ลาว ส่วนใหญ่แสดงทัศนะส่วนตัวทีไม่ชอบการปกครองของ สปป.ลาว (ร้อยละ 40.00) ส่วน
กลุ่มตัวอย่างทีฟังวิทยุ สปป.ลาว แล้วไม่ระบุว่ารู ้สึกดีหรื อไม่ดีกบั สปป.ลาว ส่วนใหญ่อธิบาย
เหตุผลว่ามุ่งฟังเพือความบันเทิงเพียงอย่างเดียว (ร้อยละ . ) และไม่มีอคติหรื อทัศนคติทีเป็ นด้าน
ลบต่อ สปป.ลาว (ร้อยละ . )
ด้านทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทยพบว่าส่วน
ใหญ่เห็นว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี (ร้อยละ . ) โดยกล่าวถึงการค้า เศรษฐกิจ การลงทุนทีดี
(ร้อยละ . ) กลุ่มตัวอย่างทีมีความคิดเห็นว่า ความสัมพันธ์ของลาว-ไทยไม่ดี (ร้อยละ 6.50) ส่วน
ใหญ่ให้เหตุผลว่า เนืองจากความเคร่ งครัด และมาตรฐานทีแตกต่างจากไทยในการเข้า สปป.ลาว
(ร้อยละ . ) กลุ่มตัวอย่างไม่ระบุว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีหรื อไม่ดี ส่วนใหญ่แสดงทัศนะว่า
รู ้สึกกลาง ๆ ดีบา้ ง ไม่ดีบา้ ง (ร้อยละ . ) และไม่ระบุความสัมพันธ์ว่าดีหรื อไม่ดีและไม่มี
ความเห็นเพิ มเติม (ร้อยละ . )
ส่วนพฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย ของคน สปป.ลาว จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย (ร้อยละ . ) โดยให้เหตุผลการเปิ ดรับฟังว่า ฟังเพือความบันเทิง (ร้อยละ
49.67) ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีไม่ฟังวิทยุฯ ไทย เนืองจากส่วนใหญ่ไม่มีเครื องรับวิทยุ และดูเฉพาะ
โทรทัศน์ (ไทย) (ร้อยละ 36.36) กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับตามเวลาทีสะดวกของแต่ละบุคคล เช่น ฟังเวลา
ว่าง ฟังตลอดทังวัน/เวลา ฟังเวลาทํางาน ฟังขณะขับรถ ฟังเวลาเดินทางหรื อยูบ่ นรถ เป็ นต้น (ร้อยละ
. ) ในส่วนของประโยชน์จากการฟังวิทยุฯ ไทย กลุ่มตัวอย่างทุกคนทีฟังวิทยุฯ กล่าวว่า
ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์ โดยให้เหตุผลว่าได้ข่าวสารความรู ้ (ร้อยละ 60.75)

กลุ่มตัวอย่าง สปป.ลาว ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย แล้วส่วนใหญ่รู้สึกดีกบั ประเทศไทย
(ร้อยละ 95.63) เพราะได้ข่าวสารความรู ้ (ร้อยละ 18.30) กลุ่มตัวอย่าง สปป.ลาว ส่วนใหญ่มีทศั นคติ
ว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดี (ร้อยละ . ) เพราะความสะดวก (และง่าย) ของการข้ามแดน ไปมา
หาสู่กนั (ร้อยละ 36.92)
การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย จําแนกตามเพศ ช่ วงอายุ และอาชีพ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยเพศหญิง จํานวน คน (ร้อยละ 17.00) เปิ ดรับฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว มากกว่า เพศชาย ซึงมีจาํ นวน คน (ร้อยละ 10.00) กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทัง
เพศหญิง จํานวน คน (ร้อยละ . ) และเพศชาย จํานวน คน (ร้อยละ . ) ทีฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว ต่างมีความเห็นว่าการเปิ ดรับฟังดังกล่าวมีประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
ทังเพศหญิง จํานวน คน (ร้อยละ . ) และเพศชาย จํานวน คน (ร้อยละ . ) ทีเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ สปป.ลาว ต่างมีความรู ้สึกดีกบั สปป.ลาว กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทังเพศหญิง
จํานวน คน (ร้อยละ . ) และเพศชาย จํานวน คน (ร้อยละ . ) ส่วนใหญ่มีทศั นะว่า
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทุกช่วงอายุ จํานวน คน (ร้อยละ . ) ส่วนใหญ่ไม่
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ทีอยู่
ในช่วงวัยรุ่ น ( – ปี ) วัยทํางาน ( – ปี ) และสูงอายุ ( ปี ขึนไป) ทุกคนและช่วงอายุอืน
เกือบทุกคนรวมจํานวน คน (ร้อยละ . ) เห็นว่าเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทุกช่วงอายุ จํานวน
คน (ร้อยละ . ) เห็นว่าฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว แล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป.ลาว กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทุกช่วงอายุ จํานวน
คน (ร้อยละ . ) มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพมีทงฟั
ั งและไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว โดยกลุ่ม
อาชีพทีไม่ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน
คน (ร้อยละ . ) มากกว่า กลุ่มอาชีพทีฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว ซึงมีจาํ นวน
คน (ร้อยละ . ) กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพ
จํานวน
คน (ร้อยละ . ) เห็นว่า ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพ จํานวน คน (ร้อยละ . ) เห็นว่า ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วทําให้
รู ้สึกดีกบั สปป.ลาว กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพ จํานวน คน (ร้อยละ . )
มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี

การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว จําแนกตามเพศ ช่ วงอายุ และอาชีพ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว เพศหญิง จํานวน คน (ร้อยละ 62.80) เปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ ไทย มากกว่า เพศชาย ซึงมีจาํ นวน คน (ร้อยละ 34.50) กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ทังเพศหญิง และเพศชาย ทีฟังวิทยุฯ ไทยดังกล่าว มีความเห็นว่าการเปิ ดรับฟังดังกล่าวมี
ประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิง จํานวน
คน (ร้อยละ . )
และเพศชาย จํานวน คน (ร้อยละ . ) ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย ต่างมีความรู ้สึกดีกบั ไทย กลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิง จํานวน
คน (ร้อยละ . ) และเพศชาย
จํานวน คน (ร้อยละ . ) ส่วนใหญ่มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดี
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุ จํานวน คน (ร้อยละ . ) ส่วน
ใหญ่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุ ทีฟังวิทยุฯ ไทย
ดังกล่าว ต่างมีความเห็นว่าการเปิ ดรับฟังดังกล่าวมีประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ทุกช่วงอายุ จํานวน
คน (ร้อยละ . ) เห็นว่าฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีกบั
ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุ จํานวน คน (ร้อยละ . ) มี
ทัศนะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดี
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ จํานวน
คน (ร้อยละ . )
ส่วนใหญ่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ เห็นว่า ฟัง
วิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ จํานวน คน
(ร้อยละ . ) เห็นว่า ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีกบั ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ จํานวน คน (ร้อยละ . ) มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดี
การเปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ระหว่างเพศ ช่ วงอายุ และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว
การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ระหว่างเพศหญิงและเพศชายของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
ไทย มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ .
ในประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ
สปป.ลาว หรื อไม่ และประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึกดีกบั สปป.ลาว หรื อไม่ สําหรับ
การรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว และทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ นประชาชนไทย ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทุกประเด็น แต่การรับฟัง
วิทยุฯ สปป.ลาว ระหว่างกลุ่มอาชีพของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . ในประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่ ประเด็นคําถามฟัง
วิทยุฯ สปป.ลาว แล้วมีประโยชน์หรื อไม่ และประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้วรู ้สึกดีกบั
สปป.ลาว หรื อไม่

การรับฟังวิทยุฯ ไทย และทัศนคติต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
และระหว่างกลุ่มอาชีพของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติในทุกประเด็น ส่วนการรับฟังวิทยุฯ ไทยระหว่างช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชน สปป.ลาว มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติทีระดับ . ในประเด็นคําถาม
ฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่ และประเด็นคําถามฟังวิทยุฯ ไทย แล้วมีประโยชน์หรื อไม่

การเปรียบเทียบการรับฟังวิทยุฯ ไทยและ สปป.ลาว และทัศนคติด้านต่าง ๆ ระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยและ สปป.ลาว จําแนกตามเพศ ช่ วงอายุ และอาชีพ
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชายเปิ ดรับฟังวิทยุฯ
ไทย จํานวน
คน (ร้อยละ . ) มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทังเพศหญิงและ
เพศชายทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว จํานวน คน (ร้อยละ . ) กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
สปป.ลาว ทังเพศหญิงและเพศชาย ทังหมดจํานวน คน (ร้อยละ . ) และกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย เกือบทังหมดจํานวน
คน (ร้อยละ . ) ทีฟังวิทยุฯ
ไทย ต่างมีความเห็นว่าการเปิ ดรับฟังดังกล่าวมีประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
ทังเพศหญิงและเพศชาย เกือบทังหมดจํานวน
คน (ร้อยละ . ) และกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย ทังเพศหญิงและเพศชาย จํานวน คน (ร้อยละ . ) ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย ต่างมี
ทัศนะว่าฟังวิทยุฯ แล้วทําให้รู้สึกดีกบั ประเทศเพือนบ้าน กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว
ทังเพศหญิงและเพศชาย จํานวน คน (ร้อยละ . ) และกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทัง
เพศหญิงและเพศชาย จํานวน คน (ร้อยละ . ) มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดี
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกช่วงอายุ จํานวน คน (ร้อยละ . ) ส่วน
ใหญ่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุกช่วงอายุ จํานวน
คน
(ร้อยละ . ) ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนทัง สปป.ลาว ทุกช่วง
อายุ ทังหมดจํานวน
คน (ร้อยละ . ) และกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุกช่วงอายุ
เกือบทังหมดจํานวน
คน (ร้อยละ . ) ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกันและกัน (ไทยหรื อ
สปป.ลาว) ต่างมีความเห็นว่าการเปิ ดรับฟังดังกล่าวมีประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนทัง
สปป.ลาว ทุกช่วงอายุ จํานวน
คน (ร้อยละ . ) และกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุก
ช่วงอายุ จํานวน คน (ร้อยละ . ) ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกันและกัน ต่างมีความรู ้สึกดีกบั
ประเทศเพือนบ้าน (ไทยหรื อ สปป.ลาว) กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนทัง สปป.ลาว ทุกช่วงอายุ
จํานวน คน (ร้อยละ . ) และกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุกช่วงอายุ จํานวน คน
(ร้อยละ . ) มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดี

กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ จํานวน
คน (ร้อยละ . )
ส่วนใหญ่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุกกลุ่มอาชีพ จํานวน
คน (ร้อยละ . ) ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนทัง
สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ ทังหมดจํานวน คน (ร้อยละ . ) และกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
ไทย ทุกกลุ่มอาชีพ เกือบทังหมดจํานวน คน (ร้อยละ . ) ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของกันและกัน
(ไทยหรื อ สปป.ลาว) ต่างมีความเห็นว่าการเปิ ดรับฟังดังกล่าวมีประโยชน์ กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนทัง สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ เกือบทังหมดจํานวน
คน (ร้อยละ . ) และกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย ทุกกลุ่มอาชีพ จํานวน คน (ร้อยละ . ) ทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ของ
กันและกัน ต่างมีความรู ้สึกดีกบั ประเทศเพือนบ้าน (ไทยหรื อ สปป.ลาว) กลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนทัง สปป.ลาว ทุกกลุ่มอาชีพ จํานวน
คน (ร้อยละ . ) และกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ประชาชนไทย ทุกกลุ่มอาชีพ จํานวน คน (ร้อยละ . ) มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ลาว-ไทย ดี
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ปัจจุบนั อาศัย
อยูใ่ นเวียงจันทน์ และเคยข้ามมาประเทศไทย พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการส่วนใหญ่เปิ ดรับฟังทังวิทยุฯ ไทย และวิทยุฯ สปป.ลาว โดยเปิ ดรับฟัง
วิทยุฯ ไทย เพราะมีเพลงมาก ชอบฟังเพลงลูกทุ่ง ชอบฟังเพลงสตริ ง ชอบฟังธรรมะ (พระพยอม)
ชอบฟังโฆษณาสินค้า (ไทยและ สปป.ลาว) และฟังข่าว และเพราะมีภาษาทีคล้ายกัน สําหรับเวลาที
เปิ ดรับฟังวิทยุฯ เช่น เวลาว่าง หลังจากการทํางาน ก่อนทํางาน ฟังเวลาทํางาน และฟังก่อนนอน
สําหรับการเปิ ดรับสือโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เปิ ดรับสือโทรทัศน์ของไทยมากกว่าของ
สปป.ลาว โดยมีความเห็นว่าเปิ ดรับสือโทรทัศน์ไทย เพราะ ชอบดูหนังดูละคร ข่าว สารคดี และ
รายการต่าง ๆ ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ น
ทางการส่วนใหญ่มีทศั นะว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาว ดี โดยมีทศั นะว่า เหมือนพีน้องกัน บ้านใกล้
เรื อนเคียง การข้ามไปมาสะดวกสบาย มีการค้าขาย/ลงทุนระหว่างสองฝั ง มีนกั ท่องเทียวชาวไทยมา
เทียวลาวมากขึน มีความช่วยเหลือระหว่างไทย-ลาว และมีภรรยา/ญาติพน้ี องเป็ นคนไทย
สําหรับวิทยุฯ ไทยกับการส่ งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว พบว่า มีโครงการ “ลาวซุกยูไ้ ทย
ผลักดัน ร่ วมสร้างสรรค์วิทยุชายแดน” หรื อ Twin Radio โดยมีรูปแบบให้ทงฝ่
ั ายไทยและ สปป.ลาว
ร่ วมกันผลิตรายการวิทยุฯ แต่โครงการฯไม่สามารถนําไปสู่ภาคการปฏิบตั ิได้ เนืองจากต้องรอการ
อนุมตั ิจากผูน้ าํ ประเทศของ สปป.ลาว แต่รายการ “ดีเจลาว-ไทย เชือมใจสองฝั งโขง” ดําเนินการ
โดย อสมท. หนองคาย ซึงเป็ นการจัดร่ วมกันระหว่างนักจัดรายการวิทยุฯ อสมท. และนักจัดรายการ
วิทยุฯ
สปป.ลาว
โดยนําเสนอความบันเทิงทีสอดแทรกเนือหาสาระเกียวกับการท่องเทียว
วัฒนธรรม และภาษา รายการได้ดาํ เนินงานและออกอากาศระยะหนึง แต่ตอ้ งยุติลง เนืองจากไม่มี

ผูส้ นับสนุนรายการ และข้อจํากัดด้านเวลาของนักจัดรายการ สปป.ลาว นอกจากนี โครงการวิจยั นี
ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื อง “ร่ วมคิด ร่ วมทํา เพือสานความสัมพันธ์ลาว-ไทย” ระหว่าง
ผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงและผูม้ ีส่วนเกียวข้องในจังหวัดหนองคายและตัวแทนจาก
สปป.ลาว เพือหาแนวทางในการพัฒนารายการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว พบว่า ผูด้ าํ เนิน
รายการวิทยุฯ ไทยมีความพร้อมและยินดีทีจะร่ วมผลิตรายการ โดยเสนอให้ออกอากาศทีสถานี
วิทยุฯ ไทย ด้านตัวแทนของ สปป.ลาว แสดงความต้องการทีจะให้วิทยุฯ มีบทบาทในการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว แต่ตอ้ งการให้มีหลักการความร่ วมมือทีชัดเจนร่ วมกันของทัง
ฝ่ าย
กล่าวคือ ต้องมีพิธีสาร (protocol) เพราะสือเหมือน “ดาบสองคม” หากไม่มีหลักประกันอาจทําให้
เกิดปัญหาได้
อย่างไรก็ตามปัจจุบนั มีรายการทีมีเป้าหมายเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ได้แก่
รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” ออกอากาศทาง สวท. อําเภอบึงกาฬ และรายการ “สองฝั งโขง”
ออกอากาศทาง สวท. จังหวัดหนองคาย ซึงจากการวิเคราะห์เนือหารายการวิทยุฯ ทังสองรายการ
พบว่าส่วนใหญ่มีเนือหาประเภทความบันเทิง (ร้อยละ . ) รองลงมาเป็ นข้อมูลข่าวสาร (ร้อยละ
. ) โดยเนือหาประเภทความบันเทิงส่วนใหญ่เป็ นเพลงลูกทุ่ง (ร้อยละ 47.54) เพลงหมอลํา
(ร้อยละ 23.93) และเพลงลูกทุ่งเพือชีวิต (ร้อยละ 16.07) ส่วนเนือหาประเภทข้อมูลข่าวสาร ส่วน
ใหญ่เกียวกับสุขภาพ/อนามัย (ร้อยละ 22.09) รองลงมาเป็ นข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ (ร้อยละ 15.34) การรณรงค์การเลือกตัง (ร้อยละ 11.66) โฆษณารายการตนเอง (ร้อยละ
11.04) เนือหาเกียวกับวัฒนธรรม/ประเพณี (ร้อยละ 7.98) รวมทังข่าว (ร้อยละ 6.13) และกฎหมาย
(ร้อยละ 5.52) ตามลําดับ ส่วนรู ปแบบรายการ เป็ นรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้และเปิ ด
รับสายจากผูฟ้ ัง และรายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้ โดยไม่มีการเปิ ดสายให้ผฟู ้ ังโทรศัพท์เข้า
ออกอากาศในรายการ นอกจากนียังพบว่า คํา วลี และประโยคทีเกียวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาวและ
ถูกใช้ในรายการ ทัง รายการ มีดงั นี ในรายการ “ฮักแพง ไทย-ลาว” มีคาํ ทีเกียวกับความสัมพันธ์
ไทย-ลาว เช่น “สปป.ลาว ”, “สะบายดี” (แปลว่า สวัสดี) และ “พันธมิตรไทย-ลาว” ส่วน วลี เช่น
“ประเทศเพือนบ้าน”, “ความสัมพันธ์ไทย-ลาว” และ “มิตรภาพลาว-ไทย” รวมทังประโยค เช่น
“ข่าวเกียวกับสิ งดี ๆ ของทังสองประเทศทีเรามีต่อกันไทยกับลาว” และ “ผูฟ้ ังไม่ว่าจะเป็ นจากฝั ง
สปป.ลาว หรื อไทย สามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้” ส่วนของรายการ “สองฝั งโขง” นัน พบว่า มีคาํ
ทีเกียวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ได้แก่ “นครหลวงเวียงจันทน์” และ “สปป.ลาว” วลี ได้แก่
“รายการสองฝั งโขง” “พีน้องนครหลวงเวียงจันทน์” และ “พีน้อง สปป.ลาว” รวมทังประโยคที
เกียวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว คือ “ฝากเพลงตามคําแนะนําจากนครหลวงเวียงจันทน์” “มอบเพลง
ให้พีน้อง สปป.ลาว” และ “พีน้องนครหลวงเวียงจันทน์อยากให้ประชาสัมพันธ์สามารถโทรเข้ามา
บอกได้”

จากการวิเคราะห์เนือหารายการทีเกียวกับและมาจากไทย หรื อ สปป.ลาว และเป็ นเนือหา
ท้องถิ น ระดับชาติ หรื อ นานาชาติ พบว่า เนือหารายการของรายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” มี เนือหา
รายการประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่เกียวกับประเทศไทย และมาจากประเทศไทย ในขณะที
ข้อมูลข่าวสารทีเกียวกับ สปป.ลาว และมาจาก สปป.ลาว มีจาํ นวนน้อยมาก รวมทังส่วนใหญ่เป็ น
เนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสารระดับชาติ
ส่วนข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ นและระดับ
นานาชาติมีนอ้ ยมาก นอกจากนีเนือหาประเภทความบันเทิงส่วนใหญ่เป็ นเพลงทีเกียวกับประเทศ
ไทยและมาจากประเทศไทยเกือบทังหมด ส่วนเนือหารายการของรายการ “สองฝั งโขง” พบว่า
เนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่เกียวกับประเทศไทย และมาจากประเทศไทย และ
ข้อมูลข่าวสารทีเกียวกับ สปป.ลาว และมาจาก สปป.ลาว มีจาํ นวนน้อยมาก รวมทังส่วนใหญ่เป็ น
เนือหารายการประเภทข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ น ส่วนข้อมูลข่าวสารระดับชาติมีนอ้ ยและระดับ
นานาชาติพบว่าไม่มี นอกจากนีด้านความบันเทิงส่วนใหญ่เป็ นเพลงทีเกียวกับประเทศไทยและมา
จากประเทศไทยเกือบทังหมด

การศึกษาบทบาททีพึงประสงค์และแนวทางการส่ งเสริมบทบาทของวิทยุฯ
ตามแนว
ชายแดนในการส่ งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว พบว่า บทบาททีสําคัญทีสุดของวิทยุฯ ตามแนว
ชายแดน จังหวัดหนองคายตามทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ คือ (1) การส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ น (2) การส่งเสริ มการท่องเทียวของทัง ประเทศ
(3) การส่งเสริ มความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจ (4) การส่งเสริ มความร่ วมมือทางด้านกีฬา
และ (5) การส่งเสริ มความรู ้ทางการเกษตร ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างประชาชนไทย ส่วนใหญ่คิดว่า
วิทยุฯ สปป.ลาว และหรื อวิทยุฯ ไทย ควรมีบทบาทในการอนุรักษ์และแลกเปลียนเรี ยนรู ้วฒั นธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ งั 2 ฝั ง (ร้อยละ 17.38) การให้และทําให้เกิดการ
แลกเปลียนข่าวสารความรู ้ (ร้อยละ 14.52) สําหรับทัศนะของกลุ่มตัวอย่างประชาชน สปป.ลาว
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทศั นะว่าปัจจุบนั วิทยุฯ ทําดีอยูแ่ ล้ว (ร้อยละ 24.26) และส่วนหนึง
เห็นว่าวิทยุฯ ควรมีบทบาทในการให้ข่าวสารความรู ้ (ร้อยละ 15.90) การให้ความบันเทิง (ร้อยละ
15.36)
ส่ วนบทบาททีไม่พงึ ประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดน พบว่า ผู้ดําเนินการวิทยุฯ ส่วน
ใหญ่แสดงทัศนะว่าบทบาททีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไม่ควรปฏิบตั ิ คือ บทบาททางด้านการเมือง
และบทบาทในการเป็ นผูว้ ิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างประชาชนไทย มี
ความเห็นว่าวิทยุฯ ไม่ควรทําหรื อมีบทบาทในการนําเสนอเรื องการเมือง ความมันคง และการ
ปกครองของ สปป.ลาว (ร้อยละ 13.92) รวมทังการส่งเสริ มยาเสพติด การกระทําและสิ งทีผิด

กฎหมาย (ร้อยละ 8.54) ส่ วนทัศนะของกลุ่มตัวอย่างประชาชน สปป.ลาว เห็นว่า วิทยุฯ ไม่ควรทํา
คือ การนําเสนอสิ งทีไม่ดี และการพูดด้วยคําพูดทีไม่สุภาพ (ร้อยละ 8.23) การพูดเสียดสี/ล้อเลียน/ดู
ถูก/ดูหมิ น/ไม่ให้เกียรติ คน สปป.ลาว (ร้อยละ 4.11) และพูดถึงลาวในแง่ลบ (ร้อยละ 3.80)
การศึกษาแนวทางการดําเนินการเพือส่ งเสริมวิทยุฯ
ตามแนวชายแดนเพือส่ งเสริม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว เสนอแนะให้วิทยุฯ นําเสนอ
เนือหาหรื อมีเป้าหมายทีส่งเสริ มความรักใคร่ ปรองดอง ความสามัคคี และความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน
(ร้อยละ 12.61) เผยแพร่ วฒั นธรรมประเพณี ของทังสองฝั ง (ร้อยละ 9.24) มีการร่ วมมือกันจัดรายการ
(ร้อยละ 6.72) และวิทยุฯ นําเพลงลาวมาเปิ ดร่ วมกับเพลงไทย (ร้อยละ 6.44) ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ มีขอ้ เสนอแนะดังนี (1) จัดประชุมร่ วมกันระหว่าง ประเทศ เพือกําหนดข้อ
ปฏิบตั ิร่วมกัน อันนําไปสู่การปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน และเพือเป็ นการพบปะ แลกเปลียนและ
ระดมความคิดเห็นในการกําหนดกรอบเนือหาและแนวทางการแลกเปลียนข่าวสารระหว่างกัน (2)
จัดตังคณะทํางานร่ วมชายแดนวิทยุฯ ระดับจังหวัด (3) จัดกิจกรรมนักจัดรายการวิทยุฯ เยือนกันและ
กัน และกิจกรรมนักจัดรายการวิทยุฯ พบผูฟ้ ัง และ (4) จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุฯ ของทัง
ประเทศ เพือให้มีแนวทางการปฏิบตั ิและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสมําเสมอ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการมีทศั นะว่าถ้ามีรายการทีมีนกั จัด
รายการวิทยุฯ ไทยและ สปป.ลาว จัดรายการร่ วมกันจะเป็ นสิ ง/เรื องทีดี เพราะ จะทําให้เกิดความ
ร่ วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว นอกจากนียังเป็ นการแลกเปลียนวัฒนธรรมระหว่างไทยและ
สปป.ลาว และเป็ นการแลกเปลียนความรู ้ซึงกันและกัน จะทําให้คนไทยรู ้จกั สปป.ลาว มากขึน และ
จะสร้างความสัมพันธ์และความเชือมันระหว่างไทยและ สปป.ลาว ตลอดจนทําให้ใกล้ชิดสนิทสนม
กันมากขึน
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการมีทศั นะต่อเนือหารายการว่า เนือหา
รายการน่าจะนําเสนอเรื องเกียวกับการท่องเทียว ธุรกิจ/การลงทุน วัฒนธรรมของทังสองฝั ง
นําเสนอข่าว สปป.ลาว และข่าวไทย และนําเสนอเรื องราวเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
สปป.ลาว ส่วนรู ปแบบรายการควรเปิ ดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ฝากข่าว และขอเพลง
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการบางส่วนมีทศั นะว่าการจัดรายการ
ร่ วมกันระหว่างไทยและ สปป.ลาว ตามแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนวชายแดนเป็ น
เรื องยากทีจะทํา แต่หากทําได้เป็ นสิ งดี เพราะ จะทําให้เกิดความร่ วมมือ การแลกเปลียนวัฒนธรรม
และความรู ้ซึงกันและกันของทัง ประเทศ อันจะทําให้คนไทยรู ้จกั สปป.ลาว และทําให้ใกล้ชิด
สนิทสนมกันมากขึน รวมทังจะสร้างความสัมพันธ์และความเชือมันระหว่างไทยและ สปป.ลาว

ด้านผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ เห็นว่า แนวคิดฯ ดังกล่าว เป็ นแนวคิดทีดีมีประโยชน์ต่อประชาชน
ทัง ฝั ง เพราะชุมชนทัง ฝั งจะได้ร่วมคิด ร่ วมทําและร่ วมเรี ยนรู ้ดว้ ยกัน พีน้อง ฝั งจะได้รับ
ข่าวสาร เรี ยนรู ้วฒั นธรรมประเพณี แลกเปลียนความคิดเห็นและประการณ์กนั อันจะนําไปสู่การ
รู ้จกั กัน ความเข้าใจกัน เกิดความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาร่ วมกันยิงขึน กลุ่มตัวอย่าง
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ส่วนใหญ่ยงั เห็นว่า การประยุกต์แนวคิดฯ สู่การปฏิบตั ินนทํ
ั าได้ แต่ตอ้ งอาศัย ( )
การประสานงานระดับชาติ ( ) ความร่ วมมือจากทังฝ่ ายไทยและ สปป.ลาว ( ) นโยบายของรัฐที
ชัดเจนเพือนําแนวคิดสู่การปฏิบตั ิ โดยอาจให้กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบ ( ) หน่วยงาน
รับผิดชอบต้องกําหนดกรอบการทํางานทีชัดเจนและจัดอบรมให้ความรู ้แนวทางการปฏิบตั ิดงั กล่าว
ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิทงั ฝั ง ( ) ต้องอาศัยเจ้าหน้าทีจากกรมประชาสัมพันธ์ ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ท้องถิ นใน
การประสานงานและดําเนินการในส่วนทีเกียวข้อง ( ) งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ เช่น
ค่าเดินทาง และค่าข้ามแดน และงบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ เกียวกับ
สปป.ลาว และการดําเนินรายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว และ ( ) หากพืนทีชุมชนใดมี
จุดผ่อนปรน ซึงไม่ได้เปิ ดให้ประชาชนข้ามไป-มาทุกวัน ต้องประสานให้ผรู ้ ับผิดชอบการตรวจคน
เข้าเมืองช่วยดําเนินการให้สามารถข้ามมาได้ทุกวัน
หากไม่สามารถทําได้ตอ้ งอาศัยงบประมาณ
สนับสนุนการเดินทางของคน สปป.ลาว จากจุดผ่านแดนมายังชุมชนในเขตอําเภออืน

6.2 อภิปรายผล
แม้จะมีปัจจัยภายนอกและภายในบางประการทีเป็ นอุปสรรคต่อวิทยุฯ ตามแนวชายแดนใน
การทําหน้าทีส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว เช่น สถานี วิทยุฯ บางแห่งมีการบริ หารจัดการทีไม่ดี
เท่าทีควร และบางแห่งมีกาํ ลังส่งตําและขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื องมือ หรื อความแตกต่าง
ของระบอบการปกครองระหว่างไทยและ สปป.ลาว แต่ปัจจัยภายนอกทีสําคัญและทีเสริ มศักยภาพ
วิทยุฯ ตามแนวชายแดนในการทําหน้าทีด้านการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ได้แก่ ( )
พระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และพระราชวงศ์ไทยใน สปป.ลาว ( ) ภูมิ
ประเทศทีติดกัน ( ) ความสัมพันธ์อนั แนบแน่นระหว่างคนไทยและคน สปป.ลาว ( ) เศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ ( ) จุดร่ วมของภาคการเกษตร ( ) ภาษาและวัฒนธรรมทีคล้ายคลึง
กัน ( ) ศาสนาและความสัมพันธ์ทีดีทางด้านศาสนา ( ) การมีส่วนร่ วมของคน สปป.ลาว ในวิทยุฯ
และ ( ) การได้รับสนับสนุนด้านการเงินจากส่วนต่าง โดยปัจจัยที ( ) และ ( ) นันสอดคล้องกับ
งานของผนุรัตน์ โกศัย ( ) ทีพบว่า ปัจจัยทีทําให้คน สปป.ลาว เปิ ดรับสือโทรทัศน์ไทย มี
ปัจจัยโดย ใน ปัจจัยนัน คือ ( ) ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์หรื อภูมิประเทศทีอยูใ่ กล้กบั ประเทศไทย
และ ( ) ปัจจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมทีมีความใกล้ชิดและคล้ายคลึง สําหรับปัจจัยที ( ) คือ

พระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และพระราชวงศ์ไทยใน สปป.ลาว ซึงเป็ นที
ยอมรับและกล่าวถึงของคน สปป.ลาว โดยข้อค้นพบนีสอดคล้องกับงานของเขียน ธีระวิทย์, อดิศร
เสมแย้มและทานตะวัน มโนรมย์ ( ) ทีพบว่า กลุ่มชนและสถาบันในไทยทีคน สปป.ลาว ถือว่า
เป็ นมิตรทีสุด คือ พระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์ ทังนีส่วนหนึงเป็ นเพราะคน สปป.ลาว
ยอมรับว่า โครงการพระราชดําริ ฯ มีประโยชน์ต่อ สปป.ลาว ซึงช่วยทําให้คน สปป.ลาว อยูด่ ีกินดี
และเป็ นการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนต่างจากการช่วยเหลือของภาครัฐและ
เอกชน (อมรทิพย์ อมราภิบาล, )
แม้ว่าปัจจัยด้านภาษาทีมีความคล้ายคลึงกัน
จะเป็ นปัจจัยภายนอกทีเสริ มศักยภาพของ
วิทยุฯ ตามแนวชายแดนทีคนอาศัยอยูบ่ ริ เวณ ฝั งโขงจะสามารถสือสารและเข้าใจกันได้ แต่อีกด้าน
หนึงก็เป็ นอุปสรรค เพราะมีบางคําทีใช้และมีความหมายแตกต่างกัน เช่น คําว่า “ปี ” ในภาษาลาว ซึง
หมายถึง “ตัว” (ตัวรถยนต์ หรื อตัวชมภาพยนตร์) ในภาษาไทย ซึงทําให้นกั จัดรายการวิทยุฯ ต้องมี
ความรู ้และเข้าใจในภาษาลาว นอกจากนียังมีทศั นะของกลุ่มตัวอย่างประชาชน สปป.ลาว จํานวน
หนึงแสดงความไม่พอใจมากนักทีมีการใช้ภาษาลาวอย่างไม่ถูกต้อง ด้วยความไม่รู้ของผูใ้ ช้ ดังนัน
นักจัดรายการวิทยุฯ ตามแนวชายแดนทีประสงค์จะจัดรายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ด้วยการใช้ภาษาลาวในรายการพึงระมัดระวังและใช้อย่างถูกต้องตรงความหมาย
การศึกษาของผนุรัตน์ โกศัย ( ) ในประเด็นการเข้าใจในเนือหาสารและตีความหมาย
จากการชมโทรทัศน์ไทยของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นคน สปป.ลาว พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกเพศและวัย
สามารถเข้าใจถึงคําต่าง ๆ ทีอยูใ่ นละคร แต่ไม่สามารถตีความได้อย่างถูกต้องทังหมด เช่น คําราชา
ศัพท์ สํานวน สุภาษิตไทยโบราณ คําเก่า (เช่น ในภาพยนตร์เรื องบางระจัน) รวมทังคําสแลง เช่น
สตอเบอรี (ทีหมายถึง โกหก หลอกลวง ฯลฯ) ในการจัดสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถให้
ความหมายของคําไทยหลายคํา เช่น ยกเค้า ตาม้าตาเรื อ คัว สนตะพาย ฯลฯ ซึงสะท้อนให้เห็นว่า
แม้ว่าภาษาทีคนทัง ฝั งโขงใช้จะมีความคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะภาษาถิ นหรื อภาษาอีสานกับภาษา
ลาว แต่ก็มีความแตกต่างในคําและความหมาย
ในการใช้ภาษาลาวของสือ ดร. วีรพงษ์
รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาวเพือมิตรภาพ ได้กล่าวและเตือนในการประชุมสัมมนาเรื อง “สือ
พัวพัน: สัมพันธ์ไทย-ลาว” ซึงจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและสมาคมไทย-ลาวเพือมิตรภาพว่า
“สือมวลชนของทังสองฝ่ ายต่างก็มีเจตนา และความรู ้สึกทีดีในการนําเสนอข่าว แต่บางครังด้วย
ความไม่เข้าใจทางภาษาลาวของคนไทย ทีคิดไปว่าภาษาไทย และลาวนันเหมือนกัน ทังทีจริ งแล้ว
แตกต่าง ซึงบางครังอาจสร้างความเข้าใจผิดและสร้างความกินแหนงแคลงใจกันได้” (ผูจ้ ดั การ
ออนไลน์ “www” )

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างของประชาชนไทยต่อความสัมพันธ์ลาว-ไทย
ส่วนใหญ่เห็นว่า ความสัมพันธ์ลาว-ไทยดี เพราะ การค้า เศรษฐกิจ การลงทุนทีดีซึงสอดคล้องกับ
งานของเขี ยน ธี ระวิทย์, อดิ ศร เสมแย้มและทานตะวัน มโนรมย์ ( ) ที พบว่า ส่ วนใหญ่ กลุ่ม
ตัวอย่างมีทศั นะว่าการค้าระหว่างลาวกับไทย มีส่วนทําให้ความสัมพันธ์ลาว-ไทยดีขึน แต่อย่างไรก็
ตามในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นคน สปป.ลาว ในการวิจยั ครังนี กลับมองว่า ความสัมพันธ์ไทยลาวดี เพราะความสะดวกและง่ายของการข้ามแดนไปมาหาสู่ กนั และความสัมพันธ์ “พัวพัน” กัน
ของคนและประเทศทังสองฝั ง ตลอดจนความรักใคร่ สามัคคี มีมติ รภาพทีดีต่อกัน และไม่มีความ
ขัดแย้งกัน โดยกลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน (ร้อยละ . ) เห็นว่า การค้า/เศรษฐกิจระหว่างสองฝั ง
ทังนี อาจเป็ นเพราะคน สปป.ลาว มีความรู ้สึกว่าไทยมักจะเอารัดเอาเปรี ยบ ไม่รักษาสัญญา ไม่ทาํ
ความเข้าใจกฎเกณฑ์ของ สปป.ลาว ทังในมิติทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม (อมรทิพย์ อมราภิ
บาล, )
การศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทย
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว เพราะไม่ชอบฟังเพลงหรื อวิทยุฯ สปป.ลาว ชอบหรื อ
ฟังเฉพาะเพลงหรื อวิทยุฯ ไทย ข้อค้นพบนีสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษาของวิภา อุตมฉันท์
(2544) ทีพบว่า กลุ่มตัวอย่างคนไทย ร้อยละ 11.72 เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว กลุ่มตัวอย่างจังหวัด
หนองคาย ร้อยละ 7.01 เปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว (แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างในจังหวัดหนองคาย ร้อยละ
82.00 เคยรับสือของ สปป.ลาว บ้างไม่มากก็นอ้ ย) แต่ขอ้ ค้นพบแตกต่างกันทีเหตุผลของการเปิ ดรับ
ฟัง โดยงานวิจยั ครังนีพบว่า กลุ่มตัวอย่างไทยทีเปิ ดรับฟังวิทยุฯ สปป.ลาว ส่วนใหญ่ให้เหตุผลการ
ในการเปิ ดรับว่า ฟังเพือความบันเทิง ได้ข่าวสารความรู ้ และได้ขอ้ มูลสินค้าและบริ การ แต่งานวิจยั
ของวิภา อุตมฉันท์ (2544) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึงเปิ ดรับสือของ สปป.ลาว เพราะเหตุผล
ทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น มีญาติพีน้องอยูท่ างฝั ง สปป.ลาว หรื อมีการไปมาหาสู่ติดต่อ
กับผูค้ นทางฝั ง สปป.ลาว อยูบ่ ่อย ๆ ทําให้มีความรู ้สึกผูกพันใกล้ชิด อีกส่วนหนึงให้เหตุผลว่า ชืน
ชมในความไพเราะน่าฟังของสําเนียง สปป.ลาว ฯลฯ อย่างไรก็ตามเหตุผลของการเปิ ดรับฟังของ
กลุ่มตัวอย่างทัง กลุ่มจากทังงานวิจยั ครังนีและงานวิจยั ของวิภา อุตมฉันท์ (2544) ทีสอดคล้องกัน
คือ กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลว่า ได้เรี ยนรู ้คาํ หรื อภาษาลาวจากรายการ
ข้อค้นพบจากงานวิจยั ครังนีทีพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่เปิ ดรับ
ฟังวิทยุฯ สปป.ลาวนัน ยังต่างจากผลการวิจยั ของศุภางค์ นันตา (2542) ทีพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
คนไทย ส่วนใหญ่เปิ ดรับสือวิทยุ-โทรทัศน์จาก สปป.ลาว โดยไม่ได้ตงใจ
ั หรื อเปิ ดรับโดยความ
บังเอิญ รองลงมาคือ ไม่เปิ ดรับ หรื อไม่เคยเปิ ดรับ ทังนีเป็ นความแตกต่างของการเก็บข้อมูลจากการ

ตังคําถามในแบบสอบถาม เพราะงานวิจยั ครังนี ถามกลุ่มตัวอย่างว่า ท่านฟังวิทยุฯ ลาวหรื อไม่ แต่
มิได้ถามถึงความตังใจหรื อไม่ตงใจในการเปิ
ั
ดรับฟัง
ทางตรงกันข้าม การเปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นประชาชน สปป.ลาว ซึง
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เปิ ดรับฟังวิทยุฯ ไทย (ร้อยละ . ) และกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ห้
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการซึงชีว่า ส่วนใหญ่เปิ ดรับสือโทรทัศน์ไทยมากกว่าของ สปป.ลาว ซึง
สะท้อนให้เห็นความนิยมของคน สปป.ลาว ในการเปิ ดรับสือกระจายเสียงและแพร่ ภาพของไทย
อันสอดคล้องกับ ผนุรัตน์ โกศัย ( : 129) ได้กล่าวในการรายงานการศึกษาของตนเองว่า “...คน
ลาวให้ความนิยมกับสือไทยมากไม่ว่าจะเป็ นสือวิทยุโทรทัศน์หรื อสือสิ งพิมพ์
ทังการอ่าน
หนังสือพิมพ์ เช่น เดลินิวส์ นิตยสารไทย เช่น ชีวิตรัก ปลืม หรื อทีวีพูล คนลาวยังชอบฟังเพลงไทย
ร้องเพลงไทย ตามร้านอาหารทีผูว้ ิจยั ไปสังเกตการณ์ แทบจะทุกร้านเปิ ดเพลงไทยหมด ไม่ว่าจะ
ไทยลูกทุ่ง หรื อไทยสากล...” ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารปัจจุบนั
ทีนํามาสู่การพัฒนาโทรศัพท์มือถือทีทําให้ผใู ้ ช้มือถือสามารถเข้าถึงหรื อเปิ ดรับสือวิทยุฯ และหรื อ
โทรทัศน์ได้ ซึงคนไทยและ สปป.ลาว จํานวนหนึงใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจําวัน จึงทําให้
บทบาทของสือกระจายเสียงและแพร่ ภาพจะมีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนทัง ฝั งมากยิงขึน
การศึกษาส่วนหนึงยังพบว่า วิทยุฯ ตามแนวชายแดนจังหวัดหนองคายมีบทบาทการ
โฆษณาสินค้าและบริ การทังฝั งไทยและลาว ซึงมีสินค้าและบริ การของ สปป.ลาว มาลงโฆษณาใน
วิทยุฯ ไทย ซึงสอดคล้องกับผนุรัตน์ โกศัย ( : 129) ทีได้กล่าวในการรายงานการศึกษาของ
ตนเองว่า “ปัจจุบนั นักธุรกิจลาวทีจะผลิตสินค้าขายให้กบั คนลาว ต้องเข้ามาซือสือในประเทศไทย
เท่าทีทราบทุกวันนีมีแต่การซือสปอตทางวิทยุ...”
ข้อค้นพบจากการวิจยั ครังนีทีพบว่า บทบาทสําคัญของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว
จังหวัดหนองคายคือ การให้ความบันเทิง ซึงสนับสนุนข้อค้นพบจากงานวิจยั ของวิภา อุตมฉันท์
(2544) ทีพบว่า สถานีวิทยุฯ ไทยทุกสถานีดาํ เนินงานในเชิงพาณิ ชย์ มีรูปแบบ และเนือหารายการ
เหมือน ๆ กัน โดยรายการหลักของสถานี คือ รายการเพลง ทังนีส่วนหนึงอาจเป็ นเพราะโครงสร้าง
ของการเป็ นเจ้าของ ของวิทยุฯ หลัก เช่น สวท. สท.ร. อสมท. ทีรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจยังคงเป็ นเจ้าของ
ควบคุมดูแล กําหนดนโยบาย รวมทังสถานภาพของวิทยุชุมชนทียังไม่มกี ฎหมายรองรับอย่าง
ชัดเจน นอกจากนียังเป็ นบทบาททีกล่าวได้ว่า “ปลอดภัย” โดย “ไม่ตอ้ งเสียง” ว่าจะเกิดปัญหาหรื อ
กระทบกระทังกับและจากใคร และเป็ นบทบาททีสะดวกและง่ายในการปฏิบตั ิ ไม่ตอ้ งลงทุนหรื อ
ใช้ทรัพยากรใด ๆ เพิ ม การให้ความสําคัญกับบทบาทการให้ความบันเทิงดังกล่าวยังเป็ นเหตุหนึงที
นําไปสู่การจํากัดเวลาของการทําบทบาทด้านอืน ๆ

นอกจากนี ฐานคิดของผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ บางส่วน ซึงสะท้อนจากการให้เหตุผลเมือแสดง
ทัศนะต่อบทบาททีไม่พึงประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดน เช่น ไม่ใช่บทบาทหน้าทีของสือ
วิทยุฯ สือวิทยุฯ มีหน้าทีในการให้ความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเท่านัน ไม่ใช่
บทบาทของสือชุมชน แต่เป็ นบทบาทของสือระดับชาติ และสือวิทยุฯ ไม่มีสิทธิ ฯลฯ ซึงฐานคิด
ของผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ดังกล่าวเป็ นอุปสรรคหนึงทีจํากัดการมีบทบาทและหน้าทีสําคัญของสือต่อ
ชุมชนและสังคมในด้านอืน ๆ
อย่างไรก็ตาม บทบาทสําคัญทีนักจัดรายการวิทยุฯ นําเสนอในลักษณะสอดแทรกใน
รายการเพลง คือ บทบาทในการให้ข่าวสารความรู ้ ซึงเมือวิเคราะห์เนือหารายการเพือส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาวของ สวท. พบว่า เนือหารายการเกือบทังหมดเกียวกับไทยและมาจากไทย
โดยเนือหาทีเกียวกับและมาจาก สปป.ลาว มีเพียง หน่วย รวมทังมีเนือหาเกียวกับท้องถิ นน้อย
มากเมือเทียบกับเนือหาระดับชาติ ซึงสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สมดุลของข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล
ข้างต้นและก่อนหน้านี อันได้แก่ บทบาทสําคัญของวิทยุฯ ตามแนวชายแดน คือ การให้ความบันเทิง
และฐานคิดของนักจัดรายการวิทยุฯ ทีจํากัดการมีบทบาทอืนของสือวิทยุฯ ตามแนวชายแดน
ชีให้เห็นถึงความต้องการการสนับสนุนและส่งเสริ มวิทยุฯ
ตามแนวชายแดนในการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว
งานวิจยั ของจิตราภรณ์ วนัสพงศ์ ( ) ทีศึกษาสือสิ งพิมพ์ ประเภทหนังสือพิมพ์ ฉบับ
คือ ไทยรัฐและสยามรัฐ (ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.
–
) พบว่า ทัง ฉบับ ให้ความสําคัญกับ
ข่าวเกียวกับลาวตามลําดับดังนี ( ) ข่าวความสัมพันธ์ไทย-ลาว เช่น ข่าวการเจรจาเพือปรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว การเยือนประเทศไทยและลาวของผูน้ าํ ทังสองประเทศ ตลอดจน
ข่าวทีมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ เช่น ข่าวสงครามกรณี พิพาทบ้านร่ มเกล้า ( ) ข่าวเศรษฐกิจ
การค้า และการลงทุนของรัฐบาลและนักธุรกิจไทยในลาว ( ) ข่าวปัญหาสังคม สิงแวดล้อม และภัย
พิบตั ิ เช่น ยาเสพติด การอพยพ ผูอ้ พยพ ( ) ข่าววัฒนธรรมและบันเทิง ( ) ข่าวสงคราม ทหาร และ
ความมันคง ( ) ข่าวความสัมพันธ์ของลาวกับประเทศอืน ๆ ( ) ข่าวการเมืองภายในลาว ( ) ข่าว
นักกีฬาลาวแข่งขันกับนักกีฬาไทย และ ( ) ข่าวอาชญากรรมและสตรี แต่งานวิจยั ครังนีศึกษาสือ
วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย และพบว่า รายการวิทยุฯ ทีมี
เป้าหมายเพือการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว คือ รายการ “ฮักแพงไทย-ลาว” และรายการ “สอง
ฝั งโขง” ส่วนใหญ่มีเนือหาประเภทความบันเทิง รองลงมาเป็ นข้อมูลข่าวสาร โดยเนือหาประเภท
ความบันเทิงส่วนใหญ่เป็ นเพลงลูกทุ่ง เพลงหมอลํา และเพลงลุกทุ่งเพือชีวิต ส่วนเนือหาประเภท
ข้อมูลข่าวสาร ส่วนใหญ่เกียวกับ สุขภาพ/อนามัย วัฒนธรรม/ประเพณี ข่าว และกฎหมาย ตามลําดับ
ข้อค้นพบข้างต้นชีให้เห็นบทบาทของสือมวลชนทัง
ชนิดทีมีทงความเหมื
ั
อนและแตกต่างกัน
โดยเฉพาะความแตกต่างทีชัดเจน

แม้ว่างานวิจยั ทัง ผลงาน ศึกษาต่างเวลาและศึกษาสือทีแตกต่างกัน แต่เมือเปรี ยบเทียบข้อ
ค้นพบทัง พบว่า ประเด็นความเหมือนคือ สือทัง ชนิดมีการนําเสนอเนือหาวัฒนธรรมและ
บันเทิงเหมือนกัน ในขณะทีความแตกต่างปรากฏอย่างชัดเจน โดยวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว
จังหวัดหนองคายนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกียวกับสุขภาพ/อนามัย ข่าวทัวไปและกฎหมายทีคนทัง
ฝั งแม่นาํ โขงควรทราบ แต่สือหนังสือพิมพ์ทงั
ฉบับมีขอบเขตการนําเสนอข่าวสารทีกว้าง
ครอบคลุมหลายประเด็นกว่าวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายมาก เช่น ข่าว
สงคราม ทหาร และความมันคง รวมทังข่าวการเมืองภายในของ สปป.ลาว ซึงเป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจยั ครังนีเห็นว่า เป็ นเรื องทีไม่ควรนําเสนอ ทังนีอาจเป็ นเพราะความต่างระหว่างสือในการทํา
หน้าทีและการเข้าถึงของประชาชน รวมทังความใกล้ชิดกับชุมชน กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ทงั ฉบับ
เป็ นหนังสือระดับชาติทีมีการจําหน่ายทัวประเทศ คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศสามารถซือหาได้
(แม้จะลําบากบ้างในบางพืนที) ทําหน้าทีด้านต่าง ๆ ในฐานะสือมวลชนระดับชาติ แต่วิทยุฯ ตาม
แนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายเป็ นวิทยุทอ้ งถิ นและวิทยุชุมชนทีมีขอ้ จํากัดในรัศมีการ
ครอบคลุมเฉพาะท้องถิ นและชุมชน ไม่ใช่วิทยุฯ ในระดับชาติทีมีเครื อข่ายรับส่งสัญญาณครอบคลุม
ทุกภูมิภาคของประเทศ และด้วยความเป็ นสือท้องถิ นหรื อสือชุมชน วิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทยลาวจึงมีความใกล้ชิดกับคนในท้องถิ นและชุมชนทัง
ฝั งแม่นาํ โขงมากกว่าสือหนังสือพิมพ์
ระดับชาติทงั ฉบับ นอกจากนีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคายยังได้รับความ
สนใจเปิ ดรับฟังจากผูฟ้ ัง สปป.ลาว จํานวนมาก ดังนันการนําเสนอเนือหาหรื อการทําหน้าทีใด ๆ
ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ จึงระมัดระวังมากเป็ นพิเศษ
การศึกษาพบว่า บทบาททีไม่พึงประสงค์ของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนตามทัศนะของกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชน สปป.ลาว ส่ วนใหญ่ คือ การพูดเสี ยดสี /ล้อเลียน/ดูถูก/ดูหมิ น/ไม่ให้เกียรติ คน
สปป.ลาว ซึงสอดคล้องกับงานของเขียน ธีระวิทย์, อดิศร เสมแย้มและทานตะวัน มโนรมย์ ( )
ทีศึกษาทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นคน สปป.ลาว ต่อประเด็นคําถามถึงคนไทยหรื อประเทศไทย
เคยทําอะไรทีเป็ นปรปักษ์ต่อลาวไว้บา้ งหรื อไม่ พบว่าส่วนมากพูดถึงการให้ข่าวของวิทยุโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสี ยง และหนังสื อพิมพ์ไทยว่า ชอบขยายข่าวความไม่สงบในลาวเกินความจริ ง ชอบ
บิดเบือนข่าวใส่ร้ายลาว และพฤติกรรมบางอย่างของคนไทยทีลาวถือว่าไม่เป็ นมิตร คือ คนไทยชอบ
ดูถูกลาว ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจยั ของอมรทิพย์ อมราภิบาล ( ) ทีพบว่า คําที คน
สปป.ลาว ไม่ชอบมากทีสุด คือ คําทีมีลกั ษณะดูถูกเหยียดหยามเรื องความเป็ นอยู่ การไม่ได้รับความ
เท่าเทียม การพูดอดีตทีเป็ นความเจ็บปวด ตัวอย่างคําพูด คือ ลาวโง่ ลาวสกปรก ลาวเชยไม่พฒั นา
บ้านพีเมืองน้อง

การนําแนวคิดหน้าทีนิยมของสือจากตะวันตกมาใช้ในบริ บทของไทยและ
สปป.ลาว
โดยเฉพาะแนวคิดบทบาทของสือมวลชนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนันเป็ นไปได้ยากใน
ขณะนี เช่น บทบาทในการวิพากษ์วจิ ารณ์รัฐบาล บทบาทของผูข้ ดั ขวางนโยบายต่างประเทศของ
รัฐบาล บทบาทในการเป็ น “พืนทีสาธารณะ” ทีเป็ นประชาธิปไตยระหว่างประเทศ เป็ นต้น ทังนี
เพราะบริ บททางสังคมทีแตกต่างระหว่างสังคมตะวันตกและตะวันออก โดยเฉพาะลักษณะเฉพาะ
ของประเทศไทยและ สปป.ลาว และความสัมพันธ์ไทย-ลาว รวมทังระดับความรู ้ความเข้าใจ
เกียวกับบทบาทและหน้าทีของสือในสังคมประชาธิปไตยของผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ
ยังมีไม่มาก
รวมทังโครงสร้างการเป็ นเจ้าของทีรัฐและรัฐวิสาหกิจเป็ นเจ้าของสถานีวิทยุฯ หลัก ตลอดจนความ
ไม่ชดั เจนของสถานภาพของวิทยุชุมชน และการกําหนดบทบาทและหน้าที การดําเนินงานของวิทยุ
ชุมชนยังขาดความชัดเจน ซึงการศึกษาพบว่า บทบาทของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนทีทําได้ดีคือ
บทบาทในการให้ความบันเทิงและการส่งเสริ มความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ น
นอกจากระดับความรู ้ความเข้าใจเกียวกับบทบาทและหน้าทีของสือในสังคมประชาธิปไตย
ของผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ทีมีจาํ กัด ดังกล่าวข้างต้นแล้ว กลุ่มตัวอย่างผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ ในฐานะ
สือมวลชนยังทําหน้าทีแนวตังรับ (passive) โดยผลการศึกษาพบว่า ผูด้ าํ เนินการวิทยุฯ โดยเฉพาะ
วิทยุชุมชนอาศัยแหล่งข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด หนังสือต่าง ๆ และ
หน่วยงานรัฐในท้องถิ นทีส่งข่าวสารมายังสถานีวิทยุฯ ฯลฯ เพือทําหน้าทีของตน ส่วนหนึงเป็ น
เพราะผูบ้ ริ หารสถานีหรื อเจ้าของสถานีกาํ หนดนโยบายห้ามนักจัดรายการวิทยุฯ พูดนอกเหนือจาก
ข่าวสารทีได้รับจากหน่วยงานราชการในท้องถิ นหรื อจากแหล่งข้อมูลทีมีเอกสารหรื อสิ งตีพิมพ์
อ้างอิงได้ ตลอดจนการไม่มีผสู ้ ือข่าวหรื อทําข่าวเป็ นการเฉพาะอย่างชัดเจน
การประยุกต์ใช้แนวคิดการสือสารแบบมีส่วนร่ วมในบริ บทของความสัมพันธ์ไทย-ลาวทีดี
อยูใ่ นขณะนีก็เป็ นไปได้ยากโดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง (genuine participation) ที
ประกอบด้วยการให้ความร่ วมมือ (cooperation) อันหมายถึงพันธมิตร (partnership) และอํานาจของ
ผูแ้ ทน (delegation of power) รวมทังการควบคุมโดยพลเมือง (citizen control) (White (1994: 17)
และการมีส่วนร่ วมระดับสูงที Nair and White ได้อธิบายไว้ว่า เป็ นการมีส่วนร่ วมที“มีลกั ษณะของ
ความกระตือรื อร้ น (active) มีส่วนร่ วม (involved) เอาจริ งเอาจัง (intense) คิดประดิษฐ์ สิงใหม่
(innovative) มีความคิดสร้ างสรรค์ (creative) ด้ วยการมีปฏิสัมพันธ์ และการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
(dialogue) อย่างต่ อเนือง ในขณะเดียวกันก็มกี ารแบ่ งบันอํานาจ (power) ระหว่ างนักการสือสารฯ
กับผู้รับสาร ซึงเมือผู้รับสารใช้ อาํ นาจ นักสือสารเพือการพัฒนาจะสนับสนุนผู้รับสารในการได้ มา
ซึงการควบคุมทรั พยากรของตนเอง” (1994: 348) ทังนีทังคนไทยและคน สปป.ลาว ต้องเข้ามามี
บทบาททางสังคมของตนในฐานะของการเป็ นพลเมืองของประเทศของตนและตามสิทธิในการ

สือสาร อันเป็ นสิทธิขนพื
ั นฐานของมนุษย์ดว้ ยการเข้ามีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งและระดับสูงในวิทยุฯ
ตามแนวชายแดน โดยมีเป้าหมายเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่ วม
จะเกิดขึนได้และดําเนินต่อไปได้อย่างดีตอ้ งอาศัยความร่ วมมือระดับรัฐบาลและความไว้ใจต่อกัน
ความเป็ นไปได้ของการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื องการสือสารแบบมีส่วนร่ วมปรากฏให้เห็น
ในสือโทรทัศน์คือ รายการสารคดี แม่นาํ โขง: มหานทีแห่งชีวิต อันเป็ นความร่ วมมือของ
สถานีโทรทัศน์ ประเทศในลุ่มแม่นาํ โขง อันประกอบด้วย National Television of Cambodia
(TVK) ประเทศกัมพูชา, China Central Television (CCTV) ประเทศจีน, Myanma Radio and
Television (MRTV) ประเทศพม่า, Lao National Television (LNTV) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, Modernine TV (MCOT Plc.) of Thailand (Modern ) ประเทศไทย และ Vietnam
Television (VTV) ประเทศเวียดนาม (องค์การสือสารมวลชนแห่งประเทศไทย, www, 2551)
รายการดังกล่าว วรพล พุฒจ้อย โปรดิวเซอร์ร่วม ประเทศไทย กล่าวในรายการสารคดี
แม่นาํ โขง: มหานทีแห่งชีวิต ออกอากาศทางช่อง อสมท เมือวันจันทร์ที เมษายน
ว่า
“…เรื องราวทังหมดทีเกิดขึนมา นําเสนอ ตอน เกิดจากแนวคิดของ โปรดิว
เซอร์ ทัง ประเทศ คือ คนเนียะ เราช่ วยกัน เราประชุมกันบ่ อยมาก ทัง
ค้ นคว้ าหาข้ อมูลแต่ ละส่ วนของตัวเองมารวมกัน และก็ระดมสมองกันว่ า จะ
เอาในทิศทางไหน สุดท้ ายก็สรุ ปกันได้ ว่า สารคดีเรื องนีต้ องเกียวข้ องกับวิถี
ชีวิตของพวกเรา และไม่มเี รื องการเมืองมาเกียวข้ องโดยเด็ดขาด เราทําสารคดี
เรื องนีขึนมา ทําให้ เรามีความใกล้ชิดกับเพือนบ้ านเรามากขึน เป็ นเสมือนหนึง
ว่ า เราเป็ นหนึงเดียวกัน แทบจะแยกจากกันไม่ได้ โดยมีแม่นาโขงเนี
ํ
ยะ เป็ น
แม่ทีคอยโอบอุ้มพวกเรา”
บุนจอม วงเพด โปรดิวเซอร์ร่วม สปป.ลาว กล่าวในรายการเดียวกันว่า “ลาวและจีนได้เป็ น
ประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียง บ้านพีเมืองน้องกันมาแต่ไหน ในโอกาสที CCTV ได้ตงปั
ั ญหาขึน
เกียวกับการถ่ายทําสารคดีเรื องนี พวกข้าพเจ้าก็ได้มีความเข้าใจว่า มันจะเป็ นโอกาสอันดีงาม และ
ใหญ่หลวงทีสุดให้แก่โทรภาพแห่งชาติลาว หรื อคือให้แก่สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
...”
อย่างไรก็ตามในการประยุกต์ใช้แนวคิดการสือสารแบบมีส่วนร่ วมในบริ บทของ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ สปป.ลาว โดยเฉพาะวิทยุฯ ตามแนวชายแดน ภายใต้ความต่างของ
ทัง ประเทศ โดยเฉพาะความแตกต่างของระบอบการปกครองของทัง ประเทศเป็ นอุปสรรคที

สําคัญประการหนึงทีท้าทายผูน้ าํ ทัง ฝ่ ายในการผลักดันการสือสารแบบมีส่วนร่ วมในสือของคน
ทัง ประเทศ โดยมีเป้าหมายเพือการพัฒนาสังคม และประเทศชาติร่วมกัน
การนําแนวคิดการสือสารแบบมีส่วนร่ วมสู่ภาคปฏิบตั ิ กาญจนา แก้วเทพและคณะ (2543:
54-55) เสนอว่า การสือสารแบบมีส่วนร่ วมควรมีเป้าหมาย ( ) เพือกระตุน้ ให้ชุมชนมองเห็นคุณค่า
ของตนเอง ( ) เพือสร้างความมันใจให้กบั ผูเ้ ข้ามามีส่วนร่ วม และเพือให้คนในชุมชนเห็นคุณค่า
ความคิดและความเชือของตนเอง ( ) เพือเปลียนทัศนะจากทีคนในชุมชนคิดว่าตนเอง “ไม่สามารถ
ใช้เทคโนโลยีทีซับซ้อนได้” เป็ น “ทําได้” ด้วยการเข้าร่ วมอบรม ( ) เพือสร้างทักษะในการสร้างสือ
ให้กบั ชุมชน อันเป็ นช่องทางการส่งข่าวสารจากจุดยืน มุมมองและทัศนะของชุมชนเอง และเป็ น
ช่องทางแสดงความรู ้สึก ปัญหา วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากทัศนะของชุมชน ( ) สร้างสือ
ทีมีสาระให้แก่ชุมชนเพือถ่วงดุลกับการสือสารทีมุ่งเน้นแต่ความบันเทิงและการหลีกหนีปัญหา
(escapist) จากสือนอกชุมชน และ ( ) ยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบให้กบั ทังชุมชนหรื อ
ชุมชนอืน ๆ เพือร่ วมกันแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน ภายใต้แนวคิดการเข้าถึงสือ (access) และการจัดการ
ด้วยตัวเอง (self-management)

6.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
6.3.1 ข้อเสนอแนะเกียวกับวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
การดําเนินการเพือส่งเสริ มวิทยุฯ ตามแนวชายแดนเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้เกิด
เป็ นรู ปธรรม โดยจําแนกได้เป็ น ระดับ คือ ระดับเพือความยังยืน และระดับเฉพาะกิจ รายละเอียด ดังนี
ระดับเพือความยังยืน
1) ควรมีการประชุมปรึ กษาเพือหาจุดร่ วมทังฝ่ ายไทยและ สปป.ลาว ในระดับสูง คือ ระดับ
ผูน้ าํ ประเทศ ซึงการประชุมในระดับสถานีวิทยุฯ (ไทยและ สปป.ลาว) กระทรวงการ
ต่างประเทศ (ไทย) และกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม (สปป.ลาว) คงไม่เพียงพอทีจะ
ทําให้ความร่ วมมือเกิดขึนได้จริ ง รวมทังควรมีการจัดประชุมของภาคประชาชนทีสนใจเข้า
มีส่วนร่ วมในวิทยุฯ ตามแนวชายแดน ซึงอาจดําเนินการหลังจากมีความชัดเจนจากการ
ประชุมในระดับผูน้ าํ แล้ว

2) ประเด็นในการประชุมปรึ กษาหารื ออาจประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการ
ดําเนินการ แนวปฏิบตั ิ การจัดรายการร่ วมกัน (เพือแลกเปลียนความรู ้กนั ) ขอบเขตของ
เนือหา วิธีการนําเสนอ เป็ นต้น
3) ในมิติของการมีส่วนร่ วม ควรขยายขอบเขตจากนักจัดรายการมืออาชีพหรื อทีทํารายการอยู่
แล้วของทัง ฝั งไปสู่ประชาชนทีอาศัยอยูท่ งั ฝั งให้มีโอกาสเข้าถึงและมีส่วนร่ วมในสือ
วิทยุฯ ตามแนวชายแดนทังการมีส่วนร่ วมคิด วางแผน บริ หารจัดการ ผลิตรายการและ
ประเมินรายการ ฯลฯ
4) ควรกําหนดให้มีการจัดอบรมนักจัดรายการวิทยุฯ เพือการส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ของทัง ประเทศ เพือให้รู้ เข้าใจและมีแนวทางการปฏิบตั ิและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างสมําเสมอ โดยหัวข้ออบรมควรประกอบด้วย เนือหารายการและการใช้ภาษาเพือการ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ และการนําเสนอรายการทีเน้นข้อมูลข่าวสารจากทัง ประเทศใน
ทุกภาคส่วนอย่างสมดุล โดยมีวิทยากรทีเป็ นผูเ้ ชียวชาญด้านประเพณี วัฒนธรรม และด้าน
การพูดและใช้ภาษา ฯลฯ จากทัง ประเทศ
5) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างไทยส่วนหนึงมีทศั นคติทีเป็ นลบต่อ สปป.ลาว ในมิติของ
ความ “ด้อยกว่า” สปป.ลาว เป็ น “ผูร้ ับ” ในขณะทีไทยเป็ น “ผูใ้ ห้” ซึงเป็ นทัศนคติทีต้อง
ปรับเปลียน โดยต้องเคารพถึงความเสมอภาคของประเทศเพือนบ้าน โดยเฉพาะนักจัด
รายการวิทยุฯ ซึงเป็ นผูท้ าํ หน้าทีศึกษา ค้นหาและส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปยังประเทศเพือน
บ้าน ซึงเป็ นได้ทงผู
ั ส้ วมบทบาทเป็ น “ทูต” หรื อเป็ น “นํามัน” เมือมีเหตุการณ์ความไม่
เข้าใจหรื อขัดแย้งกัน
6) สือมวลชนของทัง
ประเทศ ควรกระตุน้ และส่งเสริ มให้คนให้ความเคารพนับถือต่อ
วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม และทีสําคัญคือ ความมีเกียรติของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะ
เป็ นคนเชือชาติหรื อสัญชาติใด โดยสือควรทําหน้าทีดังกล่าวอย่างต่อเนืองเพือให้คนทังรุ่ น
ปัจจุบนั และอนาคตได้ตระหนักรู ้ เข้าใจ และถือปฏิบตั ิต่อกัน
7) ผูน้ าํ และชุมชนทัง
ฝั งจําเป็ นยิงทีจะต้องมีความรู ้ และการทําความเข้าใจเกียวกับ
ความสําคัญ ประโยชน์ และคุณลักษณะ ฯลฯ ของแนวคิดการสือสารแบบมีส่วนร่ วม
เพือทีจะทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสือวิทยุฯ ตามแนวชายแดน เพือการพัฒนาทังด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติได้มาก
ขึน

ระดับเฉพาะกิจ
เป็ นแนวทางเฉพาะหน้าในขณะทีรอการดําเนินการในระดับเพือความยังยืน
ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี
1) หน่วยงานของรัฐ เช่น สํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด หรื อองค์กรอิสระใหม่ทีจะ
เกิดขึนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๔๗ ทีกําหนดให้มีองค์กรของรัฐที
เป็ นอิสระองค์กรหนึงทําหน้าทีจัดสรรคลืนความถีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (องค์กรอิสระทีทําหน้าที
จัดสรรคลืนความถีฯ) ควรจัดหาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ผดู ้ าํ เนินรายการวิทยุฯ
เข้าถึง (access) ข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยเป็ นข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น
1.1) ข้อมูลเกียวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของทัง ประเทศ
1.2) ข้อมู ลเกี ยวกับความสัม พัน ธ์ไ ทย-ลาว ของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ต่ างป ระ เท ศ เช่ น ข้ อ มู ลค ว าม ร่ ว ม มื อและกิ จก รรม ข อง ห น่ วย งาน รั ฐ
สถาบันการศึกษา วัด และองค์กรการกุศลอืน ๆ เป็ นต้น
1.3) ข้อมูลด้านการเกษตรต่าง ๆ เช่น การทําสวนทําไร่ การปลูกยางพารา ทํานา และเลียง
สัตว์ ฯลฯ
1.4) ข้อมูลเกียวกับกฎหมายน่ารู ้ต่าง ๆ สําหรับคนไทยและ สปป.ลาว เช่น ระเบียบการ
เข้า-ออกประเทศ การนําเข้าและส่งออกสินค้า และการค้าขายการลงทุนในประเทศ
ไทยและ สปป.ลาว
1.5) ข้อมูลสาธารณสุขทีเป็ นประโยชน์ต่อคนทัง ประเทศ เช่น ไข้เลือดออก เอดส์ และ
ไข้หวัดนก ฯลฯ
1.6) ข้อมูลเกียวกับแหล่งท่องเทียวของทัง ประเทศ เช่น แหล่งท่องเทียวในหลวงพระ
บาง และแหล่งท่องเทียวในจังหวัดหนองคาย อุดรธานีและจังหวัดอืน ๆ
ทังนีข้อมูลทีจัดหาและรวบรวมดังกล่าวข้างต้น อาจอยูใ่ นรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี
- สิ งพิ มพ์ เช่ น หนังสื อหรื อเอกสารสําเนา เพือให้นัก จัด รายการใช้พู ด ใน
รายการทีออกอากาศ
- สื อเสี ยงในรู ปของรายการสารคดี สัน ภาษาอีสาน พร้ อมออกอากาศเพื อ
อํานวยความสะดวกด้านการผลิตโดยเฉพาะสําหรับสถานี วิทยุฯ ที ยังขาด
ความพร้ อมด้านบุ ค ลากร (บุ ค ลากรน้อย และขาดความรู ้ ค วามสามารถ
ดังกล่าวแล้วในปั จจัยภายในทีเป็ นอุปสรรคฯ) โดยมีความยาวประมาณ นาทีเพือมิให้กระทบกับรายการปกติของสถานีมากนัก และให้อยูใ่ นรู ปของ
ไฟล์ ใ นแผ่ น ซี ดี เพราะปั จจุ บั น สถานี วิ ท ยุ ฯ ใช้ เครื องเล่ น ซี ดี ห รื อ

คอมพิวเตอร์ในการเปิ ดเพลงและ สปอตออกอากาศ และควรจัดทําเป็ นชุด
สารคดีสัน ระบุหมายเลขลําดับชัด เจน เพือมันใจได้ว่ามีเนื อหาตามกรอบ
เนือหาข้างต้นครบถ้วนและสะดวกในการค้นหาและใช้เปิ ดออกอากาศ โดย
แจกจ่ายไปยัง สถานี วิทยุฯ ทุกแห่ ง และควรเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซด์ดว้ ย
เพราะสถานี วิทยุฯ บางแห่ งมีอินเทอร์ เน็ ตรองรั บอยู่แล้วโดยเฉพาะสถานี
วิ ท ยุ ฯ หลัก บางแห่ ง และยัง เป็ นการรองรั บ และเตรี ยมพร้ อ มในยุ ค
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
อนึง เพือประสิทธิผล หน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรอิสระทีทําหน้าทีจัดสรรคลืน
ความถีฯ ทีจัดหาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น ควรเสนอแนะให้ผดู ้ าํ เนินการวิทยุฯ
ใช้ขอ้ มูลหรื อสือดังกล่าวออกอากาศในรายการช่วงเช้า ระหว่างเวลา . - . และ
ช่วงคํา . - . น.
2) จากการศึกษาทีพบว่า สถานี วิทยุชุมชนบางแห่ งมีการบริ หารจัด การทีไม่ดีเท่าทีควร
บางแห่ งมีบุค ลากรน้อยและขาดคุ ณ สมบัติ บางประการในการทําหน้าที เป็ นนัก จัด
รายการฯ องค์ก รอิส ระที ทําหน้ าที จัด สรรคลื นความถี ฯ หรื อหน่ ว ยงานอืน ๆ ที
เกียวข้อง ควรจัดอบรมเรื องการบริ หารจัดการวิทยุชุมชน ทังการดําเนินการ การจัดการ
การหาบุคลากรและอาสาสมัคร ฯลฯ ตลอดจนการอบรมให้ความรู ้แก่ผดู ้ าํ เนินการวิทยุ
ชุมชนด้านการใช้ภาษาไทยกลางทีถูกต้อง (กรณี ดาํ เนินรายการโดยใช้ภาษาไทยกลาง)
เพือสร้างความมันใจในการที จะทําบทบาทอืน อาทิ บทบาทในการเผยแพร่ พระราช
กรณี ยกิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ และพระราชวงศ์ไ ทย และการใช้
ภาษาไทยเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว เช่น หากจะพูดถึงความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ไม่ควรพูดคําว่า “บ้านพีเมืองน้อง” แต่ค วรใช้ค าํ ว่า “บ้านใกล้เรื อนเคียง” หรื อ “บ้าน
แก้วเมืองดอง” แทน และไม่ควรพูดคําหรื อแสดงลักษณะการพูดอันเป็ นการล้อเลียน
ดูถูก ลบหลู่ สปป.ลาว เป็ นต้น
3) องค์ก รอิสระที ทําหน้าที จัด สรรคลืนความถีฯ ควรกําหนดให้สถานี วิทยุฯ ตามแนว
ชายแดนมีสัดส่ วนของเนื อหาเพือส่ งเสริ มความสัมพัน ธ์ไทย-ลาว และกําหนดเวลา
ออกอากาศรายการดังกล่ าวให้เหมาะสม ตลอดจนมี แนวปฏิ บัติ ที ชัด เจนในการ
สนับสนุนวิทยุฯ ตามแนวชายแดนเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงฯ (ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑) ไม่ว่าประเภทใด โดยเฉพาะ
วิทยุฯ ตามแนวชายแดนพึงตระหนักถึงความเป็ นวิทยุฯ ตามแนวชายแดนทีมีหน้าทีใน
การส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

5) รัฐหรื อองค์กรอิสระทีทําหน้าทีจัดสรรคลืนความถีฯ ควรจัดอบรมให้แก่ผดู ้ าํ เนินการ
สถานีวิทยุฯ ตามแนวชายแดนให้รู้และตระหนักถึงบทบาทและหน้าทีในฐานะสือเพือ
ชุมชนและสังคมโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทังจัดอบรมเรื องการสือ
ข่าวหรื อทําข่าว เพือขยายขอบเขตของบทบาทหน้าทีนอกเหนือจากบทบาทการให้
ความบันเทิง
6) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริ การสาธารณะ ประเภททีสองทีมีวตั ถุประสงค์หลักเพือความมันคงของรัฐหรื อความ
ปลอดภัยสาธารณะ โดยเฉพาะวิทยุฯ ตามแนวชายแดนควรได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพือผลิตรายการเพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีเพียงพออย่าง
ต่อเนืองเพราะมิฉะนันการได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดรายการเพือส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ไทย-ลาวอย่างจํากัดและไม่สมําเสมอจะเป็ นอุปสรรค์สาํ คัญเช่นเดียวกับ
สวท. บึงกาฬและหนองคายเผชิญอยูใ่ นขณะนี การสนับสนุนงบประมาณเพือการฯ
ดังกล่าว
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริ การชุมชนควรได้รับการสนับสนุน
เช่นเดียวกัน
7) เนืองจากประชาชน สปป.ลาว และไทยมีความหลากหลายในเชือชาติ กล่าวคือ ทังคน
สปป.ลาว และคนไทยมีทงคนที
ั
มีเชือสายจีนและเวียดนาม ฯลฯ ตลอดจนคนจีนและ
คนเวียดนาม ฯลฯ ทีมาอาศัยอยูใ่ นประเทศ วิทยุฯ ตามแนวชายแดนสามารถเพิ ม
บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนเชือชาติอืนหรื อสัญชาติอืนได้ดว้ ย และ
ในการมีบทบาทดังกล่าวจะเป็ นช่องทางหนึงในการส่งเสริ มความเข้าใจและยอมรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมอันเป็ นอีกบทบาทหนึงทีวิทยุฯ ควรปฏิบตั ิ
8) รัฐหรื อองค์กรอิสระทีทําหน้าทีจัดสรรคลืนความถีฯ
ควรพิจารณาถึงการประกอบ
กิจการทางธุรกิจ ซึงนอกจากจะกําหนดระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริ การ
ธุรกิจ12 และสัดส่วนรายการ13 แล้ว อาจพิจารณากําหนดลักษณะเนือหาการโฆษณาและ
การบริ การธุรกิจของประเทศเพือนบ้านด้วย
9) เนืองจากบทบาทสําคัญหนึงของวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
คือ บทบาทในการเชือมสัมพันธ์ดว้ ยความบันเทิงผ่านเสียงเพลง ดังนันจึงควร
สนับสนุนและส่งเสริ มให้มีการแต่งเพลงทีส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว โดยศิลปิ น
12

การประกอบกิจการทางธุ รกิจสามารถดําเนินการหารายได้โดยการโฆษณาและการบริ หารธุ รกิจได้ไม่เกินชัวโมงละสิ บสองนาที
ครึ ง โดยเมือรวมเวลาโฆษณาตลอดทังวันเฉลียแล้วต้องไม่เกินชัวโมงละสิ บนาที (มาตรา ๒๓ ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
13
ผังรายการต้องมีรายการทีเป็ นข่าวสารหรื อสาระทีเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีสิ บห้า (มาตรา ๓๓
(๓) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑)

ไทยหรื อ สปป.ลาว หรื อร่ วมร้องระหว่างนักร้องไทยและ สปป.ลาว และเผยแพร่ ผา่ น
ทางวิทยุฯ เช่น เพลงทีมีเนือร้องชืนชมความงดงามในจิตใจของคน สปป.ลาว เพือให้
คนไทยรู ้จกั คน สปป.ลาว มากขึนหรื อเพลงทีสือถึงความสวยงามของแหล่งท่องเทียว
ของ สปป.ลาว และไทยเพือส่งเสริ มการท่องเทียวระหว่างกัน ฯลฯ
10) ผูด้ าํ เนินการสถานีวิทยุฯ ควรดําเนินการ และหรื อรัฐหรื อองค์กรอิสระทีทําหน้าที
จัดสรรคลืนความถีฯ ควรสนับสนุนให้ทาํ รายการเฉพาะกิจ โดยเฉพาะในช่วงทีมีงาน
บุญประเพณี ทีปกติผฟู ้ ังทัง ฝั งโขงร่ วมงาน อาทิ บุญแข่งเรื อ ซึงสถานีวิทยุฯ บางแห่ง
ดําเนินการถ่ายทอดสดงานดังกล่าว โดยการเชิญประชาชนหรื อผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว
ร่ วมผลิตรายการ โดยอาจเป็ นผูร้ ่ วมบรรยาย หรื อแสดงความรู ้สึก ฯลฯ
6.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในอนาคต
1) ควรมีการวิจยั ในพืนทีจังหวัดอืนทีติดกับ สปป.ลาว เช่น จังหวัดมุกดาหาร อุบลราชธานี
นครพนม ฯลฯ เพือศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพืนที เพราะในแต่ละแห่ง
มีประเพณี วฒั นธรรมทีเหมือนและแตกต่างกัน รวมทังระดับความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ
ท้องถิ นและระหว่างคนของทัง ฝั ง เป็ นต้น อันทําให้ได้ขอ้ เสนอแนะหรื อแนวทางในการ
ส่งเสริ มบทบาทวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาวในภาพรวมทังหมด
2) ควรมีการศึกษาวิทยุฯ ตามแนวชายแดนไทยและเพือนบ้านอืน ได้แก่ ไทย-พม่า
ไทย-กัมพูชา และไทย-มาเลเซีย อันจะทําให้เห็นบทบาทของวิทยุฯ ตามแนวชายแดน
(border radio) อย่างชัดเจน ภายใต้บริ บทภายในท้องถิ นของประเทศไทยและ รวมทังบริ บท
ระหว่างประเทศทังทางด้านสังคม การเมือง และวัฒนธรรมทีแตกต่างกันไป
3) จากการศึกษาพบว่า ประชาชนทังไทยและ สปป.ลาว ทีเป็ นกลุม่ ตัวอย่างส่วนมากเปิ ด
รับชมโทรทัศน์ แม้ในกลุ่มทีตอบว่า ฟังวิทยุฯ แต่กย็ งั เปิ ดรับสือโทรทัศน์ดว้ ย ในส่วนของผู ้
ทีไม่เปิ ดรับสือวิทยุฯ จํานวนหนึงยังกล่าวว่า ไม่ฟังวิทยุฯ เพราะดูแต่โทรทัศน์ ซึง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิภา อุตมฉันท์ ( ) ทีสรุ ปว่า คน สปป.ลาว ทุกคนทีมี
เครื องรับวิทยุ-โทรทัศน์ และสามารถรับสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ของไทยได้ ล้วนเปิ ดรับ
วิทยุ-โทรทัศน์ของไทยทุกคน และงานของศุภางค์ นันตา (2542) ทีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เคยรับฟังวิทยุฯ หรื อรับชมโทรทัศน์จาก สปป.ลาว (ร้อยละ . ) โดยผูท้ ีเคยรับฟังหรื อ
ชมโทรทัศน์จาก สปป.ลาว นี ส่วนใหญ่เปิ ดรับรายการโทรทัศน์ (ร้อยละ . ) รองลงมา
คือ เปิ ดรับทังรายการวิทยุฯ และรายการโทรทัศน์ (ร้อยละ . ) และเปิ ดรับเฉพาะรายการ
วิทยุ (ร้อยละ . ) รวมทังงานของผนุรัตน์ โกศัย ( ) ทีศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ให้เหตุผลในการเปิ ดรับละครไทยว่าเพราะมีความชัดเจนของสัญญาณ โดยกลุ่มวัยรุ่ น

มีเกณฑ์ในการเลือกช่องโทรทัศน์ทีจะเปิ ดรับละครไทย เช่น ดาราและเนือหาของละคร
ฯลฯ โดยมีพฤติกรรมการรับชมละครไทยคือ เปิ ดดูทุกวัน และดูดว้ ยกันในครอบครัว ผูว้ ิจยั
จึงเห็นว่า สือโทรทัศน์ชุมชน (community television) เป็ นอีกสือหนึงซึงสามารถใช้เป็ นสื อ
เพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาว ด้วยอาศัยแนวคิดการสือสารแบบมีส่วนร่ วม ดังนันจึง
ควรมีการศึกษา อาทิ การศึกษาเชิงทดลองทํารายการวีดิทศั น์ร่วมกันระหว่างคน ประเทศ
4) ในการศึกษาครังต่อไป อาจเลือกใช้วิธีการวิจยั แบบอืน อาทิ การวิจยั เชิงมานุษยวิทยา
เพือให้ได้ขอ้ มูลอีกมิติหนึง
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ภาคผนวก ก
พัฒนาการวิทยุชายแดนเพือความสัมพันธ์ ไทย-ลาว: Twin Radio
(เรี ยบเรี ยงจากเอกสารทีเกียวข้อง)
วันที กุมภาพันธ์
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ (ฯพณฯ รัฐกิจ มานะทัต) เข้าพบและ
หารื อกับผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายวงศ์ศกั ดิ สวัสดิพาณิ ชย์) ในแนวทางการจัดรายการลักษณะ
Twin radio ระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว หรื อหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ โดยการจัด
รายการเป็ นความร่ วมมือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันของนักจัดรายการวิทยุฯ
ท้องถิ น
หนองคาย-เวียงจันทน์ เพือเสริ มสร้างความสัมพันธ์ไมตรี อนั ดี มีความร่ วมมือฉันท์มิตร และแสดงถึง
ความไว้เนือเชือใจระหว่างกัน
สํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายให้จดั แผนดําเนินงาน โครงการ
“ลาวซุกยูไ้ ทยผลักดัน ร่ วมสร้างสรรค์วิทยุชายแดน” หรื อ Twin radio และเสนอการตังคณะทํางานฯ
ต่อมาในวันที มีนาคม
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดหนองคาย (นายสาโรจน์ เราวิลยั ) ได้เขียน
โครงการและเสนอโครงการร่ วมกับ
ผูอ้ าํ นวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
หนองคาย (สวท. หนองคาย) (นายประวิน พัฒนพงษ์) ภายในโครงการระบุให้จงั หวัดหนองคายเป็ น
หน่วยงานทีรับผิดชอบ โดยมีผวู ้ ่าราชการจังหวัดหนองคายเป็ นผูอ้ าํ นวยการโครงการ โครงการฯ มี
วัตถุประสงค์ ดังนี
1. เพือพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน ให้เข้าใจวิถีชีวิตระหว่างกันและอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
2. เพือเสริ มเสร้างความร่ วมมือทางด้านความมันคงบริ เวณชายแดน โดยให้ชุมชนทีใกล้ชิด
ทังสองฝ่ ายเป็ นแนวร่ วมในการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทําอันเป็ นความผิด
ทางกฎหมาย
3. เพือเสริ มสร้างทัศนคติทีดีต่อกัน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
4. เพือสนองนโยบายความมันคงแห่งชาติของไทยต่อลาว โดยใช้วิธีทางวัฒนธรรมให้เกิด
ความไว้วางใจระหว่างกัน
โครงการฯ ดังกล่าวมีเป้าหมาย ดังนี
1. ให้ประชาชนของไทยและลาว สามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารความบันเทิงได้อย่างรวดเร็ ว
และกว้างขวาง
2. ข้อมูลข่าวสารทีประชาสัมพันธ์ของทังสองประเทศเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

3. ผูบ้ ริ หารของทังสองประเทศสามารถใช้สถานีวิทยุกระจายเสียง แก้ไขปัญหายาเสพติด
โรคเอดส์ สิ งแวดล้อม อุบตั ิเหตุ การท่องเทียว ฯลฯ
4. สามารถเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนและราชการ
5. ป้องกันการเอารัดเอาเปรี ยบของภาคเอกชนของทังสองฝ่ าย
6. สามารถพัฒนาสัมพันธภาพในด้านอืน ๆ ทุกระดับ
โครงการฯ ได้วางกรอบระยะเวลาดําเนินการระหว่างวันที 1 มีนาคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม
2548 และดําเนินงานด้วยงบประมาณปกติของส่วนราชการทีเกียวข้อง และงบประมาณโดยผูว้ ่าราชการ
จังหวัด CEO เอกสารโครงการดังกล่าวระบุถึงการสนับสนุนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังนี
(1) สนับสนุนและสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลทีจะส่งเสริ มความมันคงตามแนวชายแดน ป้องกันการ
ลักลอบนําสินค้าผิดกฎหมายหรื อการอพยพแรงงานอย่างไม่ถูกต้องและเสริ มสร้างเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างกัน (2) สนับสนุนและสอดคล้องต่อโครงการวิทยุชายแดนของกระทรวงการต่างประเทศ และ
(3) สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดหนองคาย ทีจะเสริ มสร้างความมันคงตามแนวชายแดน
แลกเปลียนวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด
โครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบโดย รองผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายเจด็จ มุสิก
วงศ์) และอนุมตั ิโครงการโดย ผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายวงศ์ศกั ดิ สวัสดิพาณิ ชย์) ซึงต่อมาเมือ
วันที มีนาคม
ผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ลงนามคําสังจังหวัดหนองคาย ที 110/2548 เรื อง
แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงานจัดรายการวิทยุกระจายเสียงร่ วมไทย : ลาว ซึงประกอบด้วยคณะที
ปรึ กษา ได้แก่ ( )
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็ นประธานทีปรึ กษา และ ( ) เลขานุการโท
(นายพันธจักร ว่องปรี ชา) คณะทีปรึ กษา ส่วนคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผูว้ ่าราชการจังหวัด
หนองคาย เป็ นประธานกรรมการ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็ นรองประธานกรรมการ ซึง
กรรมการประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้าสถานีวิทยุในจังหวัดหนองคายจํานวน
คน ได้แก่
ผูอ้ าํ นวยการ สวท.หนองคาย ผูอ้ าํ นวยการ สวท.อําเภอบึงกาฬ
หัวหน้า อสมท. หนองคาย และ
หัวหน้า สทร.12 หนองคาย รวมทังหัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองคาย โดยมีประชาสัมพันธ์จงั หวัด
หนองคายเป็ นกรรมการและเลขานุการ ผูช้ ่วยประชาสัมพันธ์จงั หวัดหนองคายเป็ นผูช้ ่วยกรรมการและ
เลขานุการ และเจ้าหน้าทีสํานักงานจังหวัดหนองคาย คน ได้แก่ นายชาญชัย คงทัน นายจรัส วงษ์
ธรรม และนายวานิช นาคเสนเป็ นผูช้ ่วยกรรมการและเลขานุการ คําสังระบุให้คณะกรรมการมีหน้าที
กําหนดนโยบาย อํานาจการกํากับดูแล
วางแผนงาน มอบให้ส่วนราชการทีเกียวข้องไปปฏิบตั ิ
ดําเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยตามวัตถุประสงค์

วันที
เมษายน
คณะเจ้าหน้าที สวท.หนองคายประสานสถานเอกอัครราชทูต ณ
เวียงจันทน์ (สอท.) เพือประสานงานและนัดหมายการพบกับท่านคําแพง เบียนทะนง ผูอ้ าํ นวยการ
สถานีวิทยุและโทรภาพนครหลวงเวียงจันทน์ และท่านทองพิม ดีมะนีวง รองหัวหน้าอํานวยการ
วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และคณะเจ้าหน้าทีทีสถานีวิทยุและโทรภาพนครหลวงเวียงจันทน์ ใน
การประชุมเจ้าหน้าทีเทคนิคทังสองฝ่ ายได้หารื อกัน โดยฝ่ ายไทยได้เสนอฝ่ ายลาวให้ใช้การจัดรายการ
โดยระบบอินเทอร์เน็ตรายเดือน ซึงฝ่ ายลาวได้เห็นดี แต่มีขอ้ จํากัดเรื องงบประมาณ ซึงหากได้รับการ
สนับสนุนเรื องเครื องคอมพิวเตอร์และการติดตังระบบอินเทอร์เน็ตก็จะเป็ นการดี ซึงทางฝ่ ายไทยรับที
จะไปหารื อภายในต่อไป เรื องข้อจํากัดทางงบประมาณและด้านอุปกรณ์การดําเนินการของฝ่ ายลาวและ
จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป นอกจากนี ทังสองฝ่ ายเห็นด้วยในหลักการทีจะมีการจัดรายการ
สัปดาห์ละ ครังโดยออกอากาศครังละ ชัวโมง โดยเสนอให้ผจู ้ ดั รายการทังสองของแต่ละประเทศมา
ทําความรู ้จกั และสร้างความคุน้ เคยระหว่างกัน และตลอดรายการจะไม่มีโฆษณา ในส่วนของเนือหา
รายการนัน ทังสองฝ่ ายเห็นชอบร่ วมกันทีจะมีการเตรี ยมเนือหาและมีการเทียบเคียงระหว่างกันก่อนออก
รายการ โดยข้อมูลจะต้องมาจากแหล่งทางการหรื อแหล่งทีเชือถือได้ เพือหลีกเลียงการเสนอข่าวในด้าน
ลบ และคลุมเครื อ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกัน ทังนีเนือหาสาระจะครอบคลุมข่าว การ
ประชาสัมพันธ์งานบุญประเพณี ปฏิทินการท่องเทียว เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอันดีงามของทังสอง
ประเทศ และทีสําคัญหากมีการจัดการประชุมทีสําคัญ ๆ หรื อกิจกรรมทีสําคัญก็จะมีการกล่าวถึงใน
รายการด้วย ทังนี ทังสองฝ่ ายเห็นชอบในหลักการทีจะให้มีการประเมินจากผูฟ้ ังโดยใช้โทรศัพท์เข้า
มาร่ วมในรายการ
หรื อเป็ นในลักษณะจดหมายจากผูฟ้ ังหลังจากนันจะมีการประเมินผลและอาจจัด
รายการให้นานขึน หรื อถีขึน ซึงทังสองฝ่ ายจะได้หารื อกันต่อไป สําหรับขันตอนการดําเนินการนัน ฝ่ าย
ลาวเสนอให้ฝ่ายไทยทําแผนงานตามทีทังสองฝ่ ายได้ตกลงกันเมือครังการประชุมทีนครหลวง
เวียงจันทน์เมือเดือนกุมภาพันธ์
และนําเสนอให้ฝ่ายลาวพิจารณาและจะนําเรี ยนขันเทิง (ระดับสูง)
ต่อไป
เลขานุการเอก (นายพันธจักร ว่องปรี ชา) มีขอ้ สังเกตว่า ฝ่ ายลาวยังมีความ “ลังเล” ว่าโครงการ
Twin radio นันจะได้รับการเห็นชอบจากระดับสูงหรื อไม่ ถึงแม้ว่าหลังจากการจัดโครงการสัมมนาเมือ
เดือนกุมภาพันธ์
ได้มขี ่าวลงในหนังสือพิมพ์ลาวอย่างกว้างขวางถึงการเสนอการจัด Twin radio
อย่างไรก็ดี ในระดับปฏิบตั ิการมีความยินดีหากโครงการนีสามารถดําเนินการได้ลุล่วง เนืองจากจะเป็ น
ช่องทางในการสร้างสมดุลทางการประชาสัมพันธ์ดา้ นการข่าวระหว่างไทย-ลาว
และส่งเสริ มการ
ประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเทียวให้แก่ลาวอีกด้วย
วันที กรกฎาคม
คณะกรรมการบริ หารและประสานงานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย (กบป.) รายงานในทีประชุม กบป. ครังที - / ว่า ได้รับแจ้งจาก ผูอ้ าํ นวยการกอง
วิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ว่าไดนําเสนอแผนการดําเนินการโครงการ

จัดทํารายการ Twin radio ระหว่างไทย-ลาว ของชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดนโดยผ่านอินเทอร์เน็ต
ต่อกรมเจ้าสังกัดโดยขอเบิกจ่ายจากโครงการ flagship: การเสริ มสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพือนบ้านในวงเงิน , , บาท
วันที พฤศจิกายน
สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต (สปข.1) ได้รับงบประมาณจัด
โครงการผลิตสือและให้บริ การข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
ประจําปี งบประมาณ
2549 จํานวน 150,000.- บาท โดยจัดกิจกรรมการร่ วมผลิตรายการวิทยุชายแดนไทย-ลาว (วิทยุคู่แฝด
(Twin Radio)) โดยวางแผนดําเนินงานดังนี ( ) ประชุมเพือกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
( ) ประสานหน่วยงานทีเกียวข้อง อันได้แก่ ( . ) สถานทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ( . ) สถานี
วิทยุกระจายเสียง – โทรภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ ( . ) กรมสือมวลชน กระทรวงแถลงข่าว และ
วัฒนธรรม สปป.ลาว ( . ) กรมการข่าว กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ( . ) สํานักงานจังหวัด
หนองคาย ( . ) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ( .7) สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
หนองคาย (2.8) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และ (2.9) สํานักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
( ) ประชุมผูเ้ กียวข้องทัง 2 ประเทศ และ ( ) จัดรายการวิทยุคู่แฝด
ในการดําเนินการจัดรายการวิทยุคู่แฝด แบ่งเป็ น ระยะ คือ ( . ) ระยะแรกออกอากาศ สวท.
หนองคาย ระบบ F.M. สัปดาห์ละ 1 ครัง ในวันพุธ เวลา 10.10 - 11.00 น. ด้วยรู ปแบบการนําเสนอ
รายการ ดังนี ผูป้ ระกาศข่าวภาษาลาวที สถานีวิทยุกระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจันทน์
สัมภาษณ์พิเศษ (วิทยากรจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์) เพลงไทย และเพลงลาว สลับ
สาระความรู ้ โดยดําเนินรายการที สวท. หนองคาย และรายการทีนําเสนอข่าวและสาระความรู ้
ภายในประเทศ และสปป.ลาว ได้แก่ รายการทีนีอินโดจีน ระบบ F.M. ทุกวัน เวลา 14.10 – 15.00 น.
และรายการสองฝั งโขง ระบบ A.M. ทุกวัน เวลา 13.00 - 14.00 น. ( . ) ระยะที 2 ออกอากาศพร้อมกัน
2 สถานี คือ สวท.หนองคาย กับสถานีวิทยุกระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ (บันทึก
ข้อความ ที นส / )
ต่อมาวันที ธันวาคม
รองผูว้ ่าการจังหวัดหนองคาย (นายมานิตย์ มกรพงศ์) ลงนาม
หนังสือ สวท. หนองคาย เรื อง ขอเรี ยนเชิญเป็ นประทานทีปรึ กษาและลงนามคําสังแต่งตังทีปรึ กษาและ
คณะทํางาน (ที นร
(นค)/ )
คําสัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแหล่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย ที 118/2548 เรื อง แต่งตัง
คณะทํางานผลิตสือและให้บริ การข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ กรม
ประชาสัมพันธ์ ประจําปี งบประมาณ
ซึงรองผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองคาย ลงนามลงนามวันที 28

ธันวาคม 2548 ประกอบด้วย รองผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายมานิตย์ มกรพงศ์) เป็ นประธานที
ปรึ กษา ผูแ้ ทนเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ประชาสัมพันธ์จงั หวัดหนองคาย และประธานชมรม
สือมวลชนจังหวัดหนองคาย เป็ นทีปรึ กษา โดยคณะทํางาน ประกอบด้วยผูอ้ าํ นวยการ สวท. หนองคาย
เป็ นประธานคณะทํางาน และคณะทํางานประกอบด้วยเจ้าหน้าทีจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาหนองคายเขต 1 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย สํานักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย โดยมีเจ้าหน้าที สวท. หนองคาย เป็ นคณะทํางานและเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ทังนีคณะทํางานดังกล่าว มีหน้าทีดังนี
1. กําหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่ ให้บริ การข้อมูลข่าวสาร โดยการศึกษา พิจารณา ข้อมูล
สภาพการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม รวมทังนโยบายด้านการ
สือสารมวลชนระหว่างประเทศ ของประเทศไทยและ สปป.ลาว
2. ผลิตรายการและข่าววิทยุกระจายเสียงแลกเปลียนระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดหนองคาย กับสถานีวิทยุกระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจันทน์
3. จัดทํารายการวิทยุกระจายเสียงร่ วมระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
หนองคาย กับสถานีวิทยุกระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจันทน์
4. ประสานหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนทีเกียวข้องเพือร่ วมบูรณาการในการผลิตสือ และ
ให้บริ การข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
5. ดําเนินการอืน ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ และจังหวัดหนองคาย
ในวันที 27 ธันวาคม 2548 สวท. หนองคาย ขออนุมตั ิการเดินทางไป สปป.ลาวของเจ้าหน้าที
สวท.หนองคาย จํานวน คน เพือเดินทางไปติดต่อประสานงานกับสือมวลชน และพนักงานสถานี
วิทยุกระจายเสียง – โทรภาพนครหลวงเวียงจันทน์ ณ สปป.ลาว การประชุมของทัง ฝ่ าย เกิดขึน
ระหว่างเวลา . น.- . น. ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง-โทรภาพนครหลวงเวียงจันทน์
โดยผูแ้ ทนฝ่ าย สถานีวิทยุกระจายเสียง-โทรภาพ จํานวน คน ประกอบด้วย หัวหน้าอํานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียง-โทรภาพ รองหัวหน้าอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียง-โทรภาพ ว่าการแผนกแถลง
ข่าวนครหลวงเวียงจันทน์ รองว่าการแผนกแถลงข่าวนครหลวงเวียงจันทน์ หัวหน้าห้องการวิทยุ-โทร
ภาพ รองหัวหน้าห้องการวิทยุ-โทรภาพ หัวหน้าหน่วยงานเทคนิค คณะบรรณาธิการโฆษกวิทยุ หัวหน้า
หน่วยงานโทรภาพ รองบรรณาธิการโฆษกวิทยุ และโฆษกโทรภาพ ผูแ้ ทนฝ่ ายไทยประกอบด้วย
เจ้าหน้าที สวท. หนองคาย คน ได้แก่ ผอ. สวท.หนองคาย ( คน) นายช่างไฟฟ้าสือสาร ( คน) และ
ช่างไฟฟ้าสือสาร ( คน) เจ้าหน้าทีกระจายเสียง ( คน) เจ้าหน้าทีธุรการ ( คน) และผูร้ ายงานข่าว (
คน)

ในบันทึกรายงานการประชุมร่ วมดังกล่าวระบุว่า หัวหน้าอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงโทรภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ ชีแจงต่อทีประชุมว่าเห็นดีดว้ ยกับข้อเสนอของ ผอ.สวท.หนองคาย แต่
ในการปฏิบตั ิ สถานีวิทยุกระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ ไม่สามารถดําเนินการได้โดย
พลการ ต้องนําเรื องเสนอผูบ้ ริ หาร ผอ.สวท.หนองคาย ได้เสนอให้มีการเผยแพร่ ข่าวสารจาก สปป.ลาว
ที สวท.หนองคาย เพียงสถานีเดียวก่อน ขอให้สถานีวิทยุกระจายเสียง-โทรภาพนครหลวงเวียงจันทน์
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ในขณะเดียวกัน สวท.หนองคาย จะจัดส่งเอกสารข้อมูลข่าวสารให้พิจารณา
เผยแพร่ หัวหน้าอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ตอบรับทีจะนําไป
เสนอให้ผบู ้ ริ หารทราบ เพราะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ ทีประชุมฯ เห็นชอบร่ วมกัน
โดยขอให้เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างกันของเจ้าหน้าทีทัง สถานี หัวหน้าอํานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวงเวียงจันทน์มอบแผ่นซีดีเพลงลาว ให้ สวท.หนองคาย เพือนําไป
เผยแพร่ และนําชมทีห้องส่งกระจายเสียงและทีทําการสถานี
วันที ธันวาคม 2548 สวท. หนองคายทําบันทึกข้อความ รายงานความคือหน้าการดําเนิน
โครงการประชาสัมพันธ์ดา้ นต่างประเทศ (ที นร
(นค/ ) เสนอต่อ ผอ. สปข. ซึงระบุว่า สวท.
หนองคายได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี คือ (1) ผลิต/จัด และเผยแพร่ รายการวิทยุ
ได้แก่ รายการ สายสัมพันธ์สองพรมแดน รายการ ทีนีอินโดจีน และรายการ สองฝั งโขง และ (2) การ
แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้แก่ จัดทําและจัดส่งเอกสารข้อมูลข่าวสาร
ให้สือมวลชน สปป.ลาว และแปลเอกสารข้อมูลข่าวสารจาก สือมวลชน สปป.ลาว
รายงานดังกล่าวยังระบุว่า
การประชุมร่ วมเจ้าหน้าที
สวท.
หนองคายกับสถานี
วิทยุกระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวง เวียงจันทน์ ทีห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียง-โทรภาพ นคร
หลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมือวันที 27 ธันวาคม 2548 นัน สปป.ลาว ยังไม่พร้อมดําเนินการจัดรายการ
วิทยุคู่แฝด ทาง สวท.หนองคายจึงปรับแผนปฏิบตั ิ โดยดําเนินการจัดรายการสอดแทรกเนือหาสาระ
เกียวกับ สปป.ลาว มากยิงขึน เพือการสร้างความสัมพันธ์ ความจริ งใจ และความเชือมันแก่ผบู ้ ริ หาร
สปป.ลาว พร้อมกับการพยายามเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร และแหล่งข้อมูลจาก
สือมวลชน อืน ๆ เช่น สมาคมนักข่าว สปป.ลาว
วันที กุมภาพันธ์
ผอ. สวท. หนองคาย (นายประอิน พัฒนพงษ์) ทําบันทึกรายงานความ
คืบหน้าการดําเนินงานโครงการฯ ต่อ ผอ.สปข. ว่าได้ประสานงานทีสถานีวิทยุกระจายเสียง-โทรภาพ
เมือตอนเดินทางไปเป็ นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการจัดรายการวิทยุแก่เจ้าหน้าทีแผนกสาธารณสุข
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที 23-24 มกราคม 2549 โดยได้ปรึ กษาแนวทางการจัด

รายการวิทยุสายสัมพันธ์สองพรมแดนเพือเชิญเจ้าหน้าทีสถานีวิทยุกระจายเสียง-โทรภาพ นครหลวง
เวียงจันทน์ร่วมดําเนินรายการด้วย ซึงได้รับความร่ วมมือโดยมอบให้นายคําสวน จันทะลาด หัวหน้างาน
โฆษก เป็ นผูร้ ่ วมดําเนินรายการพูดคุยรายงานข่าว แนะนําแหล่งท่องเทียว ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ต่าง ๆ จาก สปป. ลาว ผ่านระบบ Telephone Hybrid ออกอากาศสด ครังละ 10 – 15 นาที เริ มตังแต่วนั
พุธที 1 กุมภาพันธ์ 2549 เป็ นต้นไป
รู ปแบบการนําเสนอรายการสายสัมพันธ์สองพรมแดน มีดงั นี (1) เปิ ดรายการ ทักทายผูฟ้ ัง เชิญ
ชวนทีส่วนร่ วมในรายการ (2) เพลงไทย/ลาว (3) พูดคุยกับผูร้ ่ วมรายการ จาก สปป.ลาว (4) เพลงไทย/
ลาว (5) พูดคุยกับผูร้ ่ วมรายการ (คณะทํางานผลิตสือ และให้บริ การข้อมูลข่าวสารการประชา
สัมพันธ์ต่างประเทศ จากหน่วยงานภายนอก) (6) เพลงไทย/ลาว (7) เปิ ดสายผูฟ้ ังร่ วมแสดงความคิดเห็น
(8) เพลงไทย/ลาว (9) ลารายการ
นอกจากนีรายงานยังระบุว่า ผอ. สวท. หนองคาย ได้เข้าพบประธานสมาคมนักข่าว สปป.ลาว
(อดีต รมช.กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม สปป.ลาว) เพือปรึ กษาขอคําแนะนําการดําเนินงาน
ร่ วมกับสือมวลชนใน สปป.ลาว เกียวกับการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร ซึงได้รับคําชีแนะเป็ นอย่างดี
และมีความเป็ นไปได้สูงทีจะมีความร่ วมมือในส่วนนี โดยหลังจากฟังคําชีแจงรายละเอียดของรายการ
รู ปแบบ เนือหาและวิธีการนําเสนอแล้ว ประธานสมาคมนักข่าว สปป.ลาว เห็นด้วย เพราะเป็ น
ประโยชน์ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับท้องถิ น และได้แนะนําให้เสนอโครงการ
ไปยังกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม ซึงเป็ นกระทรวงทีกํากับดูแลหน่วยงานสือมวลชนใน สปป.
ลาว โดยตรง (เดิมเป็ นการประสานงาน ระหว่าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ กับกรมการข่าว
กระทรวงต่างประเทศ สปป.ลาว) นอกจากนีท่านได้กล่าวว่า ในฐานะประธานสมาคมนักข่าว สปป.ลาว
และอดีต รมช.จะช่วยผลักดันอีกทางหนึงด้วย (ที นร
(นค)/ )
วันที 3 มีนาคม 2549 ได้มีการประชุมโครงการสายสัมพันธ์สือมวลชนไทย-ลาว (หนองคาย
เวียงจันทน์) ณ โรงแรมหนองคายแกรนด์ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดย ผูว้ ่าราชการจังหวัด
หนองคาย (นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ) เป็ นประธานทีประชุม
โครงการสายสัมพันธ์สือมวลชนไทย-ลาว(หนองคาย-เวียงจันทน์) เป็ นโครงการทีเกิดจากความ
ริ เริ มของสือมวลชนจังหวัดหนองคาย และจังหวัดได้มอบหมายให้คณะทํางานด้านสือช่วยเหลือการ
ปฏิบตั ิงานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดหนองคาย จัดทําโครงการสายสัมพันธ์สือมวลชนไทย-ลาวขึน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างสือมวลชนจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ ซึงจะเป็ นแนว

ทางการพัฒนาไปสู่ความร่ วมมือในการแลกเปลียนและเผยแพร่ ข่าวสารการค้า การลงทุน การท่องเทียว
ศิลปวัฒนธรรม รวมทังเหตุการณ์อนั เป็ นภัยต่อความมันคง ซึงได้มีการเปิ ดโครงการและจัดตังศูนย์
ประสานงานโครงการขึนทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย (รายงานการ
ประชุม, )
ในรายงานการประชุมดังกล่าวยังระบุว่า รองหัวหน้าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว (ท่านทอง
พิมพ์ ดีมะนีวงศ์) กล่าวว่า สําหรับแนวคิดในการจัดทํารายการวิทยุร่วมกัน (Twin Radio) นัน ทางด้าน
ฝ่ ายไทย โดย สวท.หนองคาย ก็ได้มีการเตรี ยมพร้อม แต่ทางนครหลวงเวียงจันทน์ยงั ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ เนืองจากยังไม่มีความพร้อมทางด้านเทคนิคและจะต้องได้รับอนุญาตจากผูบ้ ริ หารก่อนจึง
จะดําเนินการได้ และจะต้องเป็ นการประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทังสองฝ่ าย
การดําเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์ดา้ นต่างประเทศของ สวท. หนองคาย กรม
ประชาสัมพันธ์ ยังคงดําเนินการได้ในส่วนของการผลิตและเผยแพร่ รายการวิทยุ
รายการ ได้แก่
รายการสายสัมพันธ์สองพรมแดน ทีนีอินโดจีน และสองฝั งโขง สําหรับกิจกรรมการแลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ได้ปรับเปลียนวิธีการจากการแปลเอกสารข่าวจาก สปป.ลาว และการ
สัมภาษณ์สือมวลชนจาก สปป.ลาว เป็ นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทย และ สปป.ลาว ซึงเป็ นกิจกรรมทีเกิดขึนในพืนทีจังหวัดหนองคายและหาข้อมูลจาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ และเปิ ดเพลงจาก สปป.ลาว เนืองจากระบบการปกครองของ สปป.ลาว ทําให้สือมวลชน
ใน สปป.ลาว ไม่สามารถตัดสินใจในการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ จนกว่าจะได้รับอนุญาต
จากทางการของ สปป.ลาวก่อน (บันทึกข้อความที นร . / )

ตารางข้ อมูลประชากรศาสตร์ และผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่ างประชาชน ไทย
) เพศ
อําเภอ

เพศ

บุ่งคล้ า

สังคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

หญิ ง

26

25

28

25

26

30

24

22

206

ชาย

24

25

22

25

24

20

26

28

194

51.50
48.50

50

50

50

50

50

50

50

50

400

100

รวม

ภาคผนวก ข

) อายุ
อําเภอ

อายุ

บุ่งคล้ า

สังคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

35-44 ปี

20

15

10

18

15

9

14

11

112

28.00

2

45-54 ปี

7

15

10

11

15

16

16

8

98

24.50

3

25-34 ปี

4

5

10

11

6

11

12

10

69

17.25

4

55-64 ปี

4

10

9

6

9

5

5

9

57

14.25

5

18-24 ปี

10

2

9

4

2

6

3

10

46

11.50

6

65 ปี ขึนไป

5

3

2

0

3

3

0

2

18

4.50

50

50

50

50

50

50

50

50

400

100

รวม

) อาชีพ
อําเภอ

อาชีพ

บุ่งคล้ า

สังคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

17

18

13

20

28

12

28

20

156

39.00

2

เกษตรกร

19

23

18

16

12

17

11

0

116

29.00

3

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4

4

4

5

1

9

3

2

32

8.00

4

ลูกจ้าง

2

1

4

3

4

1

5

14

34

8.50

5

แม่บา้ น

1

1

8

3

1

5

1

1

21

5.25

6

นักศึกษา

0

2

1

1

2

1

1

8

16

4.00

7

นักเรี ยน

7

0

0

1

0

5

0

1

14

3.50

8

บริ ษทั เอกชน

0

1

2

1

2

0

1

4

11

2.75

50

50

50

50

50

50

50

50

400

100

รวม

4) ท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว หรื อไม่
อําเภอ
ไม่ ฟัง

เหตุผลทีไม่ ฟัง

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ไม่ฟัง

33

36

40

38

46

28

34

37

292

73.00

2

ฟัง

17

14

10

12

4

22

16

13

108

27.00

50

50

50

50

50

50

50

50

400

100

รวม

4.1) ท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว เพราะเหตุใด
อําเภอ
ฟัง

เหตุผลทีฟัง

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ได้ความบัน เทิง

12

6

7

3

2

10

10

6

56

46.28

2

ได้ข่าวสารความรู ้

1

3

1

4

2

6

2

0

19

15.70

3

ผูต้ อบ ๆ พฤติกรรมการเปิ ดรับฟั งวิทยุของตนเอง

2

2

0

6

0

3

3

0

16

13.22

4

ได้เรี ยนรู ้ภาษาลาว

2

0

1

0

1

4

0

2

10

8.26

5

หลีกหนี จากความเบือหน่ าย

0

0

2

1

1

5

0

0

9

7.44

6

สัญญาณวิทยุข องลาวชัดเจน

2

4

1

0

0

1

0

0

8

6.61

7

ฟังแต้ไม่มีค วามเห็น เพิมเติม

0

0

1

0

0

0

0

2

3

2.48

19

15

13

14

6

29

15

10

121

100

รวม

4.2) ท่ านไม่ ฟังวิทยุฯ สปป.ลาว เพราะเหตุใด
อําเภอ
ไม่ ฟัง

เหตุผลทีไม่ ฟัง

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ไม่ชอบฟั งเพลงหรื อวิทยุ สปป.ลาว ชอบหรื อฟังเฉพาะเพลงหรื อวิทยุฯ ไทย

11

7

6

9

8

13

8

8

70

23.81

2

ไม่ฟังแต่ ไม่มีค วามเห็นเพิมเติม

2

9

7

15

11

1

1

11

57

19.39

3

การเลือกเปิ ดรับสื ออืนแทน

3

11

4

2

10

3

4

9

46

15.65

4

ไม่มีเวลาฟังวิทยุ

7

3

1

1

7

6

10

8

43

14.63

5

ไม่มีสัญญาณ หรื อสัญญาณวิทยุของ สปป.ลาว ไม่ชดั เจน

3

1

12

4

4

1

1

1

27

9.18

6

ไม่มีเครื องรับวิทยุ

5

6

3

2

2

3

4

1

26

8.84

7
8

ไม่คนุ ้ เคยและไม่เข้าใจภาษาลาว
ไม่รู้วา่ รับสัญญาณได้

2
0

0
0

2
2

6
0

0
1

4
0

0
0

2
1

16
4

5.44
1.36

9

อืน ๆ *

0

0

3

0

0

0

0

0

3

1.02

10

ผูต้ อบ ๆ พฤติกรรมการเปิ ดรับฟั งวิทยุของตนเอง

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0.68

33

37

40

39

43

31

30

41

294

100

รวม

* อืน ๆ ได้แก่ (อําเภอรัตนวาปี ) ไม่ ค่อยฟั งวิทยุอยู่แล้ว, ไม่ได้ส นใจฟัง เพราะคลืนชุมชนชัด อยูแ่ ล้ว, คิด ว่ามัน คงเหมือน ๆ กัน

5) เวลาทีท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว
อําเภอ
เวลาทีท่ านฟังวิทยุฯ

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

เย็น 16.01-18.00 น.

3

2

0

5

0

5

4

3

22

20.37

2

คํา 18.01-21.00 น.

5

0

2

2

2

3

5

2

21

19.44

3

บ่าย 13.01-16.00 น.

0

2

3

3

2

1

4

2

17

15.74

4

เทียง 12.01-13.00 น.

3

3

2

0

0

4

1

1

14

12.96

5

สาย 09.01-12.00 น.

2

1

2

0

0

3

2

3

13

12.04

6

อืน ๆ *

1

0

2

0

0

1

2

3

9

8.33

7

เช้า 05.00-09.00 น.

1

1

2

0

0

1

0

2

7

6.48

8

ดึก 21.01-24.00 น.

1

0

1

0

0

1

1

1

5

4.63

16

9

14

10

4

19

19

17

108

100

รวม

* อืน ๆ ได้แก่ (อําเภอบุ่งคล้า) ฟังตลอด, (อําเภอรัตนวาปี ) ไม่แน่น อน, ว่าง ๆ, (อําเภอศรี เชียงใหม่ ) ว่าง ๆ, (อําเภอบึงกาฬ) เวลาขับรถ, ไม่แน่ น อน, (อําเภอเมือง) เปิ ดตลอด, ไม่แน่ นอน, ว่าง ๆ

6) ท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ วมีประโยชน์ หรื อไม่
อําเภอ
มีประโยชน์ หรื อไม่

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

มี

12

6

12

14

6

26

16

14

106

98.15

2

ไม่มี

0

1

0

0

0

0

1

0

2

1.85

12

7

12

14

6

26

17

14

108

100

รวม

6.1) ท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ วมีประโยชน์ ด้านใด *
อําเภอ
มี

มีประโยชน์ ด้าน

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ได้ค วามบันเทิง

5

1

6

3

4

12

10

6

47

42.73

2

ได้ข่าวสารความรู ้

3

1

3

6

1

5

5

6

30

27.27

3

ได้ข อ้ มูลสิ นค้าและบริ การ

3

2

2

3

2

8

0

0

20

18.18

4

ได้เรี ยนรู ้ภาษาลาว

1

0

1

1

0

0

5

1

9

8.18

5

มีประโยชน์ แต่ ไม่มีความเห็นเพิ มเติม

0

2

0

0

0

0

2

0

4

3.64

12

6

12

13

7

25

22

13

110

100

รวม

* ผูต้ อบ ๆ ได้มากกว่า ประเด็น

6.2) ท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ วไม่ มปี ระโยชน์ เพราะเหตุใด
อําเภอ
ไม่ มี

ไม่ มีประโยชน์

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ไม่มีประโยชน์ แต่ ไม่มีความเห็นเพิ มเติม

1

0

0

0

0

0

0

0

1

50.00

2

มีการนําเสนแนวปลุกระดม

0

1

0

0

0

0

0

0

1

50.00

รวม

1

1

0

0

0

0

0

0

2

100

7) ท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั สปป.ลาว หรื อไม่
อําเภอ
รู้ สึ กดีหรื อไม่

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ดี

14

9

11

12

4

20

13

11

94

87.04

2

ไม่ระบุว่าดีหรื อไม่ดี

4

0

1

0

0

0

2

2

9

8.33

3

ไม่ดี

0

1

0

0

0

2

1

1

5

4.63

18

10

12

12

4

22

16

14

108

100

รวม

7.1) ท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั สปป.ลาว เพราะเหตุใด
อําเภอ
ดี

รู้ สึ กดี เพราะ

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

รู ้สึกดี แต่ ไม่มีความเห็นเพิ มเติม

3

3

5

6

1

7

6

5

36

38.30

2

ได้ค วามบันเทิง

6

1

4

1

1

7

1

1

22

23.40

3

ได้ข่าวสารความรู ้

3

4

1

3

2

3

0

2

18

19.15

4

ได้เรี ยนรู ้ภาษาลาว

1

0

1

1

0

2

1

1

7

7.45

5

หลีกหนีจากความเบือหน่ าย

1

1

0

1

0

1

1

0

5

5.32

6

เหมือนวิทยุไทย โดยเฉพาะการนําเสนอเพลง

0

0

0

0

0

0

3

1

4

4.26

7

ภาษาทีคล้ายคลึงกัน

0

0

0

0

0

0

1

1

2

2.13

14

9

11

12

4

20

13

11

94

100

รวม

7.2) ท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แล้ วทําให้ ร้ ูสึกไม่ ดกี บั สปป.ลาว เพราะเหตุใด
อําเภอ
ไม่ ดี

รู้ สึ กไม่ดี เพราะ

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

แสดงทัศนะส่ วนตัวทีไม่ชอบการปกครองของ สปป.ลาว

0

0

0

0

0

1

1

0

2

40.00

2

มีการเลียนแบบวิทยุฯ ไทย

0

0

0

0

0

0

0

1

1

20.00

3

นักจัดรายการพูดไม่เพราะ

0

0

0

0

0

1

0

0

1

20.00

4

นําเสนอแต่เนื อหาทีก ับ สปป.ลาว

0

1

0

0

0

0

0

0

1

20.00

0

1

0

0

0

2

1

1

5

100

รวม

7.3) ท่ านฟังวิทยุฯ สปป.ลาว แต่ ไม่ ระบุ ว่ารู้ สึกดีหรื อ ไม่ ดกี บั สปป.ลาว
อําเภอ
ไม่ ระบุว่ารู้สึ กดีหรือไม่ ดกี ับ สปป.ลาว

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

มุ่งฟังเพือความบัน เทิ งเพียงอย่างเดี ยว

1

0

0

0

0

0

1

2

4

44.44

2

ไม่มีอคติหรื อทัศนคติทีเป็ นด้านลบต่อ สปป.ลาว

1

0

0

0

0

0

1

0

2

22.22

3

สนใจฟังเพลงและข่าวของ สปป.ลาว

0

0

1

0

0

0

0

0

1

11.11

4

ไม่ระบุว่ารู ้สึ กดีหรื อไม่ดีแต่ไม่มีความเห็น เพิมเติม

1

0

0

0

0

0

0

0

1

11.11

5

รู ้จกั คน สปป.ลาว

1

0

0

0

0

0

0

0

1

11.11

4

0

1

0

0

0

2

2

9

100

รวม

8) ความสั มพันธ์ ลาว-ไทย เป็ นอย่ างไรดีหรื อไม่
อําเภอ
ความสั มพันธ์ลาว-ไทย เป็ นอย่างไรดีหรือไม่

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ดี

31

45

43

45

50

47

38

49

348

87.00

2

ไม่ดี

2

5

7

4

0

3

4

1

26

6.50

3

ไม่ ระบุ ว่ าดีห รื อไม่ ดี

17

0

0

1

0

0

8

0

26

6.50

50

50

50

50

50

50

50

50

400

100

รวม

8.1) ความสัมพันธ์ ลาว-ไทย ดีเพราะเหตุใด
อําเภอ
ดี

เหตุผลทีคิดว่ามีความสัมพันธ์ ทดีี

บุ่งคล้ า

สังคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือ ง

รวม

ร้ อยละ

1

การค้า เศรษฐกิจ การลงทุน

20

22

17

23

24

12

17

15

150

32.05

2

ความสะดวกและง่ายของการข้า มแดน ไปมาหากัน ณ จุดข้ามแดน/จุดผ่อนปรนต่าง ๆ

19

23

23

13

20

18

18

16

150

32.05

3

ความสัมพันธ์กนั ของคนและประเทศทังสองฝั ง

9

5

5

11

8

6

6

9

59

12.61

มีค วามสัมพันธ์ก ัน ได้แก่

รวม

ร้อยละ

3.1 ความสัมพันธ์บา้ นพีเมืองน้อง

21

35.59

3.2 ความสัมพันธ์แบบพีน้อง

19

32.20

3.3 ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ

13

22.03

3.4 ความสัมพันธ์แบบเพือนบ้าน

6

10.17

รวม

59

100

4

มีความสัมพันธ์ทีดี และไม่มีความขัดแย้งกัน

6

2

1

7

0

4

1

5

26

5.56

5

ภาษาทีสื อสารเข้าใจกัน และมารยาทในการสื อสารทีดีของคน สปป.ลาว

4

0

1

8

2

0

3

4

22

4.70

6

ความสัมพันธ์ทางวัฒ นธรรม ประเพณี วิถีชี วิตความเป็ นอยูท่ ีคล้ายคลึงกัน

2

2

0

2

3

1

3

1

14

2.99

7

ความมีลักษณะนิ สัย อัธยาศัยคล้ายคนไทย

2

0

0

1

2

1

4

0

10

2.14

8

ความสัมพันธ์ดีแต่ไม่มีความเห็ นเพิ มเติม

3

0

2

0

0

0

2

2

9

1.92

9

ความสัมพันธ์ทางศาสนา

0

0

0

2

0

0

1

1

4

0.85

10

การท่องเทียว

0

0

0

0

0

1

0

3

4

0.85

11

ลักษณะนิสัยและความมีอัธยาศัยดี และเป็ นมิตรของคน สปป.ลาว

0

0

1

0

0

0

3

0

4

0.85

12

ความร่ วมมือกัน

0

1

0

0

0

2

0

1

4

0.85

13

อืน ๆ *

0

0

2

0

1

0

0

0

3

0.64

14

การเปิ ดจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0.64

อําเภอ
ดี

เหตุผลทีคิดว่ามีความสัมพันธ์ ทดีี

บุ่งคล้ า

สังคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือ ง

รวม

ร้ อยละ

15

ได้หรื อมีการจ้างแรงงานจาก สปป.ลาวได้หรื อมีการจ้างแรงงานของ สปป.ลาว

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0.43

16

ผูน้ าํ ไทยเยือน สปป.ลาว

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0.43

17

การเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และราชวงศ์ไทย

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0.21

18

การให้ความช่ วยเหลือกัน

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0.21

68

55

52

67

60

50

59

57

468

100

รวม

* อืน ๆ (อําเภอโพนพิสัย) ไม่มีอคติกบั ลาวอยู่แล้ว (อําเภอรัตนวาปี ) วงของลาวคื อวง cell มาเล่นในไทย, หน้าตาคล้ายกัน

8.2) ความสั มพันธ์ ลาว- ไทย ไม่ ดีเพราะเหตุใด
อําเภอ
ไม่ ดี

เหตุผลทีคิดว่ามีความสั มพันธ์ ไม่ ดี

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ความเคร่ งครัด และมาตรฐานทีแตกต่างจากไทยในการเข้า สปป.ลาว

1

3

6

0

0

0

2

0

12

46.15

2

การปกครองระบอบคอมมิ วนิสต์ของ สปป.ลาว

0

0

0

2

0

1

2

0

5

19.23

3

ความไม่น่าไว้ใจของคน สปป.ลาว

1

1

0

0

0

2

0

1

5

19.23

4

ปัญหาตามแนวชายแดน

0

1

1

0

0

0

0

0

2

7.69

5

ทัศนคติทีเป็ นลบต่อคน สปป.ลาว บางคน

0

0

0

2

0

0

0

0

2

7.69

2

5

7

4

0

3

4

1

26

100

รวม

8.3) ไม่ ระบุ ว่าความสัมพันธ์ ลาว-ไทย ดีหรื อไม่ ดี
อําเภอ
ไม่ ระบุความสั มพันธ์ ลาว-ไทย ว่ าดีห รือ ไม่ ดี

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

รู ้สึกกลาง ๆ ดี บา้ ง ไม่ดีบ้าง

5

0

0

1

0

0

3

0

9

34.62

2

ไม่ระบุความสัมพันธ์แต่ไม่มีค วามเห็นเพิมเติม

5

0

0

0

0

0

1

0

6

23.08

3

ความเคร่ งครัด และมาตรฐานทีแตกต่างจากไทยในการเข้า สปป.ลาว

3

0

0

0

0

0

2

0

5

19.23

4

คน สปป.ลาวเอาเปรี ยบคนไทย

2

0

0

0

0

0

1

0

3

11.54

5

คนไทยเอาเปรี ยบคน สปป.ลาว

2

0

0

0

0

0

1

0

3

11.54

17

0

0

1

0

0

8

0

26

100

รวม

) วิทยุฯ (ของ สปป.ลาวและหรื อไทย) ควรทํา (บทบาท) **
อําเภอ

1

วิทยุฯ (ของ สปป.ลาวและหรื อไทย) ควรทํา (บทบาท)
บทบาทการอนุ รักษ์และแลกเปลียนเรี ยนรู ้วฒั นธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ทงสองฝั
ั
ง

2

บทบาทการให้และทําให้เกิดการแลกเปลียนข่าวสารความรู ้

12

9

4

10

5

4

13

4

61

14.52

3

บทบาทการให้ค วามบันเทิ ง

9

9

6

11

6

8

3

7

59

14.05

4

บทบาทในการส่ งเสริมเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม

8

12

5

2

10

5

9

2

53

12.62

5

ไม่มีความเห็น

5

3

5

5

4

5

0

7

34

8.10

6

บทบาทในการส่ งเสริมการท่องเทียว
พัฒนารู ปแบบเนื อหาให้ดีและหลากหลายขึน / ความชัด เจนของ
สัญญาณ
บทบาทในการส่ งเสริมความรักใคร่ ปรองดอง มิตรภาพ ความ
สามัคคี
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว และเพือนพีน้องก ัน บ้านพีเมืองน้อง

0

3

2

0

6

1

7

6

25

5.95

1

1

2

5

3

2

0

2

16

3.81

3

0

5

1

1

0

3

3

16

3.81

4

2

2

1

0

1

4

0

14

3.33

10

ส่ งเสริ มด้านการเกษตร
ให้ข่าวสารความรู ้ หรื อส่ งเสริ มด้านใดด้านหนึ ง เช่ น ให้มีการ
ก่อสร้างถนน

2

2

4

1

2

1

1

0

13

3.10

11

รู ปแบบรายการ การจัดรายการร่ วมก ัน

1

0

0

2

0

3

1

1

8

1.90

12

บทบาททีดีในทุก ๆ ด้าน

2

2

0

0

1

1

2

0

8

1.90

13

เปิ ดทังเพลงไทย และเพลง สปป.ลาว สลับกัน

0

0

0

1

0

0

0

5

6

1.43

14

บทบาทในการสาระและบัน เทิง

1

1

1

2

0

0

0

1

6

1.43

15

ให้ค วามรู ้ดา้ นกฎหมาย

0

2

1

0

0

1

1

0

5

1.19

16

เสนอข่าวและเรื องราวระหว่างท้องถิ นริ มฝั งโขง

0

2

0

0

0

3

0

0

5

1.19

17

ส่ งเสริ มการกีฬา

1

0

0

0

0

2

1

0

4

0.95

7

8
9

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

8

5

10

8

13

7

12

10

73

17.38

อําเภอ
วิทยุฯ (ของ สปป.ลาวและหรื อไทย) ควรทํา (บทบาท)

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

18

เผยแผ่พุทธศาสนา

1

0

0

0

0

1

1

0

3

0.71

19

เปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ังขอเพลงให้ก ัน

1

0

1

0

1

0

0

0

3

0.71

20

ส่ งเสริ มการศึกษา

0

1

0

0

0

1

0

0

2

0.48

21

มีบทบาทในการโฆษณาสิ นค้าและบริ การทังสองฝั ง

0

1

0

0

1

0

0

0

2

0.48

22

รู ปแบบรายการ อืน ๆ

0

0

0

0

0

1

0

1

2

0.48

23

บทบาทในการให้ส าระและเนื อหาเกียวกับการค้าระหว่างสองฝั ง

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0.24

24

อืน ๆ*

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.24

59

55

48

49

54

47

58

50

420

100

รวม

* อืน ๆ (อําเภอเมื อง) เน้นการมีส่วนร่ วมของทัง ประเทศ ให้ค วบคู่ ก ันโดยพัฒนาศิลปิ นร่ วมกัน

** ผู้ให้ สัมภาษณ์ ตอบได้ มากกว่ า ประเด็น

10) วิทยุฯ (ของ สปป.ลาวและหรื อไทย) ไม่ ควรทํา (บทบาท)
อําเภอ
วิทยุฯ (ของ สปป.ลาว และหรือไทย) ไม่ ควรทํา (บทบาท)

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

วิทยุ ฯ มีบทบาททีดี แล้ว

7

0

17

29

5

12

11

0

81

25.63

2

ไม่มีความเห็น

7

3

7

5

9

9

8

9

57

18.04

3

การนําเสนอเรื องการเมื อง ความมันคง และการปกครองของ สปป.ลาว

5

6

4

6

6

4

7

6

44

13.92

4
5

การส่ งเสริมยาเสพติด การกระทําและสิ งทีผิดกฎหมาย
การวิพากษ์วิจารณ์ เรื องไม่ถูกต้อง การล้อเลียน ดูถูก ดูหมิ น
กล่าวร้าย ใส่ ร้าย โจมตี สปป.ลาว

6

0

2

2

5

7

4

1

27

8.54

2

0

3

2

3

2

8

3

23

7.28

6

การพูดคําทีไม่ดี ไม่สุ ภาพ ไม่ให้เกียรติ

4

3

0

1

2

3

2

0

15

4.75

7
8

การพาดพิงสถาบันทีนับถือ เช่น สถาบันกษัต ริ ย ์ และความเชือ ศาสนา
การนําเสนอข้อมูลที ไม่ชดั เจน สั บสน ไม่เป็ นกลาง
และบิด เบื อนข้อเท็จจริ ง อันนําไปสู่ การเข้าใจผิด

3

1

0

1

1

0

1

5

12

3.80

0

1

1

2

2

1

2

2

11

3.48

2

1

4

0

0

2

0

1

10

3.16

10

การนําเสนอเรื องทีไม่ดี ไม่เหมาะสม และลามกอนาจาร
การวิพากษ์วิจารณ์ วัฒ นธรรม ประเพณี ความเป็ นอยูแ่ ละความเชือ
ของ สปป.ลาว

1

1

1

2

0

0

5

0

10

3.16

11

การนําเสนอประเด็นขัดแย้ง และทีทําให้แตกแยก

0

3

3

1

0

0

0

2

9

2.85

12

การก ้าวก่ายก ันในเรื องต่ าง ๆ ระหว่างประเทศ

2

0

1

0

2

2

0

1

8

2.53

13

อืน ๆ *

0

3

0

0

2

1

1

1

8

2.53

14

การพูดคําว่าบ้านพีเมืองน้อง

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0.32

40

22

43

51

37

43

49

31

316

100

9

รวม

* อืนๆ ได้แก่ (อําเภอโพนพิสัย) การเปิ ดเพลงสตริ ง ร็อค ๆ หนัก ๆ, ข่าวสารที ไม่ค วรนําเสนอบางเรื อง ควรพิจารณาให้ดี (อําเภอเมือง) เรื องการศึกษา เทคโนโลยี เพราะคนลาวคิดว่า เขาด้อยกว่าเรา (อําเภอบึงกาฬ)
พวกสงคราม เวลามีปัญหา ทุกอย่างมี กฎเกณฑ์ (อําเภอศรี เชี ยงใหม่) ความมันคงของประเทศ ก็ควรมีขอบเขต (อําเภอสังคม) อะไรไม่มีดี ก็อย่าไปทํา, แต่ละประเทศมีข้อจํากัดในการนําเสนอต่างก ัน ควรศึกษาก่อน,
คนลาวเขาไม่เล่าเรื องประเพณีให้คนไทยฟัง ตามกฎหมาย

ตารางข้ อมูลประชากรศาสตร์ และผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่ างประชาชน สปป.ลาว
. เพศ
อําเภอ
เพศ

บุ่งคล้ า

สั งคม

รั ตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรี เชี ยงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

หญิง

25

14

24

17

29

7

16

128

260

.

2

ชาย

5

15

5

5

11

8

6

85

140

35.00

30

29

29

22

40

15

22

213

400

100

รวม

. อายุ
อายุ

บุ่งคล้ า

สั งคม

รั ตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรี เชี ยงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

25-34 ปี

9

14

6

4

12

3

5

68

121

30.25

2

18-24 ปี

8

7

2

4

10

5

5

64

105

26.25

3

35-44 ปี

9

3

13

5

7

3

5

36

81

20.25

4

45-54 ปี

4

4

7

8

8

3

7

27

68

17.00

5

55-64 ปี

0

1

0

1

2

1

0

12

17

4.25

6

65 ปี ขึนไป

0

0

1

0

1

0

0

6

8

2.00

30

29

29

22

40

15

22

213

400

100

รวม

ภาคผนวก ค

อําเภอ

. อาชีพ
อําเภอ
อาชี พ

บุ่งคล้ า

สั งคม

รั ตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรี เชี ยงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย

14

2

12

15

12

4

12

71

142

35.50

2

เกษตรกร

7

10

11

6

17

1

1

20

73

18.25

3

แม่บา้ น

2

0

2

0

3

2

3

23

35

8.75

4

ผูใ้ ช้แรงงาน

0

15

0

0

0

3

0

12

30

7.50

5

นักศึกษา

1

0

1

0

1

1

1

25

30

7.50

6

นักเรี ยน

3

0

0

0

1

3

1

15

23

5.75

7

อืน ๆ *

2

2

3

1

2

1

2

9

22

5.50

8

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

1

0

0

0

4

0

1

14

20

5.00

9

บริ ษทั เอกชน

0

0

0

0

0

0

1

16

17

4.25

10

ลูกจ้าง

0

0

0

0

0

0

0

8

8

2.00

30

29

29

22

40

15

22

213

400

100

รวม

* อืน ๆ ได้แก่ ไม่ทาํ งาน/ว่างงาน 7 คน, ขับรถสิ บล้อ, อาชี พขับเรื อข้ามแม่นาํ โขง 2 คน, พนักงานโครงการด้านเอดส์ , อยู่บา้ นเฉย ๆ 2 คน ทํางานทีสถานฑูตสิ งคโปร์ , บริ ษทั
ต่างประเทศ, เลขานุการ, เกษียณ, ช่าง, ไม่ระบุ 2 คน

4) ท่ านฟังวิทยุฯ ไทย หรื อไม่
อําเภอ
ท่ านฟั งวิทยุฯ ไทย หรื อไม่

บุ่งคล้ า

สั งคม

รั ตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรี เชี ยงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ฟัง

29

28

25

19

40

15

21

212

389

97.25

2

ไม่ฟัง

1

1

4

3

0

0

1

1

11

2.75

30

29

29

22

40

15

22

213

400

100

รวม

. ) ท่ านฟังวิทยุฯ ไทย เพราะเหตุใด
อําเภอ
ฟัง

เหตุผลทีฟัง

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสั ย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ได้ค วามบันเทิง

22

26

19

13

37

13

20

150

300

49.67

2

ได้ข่าวสารความรู ้

12

7

13

7

21

4

9

75

148

24.5

3

ผูต้ อบ ๆ พฤติกรรมการฟังของตนเอง

8

4

4

3

6

1

5

29

60

9.93

4

สัญญาณชัดเจนและมีหลายสถานี ให้เลือก

6

6

4

4

0

1

2

12

35

5.79

5

นักจัดรายการพูดดีวาจาไพเราะและจัดรายการดี

0

3

0

1

1

3

1

20

29

4.80

6

เข้าใจภาษาไทย และภาษาอีสาน

2

0

1

0

0

0

0

6

9

1.49

7

ได้ข อ้ มูลเกียวกับการโฆษณา

0

0

1

2

0

1

0

2

6

0.99

8

วิทยุฯ ไทยมี รูปแบบรายการทีดีและหลากหลาย

1

0

0

0

1

0

1

2

5

0.83

9

ความเป็ นบ้านพีเมืองน้อง

0

0

1

0

1

0

0

3

5

0.83

10

ได้/มีการโทรศัพท์ขอเพลง

0

1

0

0

0

0

0

3

4

0.66

11

ได้ฟังธรรมะ

0

0

0

0

0

1

0

2

3

0.50

51

47

43

30

67

24

38

304

604

100

รวม

. ) ท่ านไม่ฟังวิทยุฯ ไทย เพราะเหตุใด
อําเภอ

ไม่
ฟัง

เหตุผลทีไม่ ฟัง

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสั ย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ไม่มีเครื องรับวิทยุ และดูเฉพาะโทรทัศน์ (ไทย)

1

1

1

1

0

0

0

0

4

36.36

2

ไม่ฟังแต่ ไม่มีความเห็นเพิมเติม

0

0

2

1

0

0

0

1

4

36.36

3

ไม่มีเวลาฟังวิทยุ

0

0

0

1

0

0

1

0

2

18.18

4

ดูเฉพาะโทรทัศน์ (ไทย)

0

0

1

0

0

0

0

0

1

9.09

1

1

4

3

0

0

1

1

11

100

รวม

5) เวลาทีท่ านฟังวิทยุฯ *
อําเภอ
เวลาทีฟั งวิทยุฯ

บุ่งคล้ า

สั งคม

รั ตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรี เชี ยงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

อืน ๆ *

8

8

14

2

10

3

8

47

100

23.36

2

เช้า 05.00-09.00 น.

6

7

2

4

4

3

1

33

60

14.02

3

คํา 18.01-21.00 น.

3

1

1

4

6

3

7

33

58

13.55

4

เย็น 16.01-18.00 น.

0

4

3

5

1

7

2

35

57

13.32

5

สาย 09.01-12.00 น.

8

4

7

3

11

1

1

21

56

13.08

6

เทียง 12.01-13.00 น.

5

5

2

5

6

3

0

15

41

9.58

7

บ่าย 13.01-16.00 น.

2

4

0

5

5

0

2

19

37

8.64

8

ดึก 21.01-24.00 น.

0

0

0

0

2

2

0

15

19

4.44

32

33

29

28

45

22

21

218

428

100

รวม

* อืน ๆ เวลาไม่ได้ทาํ งาน, นานๆ ฟั งถ้ามี เวลา, เพือนบ้านเปิ ดให้ฟัง, เวลาเครี ยด, ฟังตีหนึ งเป็ นต้นไป, ฟัง 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น, ตีหนึ ง, ถ้าอยู่บา้ นฟังทุกเวลาเลย, บางที ตอนมีเวลา
ก็ฟัง, ฟังวันอาทิ ตย์, ฟังเรื อย ๆ, ทุกเวลาตอนอยากฟั ง, เวลากลับบ้าน, ฟั งเวลาว่าง 19 คน, ฟังตลอดทังวัน/เวลา 17 คน, ฟังเวลาทํางาน 7 คน, ฟังผ่าน ๆ 3 คน ฟังเวลาขายของ 2 คน,
ฟังแต่ไม่บ่อย 2 คน, ไม่ตอบ 3 คน
* ผูใ้ ห้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

6) ท่ านฟังวิทยุฯ ไทย แล้ วมีประโยชน์ หรื อไม่
ท่ านฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์
หรื อไม่

อําเภอ
บุ่งคล้ า

สั งคม

รั ตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรี เชี ยงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

มี

29

28

25

19

40

15

21

212

389

100

2

ไม่มี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

28

25

19

40

15

21

212

389

100

รวม

. ) ท่ านฟังวิทยุฯ ไทย แล้ วมีประโยชน์ ด้านใด
อําเภอ
มี
1

ท่านฟั งวิทยุฯ ไทย แล้ วมีประโยชน์ ด้าน
ได้ข่าวสารความรู ้
ได้ข่าวสารความรู้ ได้แก่

รวม

ร้ อยละ

1.1 ความรู ้ (กว้าง ๆ)

239

68.90

1.2 เกียวกับการเมืองไทย

36

10.40

1.3 ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล

23

6.60

1.4 ด้านการเกษตร

21

6.10

1.5 ด้านการค้า/เศรษฐกิจระหว่างสองฝั ง

16

4.60

1.6 เกียวกับการพยากรณ์อากาศ

7

2.00

1.7 ด้านการท่องเทียว

5

1.40

347

100

รวม

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

23

19

21

19

41

12

17

195

347

60.75

2

ได้ค วามบันเทิง

13

14

11

8

12

2

7

85

152

26.48

3

ได้ข อ้ มูลเกียวกับการโฆษณา

1

4

3

2

5

4

5

19

43

5.92

4

ตอบรวม ๆ ว่ามีประโยชน์หลายด้าน

2

0

4

0

2

3

2

11

24

3.43

5

มีประโยชน์ แต่ ไม่มีความเห็นเพิ มเติม

2

0

0

2

1

0

0

6

11

1.87

6

ความรู ้เกียวก ับภาษาไทย/อีสาน

0

6

0

0

0

0

0

3

9

0.93

7

ได้ฟังธรรมะ

0

0

0

0

0

1

0

2

3

0.62

41

44

39

31

61

22

31

321

590

100

รวม

) ท่ านฟังวิทยุฯ ไทย แล้ วทําให้ ร้ ูสึกดีกบั ประเทศไทยหรื อไม่
ท่านฟั งวิทยุฯ ไทย แล้ วทําให้ ร้ ู สึกดี
กับประเทศไทยหรื อไม่

อําเภอ
บุ่งคล้ า

สั งคม

รั ตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรี เชี ยงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ดี

29

28

25

19

40

15

21

195

372

95.63

2

ไม่มีความเห็น

0

0

0

0

0

0

0

13

13

3.34

3

ไม่ดี

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1.03

29

28

25

19

40

15

21

212

389

100

รวม

. ) ท่ านฟังวิทยุฯ ไทย แล้ วรู้สึกดีกับประเทศไทย เพราะเหตุใด
ฟังวิทยุฯ ไทยแล้ วรู้ สึก ดีก ับประเทศไทยหรือ ไม่ เพราะเหตุใด

อําเภอ

คําตอบทีเป็ นเหตุผลทีรู้สึกดีเมือฟัง วิทยุฯ ไทย

บุ่งคล้ า

สังคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือ ง

รวม

ร้ อยละ

1

ทําให้รู้สึกดี (ตอบกว้าง ๆ)

3

3

4

6

1

3

2

57

79

19.80

2

ทําให้ได้ขา่ วสารความรู ้

5

7

10

4

11

0

4

32

73

18.30

3

ทําให้ได้ความบันเทิ ง

3

2

5

5

5

2

6

20

48

12.03

4

นักจัดรายการพูดจาไพเราะ

3

4

0

2

1

1

3

20

34

8.52

5

อืน ๆ*

2

1

0

1

4

2

1

6

17

4.26

6

ทําให้รับรู ้ถึงความเจริ ญ ความทันสมัย และน่าอยูข่ องไทย

4

2

4

1

2

0

1

2

16

4.01

7

ทําให้รู้และเข้าใจภาษาไทย/อีสาน

3

0

0

1

2

2

0

4

12

3.01

8

ทําให้รู้โฆษณา

0

0

2

0

2

0

1

2

7

1.75

9

ทําให้ทราบและอยากมาท่องเที ยวเมืองไทย

0

0

0

0

1

0

1

4

6

1.50

10

ได้มีส่วนร่วมในการขอเพลง และได้ฟั งเพลงที ขอ

0

1

0

0

0

1

0

1

3

0.75

5

4

3

3

14

7

4

28

68

17.04

คําตอบทีเป็ นปั จจัยอืน ๆ นอกเหนือจากวิทยุฯ ทีทําให้ รู้ สึก ดีกับกับประเทศไทย
11

ความสัมพันธ์/ความสามัค คี/รักใคร่/มิตรภาพ ลาว-ไทย
ความสัม พัน ธ์/ความสามัคคี/รักใคร่ /มิตรภาพ
ลาว-ไทย ได้แก่

รวม

ร้ อยละ

14.1 ความเป็ นบ้านพีเมืองน้อง

29

50.00

14.2 ความสัมพัน ธ์ก ัน

21

36.21

14.3 ความเป็ นพีน้องก ัน

5

8.62

14.4 ความ "ฮักแพงก ัน"

3

5.17

58

100

รวม

12

ความสะดวก (และง่าย) ของการข้ามแดนไปมาหาสู่กนั

1

5

4

1

2

2

0

9

24

6.02

13

ภาษาทีคล้ายคลึงกัน

2

1

0

1

3

1

0

2

10

2.51

14

มีการให้การช่ วยเหลื อกัน

0

0

0

0

1

0

0

1

2

0.50

31

30

32

25

49

21

23

188

399

100

รวม

* อืน ๆ (อําเภอสั งคม) นับถือ เพราะมาอาศัยแผ่นดินเพินอยู,่ มาซื อของก็มีแต่คนเว้าม่วน (อําเภอบุ่ งคล้า) มี การช่ วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพายุ (อําเภอปากคาด) อยากมาทํางานกับไทย (อําเภอโพน
พิสั ย) มีอะไรทีคล้ายกันหลายอย่างและดี , บางอย่างก็มีทงส่
ั วนดีและส่ วนทีเสี ย, ไทยก็เหมื อนกันกับลาว, ทําให้ดีขึน (อําเภอศรี เชี ยงใหม่) ไทยชอบอะไรเราก็ชอบเหมื อนกัน, เราก็นับถือ (อําเภอบึ งกาฬ) คนไทย
คนลาวก็โฆษณาให้ทาํ ดี (โฆษณา คือกระจายเสี ยง/พูด) (อําเภอเมือง) ไม่ต่างกัน, ส่ วนดี ก ็มี, ชอบ, เวลามีคอนเสิ ร์ตนกน้อย จินตหรา ก็มาดู ทุกปี เลย, วิทยุไม่ค่อยวิจารณ์ในสิ งที ไม่ด,ี ทางไทยจะสื อสารได้ดีกว่า

. ) ท่ านฟังวิทยุฯ ไทย แล้ วทําให้ ร้ ูสึกไม่ดีกบั ประเทศไทย เพราะเหตุใด
อําเภอ
รู้ สึกไม่ดี
1

เหตุผลทีรู้สึกไม่ ดีเมือฟั งวิทยุฯ ไทย

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสั ย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

4

4

ได้ฟังเรื องความขัด แย้งและรุ น แรงของไทย
รวม

8) ความสั มพันธ์ ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่
ความสั มพันธ์ ลาว-ไทย เป็ นอย่ างไร
ดีหรื อไม่

อําเภอ
บุ่งคล้ า

สั งคม

รั ตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรี เชี ยงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ดี

27

29

28

22

40

15

22

212

395

98.75

2

ไม่มีความเห็น

3

0

1

0

0

0

0

1

5

1.25

3

ไม่ดี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

29

29

22

40

15

22

213

400

100

รวม

. ) ความสั มพันธ์ ลาว-ไทย ดีเพราะเหตุใด **
อําเภอ
ดี

เหตุผลทีความสั มพันธ์ ดี

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ความสะดวก (และง่าย) ของการข้ามแดน ไปมาหาสู่ ก ัน

22

22

20

16

28

8

11

72

199

36.92

2

มีความสัมพันธ์ "พัวพัน" กันของคนและประเทศทังสองฝั ง

7

4

7

2

10

2

12

32

76

14.10

มีความสัมพันธ์ "พัวพัน" กัน ได้แก่

รวม

ร้ อยละ

2.1 ความสัมพันธ์พีน้องกัน

33

43.42

2.2 ความสัมพันธ์ (กว้าง ๆ)

27

35.53

2.3 ความสัมพันธ์แบบบ้านพีเมืองน้อง

16

21.05

76

100

รวม

3

การค้า/เศรษฐกิจระหว่างสองฝั ง

3

2

10

2

13

0

4

32

66

12.24

4

มีความรักใคร่ สามัคคี มี มิต รภาพทีดีต่อกัน และไม่มีค วามขัดแย้งกัน

3

0

6

1

7

4

5

28

54

10.02

5

ภาษาทีสื อสารเข้าใจก ัน และมารยาทในการสื อสารทีดีของคนไทย

1

4

0

3

9

3

1

15

36

6.68

6

อืน ๆ *

0

1

1

3

0

0

0

11

16

2.97

7

การเปิ ดรับสื อของไทย

4

0

0

5

1

2

1

2

15

2.78

การเปิ ดรับสื อของไทย

รวม

ร้ อยละ

7.1 การได้รบั สาระและความบัน เทิงจากการฟั งวิทยุฯ ไทย
7.2 ได้/มีการโทรศัพท์ขอเพลงและติดต่อหาเพือนหรือญาติ
ผ่านทางวิทยุฯ

9

60.00

3

20.00

7.3 การเปิ ดรับและได้รับข่าวสารจากการดู โทรทัศน์ไทย

3

20.00

15

100

รวม

8

ปัจจุบันมีค วามสัมพันธ์ ทีดีอยูแ่ ล้ว

2

1

3

2

0

0

0

6

14

2.60

9

การให้ความช่วยเหลือกัน

0

1

1

1

4

0

0

5

12

2.23

10

การท่องเทียว

0

0

0

0

1

0

2

8

11

2.04

11

การข้ามแดนมาทํางาน

0

4

0

0

2

1

0

1

8

1.48

12

ความร่ วมมือกัน

0

1

2

0

3

0

0

1

7

1.30

13

การมีส ะพานมิต รภาพไทย-ลาว

0

0

0

0

0

2

0

3

5

0.93

14

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

1

0

0

0

0

0

0

4

5

0.93

อําเภอ
ดี

เหตุผลทีความสั มพันธ์ ดี

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

15

ความสัมพันธ์ดีแต่ไม่มีค วามเห็นเพิมเติม

3

0

1

0

0

0

0

1

5

0.93

16

การเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และราชวงศ์ไทย

0

0

0

1

1

0

0

1

3

0.56

17

ความปลอดภัย

0

1

0

0

1

1

0

0

3

0.56

18

ความสัมพันธ์ทางศาสนา

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.37

19

โฆษณา

0

1

0

0

0

0

0

1

2

0.37

46

42

51

36

80

23

36

225

539

100

รวม

* อืน ๆ ได้แก่ (อําเภอสังคม) บางอันก็ดี บางอันก็ไม่ดี (อําเภอรัตนวาปี ) เจ้าหน้าที ให้ความสะดวก (อําเภอปากคาด) ทําอะไรก็ทาํ ได้ น่ าสนใจ, มีสิทธิ เยอะขึน, ดีแต่ไม่เท่ าไหร่ แต่มิตรอาจไม่ดีเท่ าไหร่
(อําเภอเมือง) ดีมากขึนกว่าเก่า, ดีขึน, รู ้สึกว่าดีขึน, คิดว่าดีขึนหลาย, ดีมาก ไม่ เหมือนอดีต, ดีหลาย ไม่มีโจรไม่มีข โมย, ก็ดีอยู่เพราะต้องมาทําตามหน้าที รับผิดชอบ, ธรรมดา การไปมายังมีความยุ่งยากอยู่ ยังไม่
สะดวกสบายเท่าไหร่ รอนาน, จะว่าดี กด็ ี จะว่าไม่ ดีกไ็ ม่ดี ปานกลาง, ในอดีตมีต อนช่องเม็กคนไทยรู ้ดี มีคนบ่ดีมาซ่ อนอยูท่ ี ไทย แล้วไทยไม่แจ้งเบาะแส, มีนโยบายมาก ทังฝั งลาว-ไทย

** ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ตอบได้มากกว่า ประเด็น

) วิทยุฯ )ของ สปป.ลาว และหรื อไทย (ควรทํา )หรื อมีบทบาท)
อําเภอ
ควรทํา

บทบาททีวิทยุฯ ไทยควรทํา

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสั ย ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ปัจจุบัน วิทยุฯ ทําดีอยูแ่ ล้ว

15

14

9

5

8

3

9

27

90

24.26

2

ไม่มีความเห็น

7

2

8

8

11

3

8

15

62

16.71

3

บทบาทการให้ข่าวสารความรู ้

3

4

6

2

11

3

3

27

59

15.90

4

บทบาทการให้ค วามบันเทิ ง

3

4

5

2

8

3

3

29

57

15.36

5

รู ปแบบรายการ

2

1

1

1

0

0

1

19

25

6.74

รู ปแบบรายการ ได้แก่

รวม

ร้ อยละ

5.1 อืน ๆ*

12

48.00

5.2 วิทยุฯ ไทยนําเพลงลาวมาเปิ ดร่วมก ับเพลงไทย

8

32.00

5.3 การจัดรายการร่ วมก ัน

5

20.00

25

100

รวม

6

บทบาทการอนุ รักษ์วฒั นธรรมประเพณี ไทย-ลาว

0

0

0

0

0

0

0

15

15

4.04

7

บทบาทส่ งเสริ ม การท่องเที ยว

0

0

0

0

1

0

0

11

12

3.23

8

บทบาทในการโฆษณาสิ นค้าและบริ การทังสองฝั ง

1

0

0

1

1

0

0

6

9

2.43

9

บทบาทส่ งเสริ ม การเกษตรและเลียงสั ต ว์

0

1

0

1

4

0

1

1

8

2.16

10

บทบาทในการส่ งเสริมความสามัคคี และความสัมพันธ์ ไทย-ลาว

1

1

0

2

0

2

0

2

8

2.16

11

เปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ังมีส่ วนร่ วมก ับวิทยุฯ

0

2

0

0

0

1

2

2

7

1.89

12

บทบาททีดีในทุก ๆ ด้าน

0

1

0

2

1

0

0

2

6

1.62

13

ไม่ค วรที จะมีบทบาทในการเผยแพร่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวทีไม่เป็ นความจริ ง และสิ งที ไม่ดี

2

0

0

0

0

0

0

3

5

1.35

14

บทบาทการให้ข่าวหรื อเรื องเกียวกับสิ นค้า/การค้าระหว่างสองฝั ง

0

0

1

0

3

0

0

0

4

1.08

15

อืน ๆ**

0

1

0

0

0

0

0

3

4

1.08

34

31

30

24

48

15

27

162

371

100

รวม

* อืน ๆ )อําเภอสั งคม (อยากให้ดี เจสาว ๆ มาจัด รายการ) อําเภอบุ่งคล้ า (อยากให้มีเพลงและข่ าวสลับกันไป) อําเภอรัตนวาปี (มีผหู ้ ญิ งจัดรายการเพิ มขึน) อําเภอเมือง (มีคลืน )สถานี (ไปตังอยู่โน้นก็ดี )ให้( ความสัมพันธ์พี
น้อง, มีการแลกเปลียนศิลปิ นนักร้องมาโอ้โลมในวิทยุ, รายการที สื อสารระหว่างไทย-ลาว ที พัวพัน กัน, อยากให้ไปตังสถานี ในลาว มันจะม่ วนครึ กครื นกว่าเก่า, อยากให้มีเกมส์ เล่นสนุ ก ๆ อยากให้มี การตอบคําถามรางวัล,
อยากให้มีคลืนทีสอนภาษาญีปุ่ น จีน สําหรับคนทีชอบเรียนภาษา, โทรเข้าไปพูดคุ ยกันในรายการก็ดี มีเล่นเกมส์ แจกของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ, มีเบอร์ ลาวให้โทรก็สะดวก, ทําสิ งดี ๆ พิธีกรดี ๆ ม่วน ๆ
** อืน ๆ) อําเภอสั งคม (ลดโฆษณา )อําเภอเมือง (ฟัง ไม่ อยากให้ลูกหลานดือ, จัดรายการแล้วไทยรับได้ลาวรับได้กO็ Kแล้ว, เพิ มความเมตตากรุ ณา ช่วยเหลือไทย-ลาว

. ) ข้ อเสนอแนะทีวิทยุฯ ของ สปป.ลาว และหรื อไทย (ควรทํา )หรื อมีบทบาท
อําเภอ
ข้อเสนอแนะ

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ข้อเสนอแนะต่ อการพูดของนักจัด รายการ เช่น ให้พูดเพราะและพูดดีสุภาพ

0

1

1

2

0

0

2

20

26

81.25

2

ข้อเสนอแนะทางเทคนิค เช่น ให้ค ลืนมีความชัด เจนและครอบคลุม

0

1

1

0

0

0

0

4

6

18.75

0

2

2

2

0

0

2

24

32

100

รวม

) วิทยุฯ ไทย ไม่ ควรทํา (หรื อมีบทบาท)
อําเภอ
ไม่ ควรทํา

บทบาททีวิทยุฯ ไทยไม่ ควรทํา

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

1

ไม่มีความเห็น

24

24

24

14

27

11

14

54

192

60.76

2

นําเสนอสิ งทีไม่ดี และการพูดด้วยคําพูดที ไม่สุภาพ

2

0

1

1

9

1

0

12

26

8.23

3

ปัจจุบัน วิทยุฯ ไทยทําดีอยู่แล้ว

4

4

1

1

3

1

2

10

26

8.23

4

การพูด เสี ยดสี /ล้อเลียน/ดูถูก/ดูหมิ น/ไม่ให้เกียรติ คน สปป.ลาว

0

0

0

1

0

0

0

12

13

4.11

5

พูดถึงลาวในแง่ลบ

0

0

0

1

1

0

0

10

12

3.80

6

การทีนักจัดรายการพูดมากเกิน ไป

0

0

1

0

0

0

1

9

11

3.48

7

ให้ขอ้ มูลทีไม่ถูกต้อง/ไม่ชดั เจนหรื อไม่เป็ นความจริ ง

0

0

1

0

1

0

0

7

9

2.85

8

การนําเสนอเรื องการเมื องทังของไทยและโดยเฉพาะของ สปป.ลาว

0

0

0

0

0

0

0

7

7

2.22

9

การนําเสนอข่าวอาชญากรรม

0

1

0

0

0

0

0

6

7

2.22

10

การนําเสนอโฆษณามากเกิน ไป และโฆษณาชวนเชือ

0

0

0

0

0

1

1

3

5

1.58

11

การนําเสนอเพลงมากเกินไป

1

0

0

0

0

0

1

2

4

1.27

12

การนําเสนอข่าวมากเกินไป

0

0

0

1

1

0

0

0

2

0.63

13

อืน ๆ *

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.63

31

29

28

19

42

14

19

134

316

100

รวม
* อืน ๆ ไม่ อยากให้พดู เรื องผี, ตามใจคนจัดรายการ

) วิทยุฯ (ของ สปป. ลาว และหรื อไทย) จะมีบทบาทในการส่ งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่ าง สปป.ลาว และไทย ได้ อย่างไร
อําเภอ
บทบาทในการส่ งเสริมความสัมพันธ์

บุ่งคล้ า

สั งคม

รัตนวาปี

ปากคาด

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

เมือง

รวม

ร้ อยละ

8

8

10

6

9

3

5

19

68

19.05

2

ไม่มีความเห็น
นําเสนอเนือหาหรื อมีเป้ าหมายทีส่ งเสริ มความรักใคร่ปรองดอง
ความสามัคคี และความสัมพันธ์ทีดีต่ อกัน

3

2

3

3

12

7

2

13

45

12.61

3

เผยแพร่ วฒั นธรรมประเพณีของทังสองฝั ง

3

4

2

0

6

1

0

17

33

9.24

4

ร่ วมมือกันจัด รายการ

4

3

3

4

0

0

0

10

24

6.72

5

วิทยุฯ นําเพลงลาวมาเปิ ดร่ วมก ับเพลงไทย

4

2

2

2

0

0

3

10

23

6.44

6

นําเสนอเนือหาเกียวก ับการค้า/เศรษฐกิจระหว่างสองฝั ง

1

0

0

0

12

5

1

4

23

6.44

7

นําเสนอเนือหาเกียวก ับการท่ องเทียวของสองฝั ง

0

1

0

0

2

3

0

15

21

5.88

8

ปัจจุบัน วิทยุฯ ไทยทําดีอยู่แล้ว

3

4

0

2

3

0

0

7

19

5.32

9

อืน ๆ*

0

3

3

2

2

0

1

7

18

5.04

10

ให้ข่าวสารความรู ้ (กว้าง ๆ)

2

1

2

1

3

0

1

5

15

4.20

11

มีความร่ วมมือระหว่างกันด้านต่ าง ๆ

0

2

1

1

2

0

0

8

14

3.92

12

แลกเปลียนข่าวสารความรู ้

5

1

0

2

1

0

2

2

13

3.64

13

นําเสนอเนือหาทีเป็ น การโฆษณาสิ นค้าและบริ การของสองฝั ง

0

0

1

0

0

2

2

7

12

3.36

14

เปิ ดให้มีการโทรศัพท์ขอเพลง

2

0

2

0

0

0

1

6

11

3.08

15

ไม่มีความเห็นเพราะปัจจุบันความสัมพันธ์ ลาว-ไทย ดี อยู่แล้ว

1

1

1

0

3

0

0

3

9

2.52

16

การประชาสัมพันธ์

0

0

0

0

0

0

0

5

5

1.40

17

ให้วิทยุฯ ไทยใช้ภาษาลาว หรื อภาษาอีส านในการนําเสนอรายการ

0

0

0

0

1

1

0

2

4

1.12

รวม

36

32

30

23

56

22

18

140

357

100

1

* อืน ๆ (อําเภอสังคม) ต้องไปปรึกษากันว่าจะทําสถานี รวมกันได้ไหม ต้องไปปรึ กษากระทรวงแถลงข่าวฯ ลาวว่าจะทําจะร่ วมมือก ันได้ไหม, ลาวมีรายการน้อย อยากให้มีเยอะ ๆ, แยกไทย-ลาวชัดเจน ไม่
อยากให้รวมกัน จะได้เลือกฟั งได้ถูก อยากฟังลาวก็เปิ ดลาว ฟั งไทยก็เปิ ดไทย (อําเภอรัตนวาปี ) ทําทุกด้าน, ดีได้รู้จกั ซึ งกันและกันดีขึน, ต้องสื อสารกับรัฐบาล ก็เป็ นเรื องทีดีและเป็ น ประโยชน์ กบั ประชาชน
(อําเภอปากคาด) การสื อสาร พัฒนาเทคโนโลยี, อยู่ทีนู ้นสถานีไม่เยอะ เลยอยากให้ไทยไปจัดทีนัน เพือจะได้เห็นสถานี ได้รู้จกั ดีเจมากขึน (อําเภอโพนพิสั ย) การสื อสาร, ส่ งเสริ มปลูกฝังกันในเรื องต่าง ๆ
(อําเภอบึงกาฬ) วิทยุไทยก็ต้องไป "พัวพัน" กับกระทรวงแถลงข่าวลาวฯ (อําเภอเมือง) อยากให้วิทยุมีรายการเหมื อน TV ITV อินโดจีน, อยากให้จดั รายการให้ม่ วน ๆ, ให้วิทยุไทยไปจัด คอนเสริ ต ์ อยูล่ าว แล้ว
ให้คนไทยร้องเพลงลาว คนลาวร้องเพลงไทย, การเมื องทังสองฝั ง, จัด กิจกรรมทัวร์เทียวไทย-ลาว วิทยุจดั รายการอาจจะใช้รางวัลเป็ นตัวเทียวไทย และเที ยวลาว, ขยายเครื อข่ ายให้ไกลกว่าเดิม เพราะทีมีอยูม่ นั
ได้แค่ชายแดน ลาว-ไทย, มีบทบาทเยอะ เพราะส่ งสัญญาณหากันได้ดี โทรหาก ันง่าย ทําให้รู้สึกว่าสองประเทศมีความสัมพันธ์ก ันดี

ภาคผนวก ง
หนองคาย (Nongkhai)
จังหวัดหนองคายมีพืนที 7,332.3 ตารางกิโลเมตร (เป็ นอันดับที 27 ของประเทศ) โดยมีประชากร
906,877 คน (พ.ศ. 2551) (เป็ นอันดับที 25 ของประเทศ) มีความหนาแน่น 123.68 คน/ตร.กม. (เป็ นอันดับที
37 ของประเทศ) หนองคายเป็ นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีพืนทียาวส่วนใหญ่ติดฝั งแม่นาํ
โขง ตังอยูต่ รงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็ นจุดข้ามสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ในแต่ละปี นักท่องเทียวนิยมเดินทางไปชมบังไฟพญานาคในวันออกพรรษา
การปกครองแบ่งออกเป็ น 17 อําเภอ 115 ตําบล 1,099 หมู่บา้ น โดยมีอาํ เภอต่าง ๆ ดังนี
(1) อําเภอเมืองหนองคาย ทิศเหนือติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ (สปป.ลาว) (2) อําเภอท่าบ่อ
ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อกับติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ (สปป.ลาว) (3) อําเภอบึงกาฬ ทิศเหนือ
ติดต่อกับแขวงบอลิคาํ ไซ (สปป.ลาว) (4) อําเภอพรเจริ ญ (5) อําเภอโพนพิสยั ทิศเหนือติดต่อกับแขวงบอลิ
คําไซ และทิศตะวันตกติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ (สปป.ลาว) (6) อําเภอโซ่พิสยั (7) อําเภอศรี เชียงใหม่
ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อกับนครหลวง เวียงจันทน์ (สปป.ลาว) (8) อําเภอสังคม ทิศเหนือติดต่อ
กับ (สปป.ลาว) (9) อําเภอเซกา (10) อําเภอปากคาด ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดต่อกับแขวงบอลิคาํ ไซ
(สปป.ลาว) (11) อําเภอบึงโขงหลง ทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงบอลิคาํ ไซ (สปป.ลาว) (12) อําเภอศรี วิไล
(13) อําเภอบุ่งคล้า ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงบอลิคาํ ไซ (สปป.ลาว) (14) อําเภอสระใคร
(15) อําเภอเฝ้าไร่ (16) อําเภอรัตนวาปี ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดต่อกับแขวงบอลิคาํ ไซ (สปป.ลาว) และ
(17) อําเภอโพธิตาก (วิกิพีเดีย, www, 2552) 1
ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดหนองคาย พ.ศ.
ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
(Strategies Issues) ได้แก่ (1) การสร้างความเข้มแข็งของคน เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวติ (2) การสร้าง
คุณค่าและยกระดับ มาตรฐาน สินค้าเกษตร (3) การบริ หารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
(4) อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน และ (5) ความมันคงชายแดน (จังหวัดหนองคาย, www, 2552)2

1

วิกพิ ีเดีย, จังหวัดหนองคาย [Online],21 กุมภาพันธ์ 52. แหล่งทีมา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E %B %AB%E %B % %E %B %AD%E %B % %E %B % %E %B %B %E %B %A
2

จังหวัดหนองคาย, แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดหนองคาย [Online],12 กุมภาพันธ์ 52. แหล่งทีมา
http://123.242.162.3/web/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=10

ภาคผนวก จ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรี ยกโดยย่อ สปป.ลาว (The Lao People’s
Democratic Republic เรี ยกโดยย่อ Lao PDR) มีเนือทีทังหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ
พืนทีเป็ นรู ปยาวจากบนลงล่างและเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
มีตาํ แหน่งทีตังทาง
ภูมิศาสตร์อยูร่ ะหว่างละติจูดที 14 - 23 องศาเหนือ และลองติจูดที 100 - 108 องศาตะวันออก เป็ น
ประเทศทีไม่มีทางออกทางทะเลเนืองจากถูกปิ ดล้อมด้วยประเทศเพือนบ้าน 5 ประเทศ ได้แก่
1) ทิศเหนือ จรดกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความยาวชายแดน 505
กิโลเมตร มีพืนทีติดกับจีน 3 แขวง ได้แก่ (1) แขวงหลวงนําทา (2) แขวง
อุดมไซ และ (3) แขวงพงสาลี
2) ทิศใต้
จรดกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา มีความยาวชายแดน 435
กิโลเมตร มีพืนทีติดกับกัมพูชา 2 แขวง ได้แก่ (1) แขวงจําปาศักดิและ
(2) แขวงอัตตะปื อ
3) ทิศตะวันออก จรดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความยาวชายแดน 2,069
กิโลเมตร มีพืนทีติดกับเวียดนาม 9 แขวง ได้แก่ (1) แขวงพงสาลี
(2) แขวงหลวงพระบาง (3) แขวงหัวพัน (4) แขวงเชียงชวาง (5) แขวง
บอลิคาํ ไซ (6) แขวงคําม่วน (7) แขวงสะหวันนะเขต (8) แขวงเซกอง
และ (9) แขวงอัตตะปื อ
4) ทิศตะวันตก จรดกับประเทศไทย มีความยาวชายแดน 1,835 กิโลเมตร มีพืนทีติดกับ
ไทย 10 แขวง ได้แก่ (1) แขวงหลวงนําทา (2) แขวงบ่อแก้ว (3) แขวงไช
ยะบุรี (4) แขวงเวียงจันทน์ (5) นครหลวงเวียงจันทน์ (6) แขวงบอลิคาํ
ไซ (7) แขวงคําม่วน (8) แขวงสะหวันนะเขต (9) แขวงสาละวัน และ
(10) แขวงจําปาศักดิ (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, สุรศักดิ พิมพ์เสน และ เสริ ม
ผลเพิ ม, 2545:25-26) 1

ลาวแบ่งเป็ น 16 แขวงและ 1 เขตปกครองพิเศษ หรื อ นครหลวง ซึงลําดับตามจํานวน
ประชากรจากมากทีสุดไปน้อยทีสุดดังตาราง (วิกิพีเดีย, www, 2552) 2
ชื อ
1. แขวงสะหวันนะเขด
(สุวรรณเขต)
2. นครหลวงเวียงจันทน์

3. แขวงจําปาสัก
4. แขวงหลวงพระบาง
5. แขวงไซยะบูลี
6. แขวงเวียงจันทน์
7. แขวงคําม่วน
8. แขวงสาละวัน
9. แขวงหัวพัน
10. แขวงอุดมไซ (อุดมชัย)
11. แขวงเชียงขวาง
12. แขวงบอลิคาํ ไซ
13. แขวงพงสาลี
14. แขวงหลวงนําทา
15. แขวงบ่อแก้ว
16. แขวงอัดตะปื อ
17. แขวงเซกอง

เมืองเอก
เมืองไกสอน พมวิหาน
นครหลวงเวียงจันทน์
(ประกอบด้วยเมืองจันทะบูล,ี
เมืองสีสดั ตะนาก, เมืองไซเสด
ถา เมืองสีโคดตะบอง เมืองหาด
ซายฟอง และ ตอนใต้ของเมือง
ไซทานี)
เมืองปากเซ
เมืองหลวงพระบาง
เมืองไซยะบูลี (ไชยะบุรี)
เมืองโพนโฮง
เมืองท่าแขก
เมืองสาละวัน (สาระวัน)
เมืองซําเหนือ
เมืองไซ
เมืองโพนสะหวัน (โพน
สวรรค์)
เมืองปากซัน
เมืองพงสาลี
เมืองหลวงนําทา
เมืองห้วยซาย (ห้วยทราย)
เมืองสามักคีไซ (สามัคคีไชย)
เมืองละมาม

พืนที (km²) ประชากร(ปี 2547)
21,774
721,500
3,920

692,900

15,415
16,875
16,389
15,927
16,315
10,691
16,500
15,370
15,880

575,600
408,800
382,200
373,700
358,800
336,600
322,200
275,300
262,200

14,863
16,270
9,325
6,196
10,320
7,665

214,900
199,900
150,100
149,700
114,300
83,600

ประชากรของประเทศลาวประกอบด้วยลาวเทิง, ลาวสูง และลาวลุ่ม แบ่งได้ประมาณ 68
ชนเผ่า โดยลาวลุ่มมีประมาณร้อยละ 56 ของประชากรทังหมด เป็ นชนชาติเผ่าลาวทีอาศัยอยูใ่ นที
ลุ่ม ใช้ภาษาตระกูลไท-ลาว เป็ นกลุ่มทีมีความเกียวเนืองทังด้านเชือชาติ และวัฒนธรรมกับชาว
อีสานของไทยเป็ นอย่างมาก เช่น ไทลาว, ไทเหนือ, ไทดํา, ไทแดง, ไทขาว, ผูไ้ ท, ลาวพวน, ลาว
ยวน, ไทลือ ฯลฯ ลาวสูง มีประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทังหมด ได้แก่ ชาวลาวภูเขา ใช้ภาษา
ตระกูลจีน-ทิเบต ประกอบด้วยชนเผ่าม้ง และอืน ๆ เช่น แม้วลาย, แม้วขาว, แม้วดํา, ย้าย, โซโล, ฮ่อ,
รุ นี, มูเซอ, ผูน้ อ้ ย, กุ่ย, ก่อ, แลนแตน ฯลฯ ลาวเทิงหรื อลาวทีราบสูง มีประมาณร้อยละ 34 ของ
ประชากรทังหมด ใช้ภาษาตระกูลมอญ-เขมร ประกอบด้วย ข่าแจะ, ละแนด, แกนปานา, สีดา, บิด,
สามหาง, ดํา, หอก, ผูเ้ ทิง, ไฟ, เซลา, ปันลุ, แซ, กะแสง, ส่วย, ตะโอย, ละแว, อาลัก, กะตาง, เทิงนํา,
เทิงบก, เทิงโคก, อินทรี , ยาเหียน, กายัก, ขะมุ, ตาเลียง ฯลฯ
ทรัพยากรทีสําคัญของประเทศลาว เช่น ไม้, ข้าว, ข้าวโพด, ยาสูบ, ดีบุก, ยิปซัม, ตะกัว,
ทองแดง, หิน, เกลือ, เหล็ก, ถ่านหินลิกไนท์, สังกะสี, ทองคํา, อัญมณี, หินอ่อน, นํามัน และแหล่ง
นําผลิตไฟฟ้า (สภาธุรกิจไทย-ลาว, www, 2552)

1

ศุภชัย สิ งห์ยะบุศย์, สุ รศักดิ พิมพ์เสน และ เสริ ม ผลเพิ ม, โครงการสารคดี ลาวตอนล่าง “สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง จําปาสั ก
และอัตตะปื อ : ห้ าแขวงลาวตอนล่าง”, (กรุ งเทพฯ: ดรี ม แคชเชอร์ กราฟฟิ ค, 5), 25-26.
2
วิกพิ ีเดีย, ประเทศลาว [Online],17 กุมภาพันธ์ 52. แหล่งทีมา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A
5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
3
สภาธุ รกิจไทย - ลาว, ข้ อมูลประเทศลาว [Online],8 มิถุนายน 49. แหล่งทีมา
http://thailaosbiz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=31

ภาคผนวก ฉ

ภาคผนวก ช

แนวคําถามเพือการสัมภาษณ์
1. ชือ นามสกุล ตําแหน่ง และหน่วยงานสังกัด
2. สถานีวิทยุฯ/รายการวิทยุฯ ทีท่านดําเนินการอยูม่ ีบทบาทต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว
หรื อไม่ อย่างไร/ด้านใด และทําไม
3. ท่านอยากให้สถานีวิทยุฯ หรือรายการวิทยุฯ ของท่านมีบทบาทในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์
ไทย-ลาวหรื อไม่ ด้านใด เพราะเหตุใด
4. ทําอย่างไรจึงจะบรรลุ บทบาททีท่านอยากให้สถานีวทิ ยุฯ /รายการวิทยุฯ เป็ นดังกล่าว
5. ท่านต้องการหรื อเห็นควรให้วิทยุมีบทบาท อย่างไร ในประเด็นต่อไปนี
การมีส่วนร่ วม (ระหว่างไทยและลาว)
 กํา หนดวัตถุประสงค์
 วางแผนและกํา หนดนโยบาย
 การตัดสิ นใจ
 การบริ หาร/จัดการ / ดําเนิ นงาน
 ในขันตอนก่อนการผลิตรายการ อาทิ กําหนดเนือหา กําหนดระยะเวลา และกํา หนด
ตารางออกอากาศ
 ในขันตอนการผลิ ตรายการ เช่น การจัดรายการ
 ในขันตอนหลังการผลิตรายการ อาทิ การติดตาม (monitoring) และการประเมินผล
 Feedback
 ใช้ประโยชน์
6. ท่านอยากให้วิทยุฯ มีบทบาททีจะส่ งเสริ มความสัมพันธ์ไทย-ลาวต่อไปนี หรื อไม่ เพราะเหตุใด
1) บทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของสันติภาพและการเข้าใจระหว่างประเทศ
) บทบาทในการส่ งเสริ มสิ ทธิมนุษยชน
) บทบาทในการต่อต้านลัทธิแบ่งแยกเชือชาติ
) บทบาทในการต่อต้านการยุยงส่ งเสริ มการทําสงคราม
) บทบาท “ตัวกลาง” การเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ เท็จจริ ง
) บทบาท“ตัวกลาง” ของล่ามทีอธิ บาย

) บทบาทในการประสานในกระบวนการตัดสิ นใจในนโยบายต่างประเทศ (บทบาทการเป็ น
ตัวแทนของประชาชน, บทบาทในการเป็ นผูว้ ิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล, บทบาทในการเป็ น
ผูส้ นับสนุนนโยบาย, บทบาทในการเป็ นผูอ้ อกนโยบาย)
) การป้องกันสงคราม
) ให้ความเคารพนับถือต่อวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม
) การอนุ รกั ษ์ซึงทีอยูอ่ าศัย การคบค้าสมาคมของมนุษย์ ครอบครัวและชุมชน
) บทบาทในการกระบวนการนโยบายต่างประเทศ ดังนี
- บทบาทของผูก้ าํ หนดวาระ (agenda setter)
- บทบาทของผูก้ ระตุน้ ให้เกิดการเปลียนแปลง (catalyst)
- บทบาทของผูเ้ ร่ งและผูข้ ดั ขวางนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล
- บทบาทในการเป็ นเครืองมือในการขับเคลือนประชาชน
- บทบาทในการเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางเลือกสําคัญสําหรับนักการทูตและหน่วยงาน
ราชการในระดับท้องถิ น
- บทบาทในการเป็ นช่องทางในการแลกเปลียน
- บทบาทในการเป็ นนักประชาสัมพันธ์
- บทบาทในการเป็ นกลไกการหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ
- บทบาทในการเป็ นผูช้ ่วยเหลือการเจรจาต่อรอง
- บทบาทของผูอ้ าํ นวยความสะดวกการตกลง
- บทบาทผูช้ ่วยเหลือตัวกลาง
- บทบาทในการเป็ นผูใ้ ห้กาํ ลังใจแก่ผนู ้ าํ และประชาชนทีมีอารมณ์ขุ่นหมอง
) หน้าทีในการเป็ นเวทีแลกเปลียนแนวคิดและความคิดเห็น โดยเฉพาะเพือการสร้างความ
สันติภาพ
) หน้าทีในการปกป้องชนกลุ่มน้อย
) ไม่ส่งเสริ มความขัดแย้งและความเกลียดชังระหว่างประเทศ
) ส่ งเสริ มความเสมอภาคและจริ งใจ (openness) ในการสือสารระหว่างประเทศ
) ส่ งเสริ มความเท่าเทียมของข้อมูลข่าวสาร
) เคารพต่อความเป็ นส่วนตัวและความมีเกียรติของเพือนมนุษย์
) เป็ น “พืนทีสาธารณะ” ทีเป็ นประชาธิปไตยระหว่างประเทศ
) ส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยและลาว

) แก้ปัญหาสังคมทีทัง ประเทศกําลังเผชิญ เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม การค้าประเวณี แรงงาน
เถือน การอพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย และสิ งแวดล้อม
) ลดความขัดแย้งปัญหาชายแดน
) สร้างความเข้มแข็งความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลในท้องถิ น
) ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจ
) ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการท่อ งเทียว
) ส่ งเสริ มการแลกเปลียนความรู ้ทางการเกษตร
) ส่ งเสริ มความร่วมมือทางด้านกีฬา
) ส่ งเสริ มความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
) ส่ งเสริ มความร่วมทางด้านการศึกษา
. จากทีท่านตอบในข้อ และ ท่านเห็นว่าบทบาทใดสําคัญทีสุ ด เพราะเหตุใด
. วิทยุฯ ไม่ควรมีบทบาทด้านใดในประเด็นความสัมพันธ์ไทย-ลาว และเพราะเหตุใด

1.
2.

3.

4.

5.

6.

การส่ งเสริมบทบาทของวิทยุกระจายเสี ยงตามแนวชายแดนเพือส่ งเสริมความสั มพันธ์ ระหว่ าง สปป. ลาว และประเทศไทย
(แบบสอบถามสํ าหรับประชาชนไทย)
เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
อายุ
[ ] อายุ 18 – 24 ปี
[ ] อายุ 45 – 54 ปี
อาชีพ
[ ] ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
[ ] แม่บา้ น
[ ] นักศึกษา

[ ] อายุ 25 – 34 ปี
[ ] อายุ 55 – 64 ปี

[ ] อายุ 35 – 44 ปี
[ ] อายุ 65 ขึนไป

[ ] เกษตรกร
[ ] รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
6 [ ] ผูใ้ ช้แรงงาน
[ ] ลูกจ้าง
[ ] อืน ๆ (โปรดระบุ)......................................................

4 [ ] บริ ษทั เอกชน
[ ] นักเรี ยน

ท่านฟังวิทยุฯ ลาวหรื อไม่
1 [ ] ฟังวิทยุฯ ลาว 2 [ ] ไม่ฟังวิทยุฯ ลาว เพราะเหตุใด.............................................................................................................
................................................................................................................................... ............................................................................
................................................................................................................................................................................................................
- เวลาทีท่านฟังวิทยุฯ 1[ ] เช้า 09.00 - 05.00 น.
2[ ] สาย 09.01 – 12.00 น.
3[ ] เทียง 12.01 – 13.00 น.
4[ ] บ่าย 13.01 – 16.00 น. 5[ ] เย็น 16.01 – 18.00 น .
6[ ] คํา 18.01 – 21.00 น .
7[ ] ดึก 21.01 – 24.00 น .
[ ] อืน ๆ (โปรด
ระบุ).......................................................................
- ฟังวิทยุฯ ลาวแล้วมีประโยชน์หรื อไม่ 1 [ ] มี 2 [ ] ไม่มี ถ้ ามีด้าน.............................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
- ฟังวิทยุฯ ลาวแล้วทําให้รู้สึกดีกบั สปป. ลาวหรื อไม่ 1 [ ] ดี 2 [ ] ไม่ดี 3 [ ] อืน ๆ (โปรดระบุ).................................................
เพราะเหตุใด............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ สปป. ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ 1 [ ] ดี 2 [ ] ไม่ดี 3 [ ] อืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................
ดีหรื อดูได้อย่ างไร...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
วิทยุฯ (ของ สปป. ลาว และหรื อไทย) จะมีบทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่าง สปป. ลาว และประเทศไทย ได้อย่างไร
วิทยุฯ (ของ สปป. ลาว และหรื อไทย) ควรทํา (บทบาท) .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
วิทยุฯ (ของ สปป. ลาว และหรื อไทย) ไม่ควรทํา (บทบาท) ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

การส่ งเสริมบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนเพือส่ งเสริมความสั มพันธ์ ระหว่ าง สปป. ลาว และประเทศไทย
(แบบสอบถามสํ าหรับประชาชน สปป. ลาว)
เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
อายุ
[ ] อายุ 18 – 24 ปี
[ ] อายุ 45 – 54 ปี
อาชีพ
[ ] ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
[ ] แม่บา้ น
[ ] นักศึกษา

[ ] อายุ 25 – 34 ปี
[ ] อายุ 55 – 64 ปี

[ ] อายุ 35 – 44 ปี
[ ] อายุ 65 ขึนไป

[ ] เกษตรกร
[ ] รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
6 [ ] ผูใ้ ช้แรงงาน
[ ] ลูกจ้าง
[ ] อืน ๆ (โปรดระบุ)......................................................

4 [ ] บริ ษทั เอกชน
[ ] นักเรี ยน

ท่านฟังวิทยุฯ ไทยหรื อไม่
1 [ ] ฟังวิทยุฯ ไทย 2 [ ] ไม่ฟังวิทยุฯ ไทย เพราะเหตุใด..............................................................................................................
................................................................................................................................... ............................................................................
- เวลาทีท่านฟังวิทยุฯ 1 [ ] เช้า 05.00 - 09.00 น.
2 [ ] สาย 09.01 – 12.00 น.
3 [ ] เทียง 12.01 – 13.00 น.
4 [ ] บ่าย 13.01 – 16.00 น. 5 [ ] เย็น 16.01 – 18.00 น.
6 [ ] คํา 18.01 – 21.00 น.
7 [ ] ดึก 21.01 – 24.00 น.
[ ] อืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
- ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วมีประโยชน์หรื อไม่ 1 [ ] มี 2 [ ] ไม่มี ถ้ ามีด้าน............................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
- ฟังวิทยุฯ ไทยแล้วทําให้รู้สึกดีกบั ประเทศไทยหรื อไม่ 1 [ ] ดี 2 [ ] ไม่ดี 3 [ ] อืน ๆ (โปรดระบุ).............................................
เพราะเหตุใด...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ สปป. ลาว-ไทย เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ 1 [ ] ดี 2 [ ] ไม่ดี 3 [ ] อืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................
ดีหรื อดูได้อย่ างไร..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
คําไทยคําใดทีฟังแล้วรู ้สึกไม่ดี...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
วิทยุฯ ไทยควรทํา (บทบาท) .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
วิทยุฯ ไทยไม่ ควรทํา (บทบาท) ............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
วิทยุฯ (ของ สปป. ลาว และหรื อไทย) จะมีบทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างสปป. ลาว และประเทศไทย ได้อย่างไร
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ซ
แบบลงรหัส
หน่วยของการวิเคราะห์
. รู ปแบบและเนือหารายการ

หมวดหมู่ตวั แทน
. รู ปแบบรายการ (รายการทังรายการ)
1.1 รายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้
1.2 รายการเพลงแทรกข่าวสารความรู ้และเปิ ดสายโทรศัพท์
. รายการพูดคุย
1) รายการพูดคุยกับผูฟ้ ัง
2) รายการสนทนา
3) รายการสัมภาษณ์
4) รายการอภิปราย
. รายการข่าว
1) รายการวิเคราะห์ข่าว
2) รายการบรรยายเหตุการณ์
3) การรายงานข่าวจากจุดทีเกิดเหตุ
4) รายการสารคดีเชิงข่าว
5) รายการนิตยสารข่าว
. รายการสารคดี
. รายการนิตยสารทางอากาศ
. รายการสาระบันเทิงปกิณกะ
. ละคร
. รายการตอบจดหมาย
. ผูฟ้ ังขอเพลงและมอบเพลงผ่านรายการ
. เนือหารายการ (กลุ่มของข้อความ ชุด)
. ข้อมูลข่าวสาร
1) การศึกษา/วิชาการ
2) ข่าว
3) ความรู ้ทวไป
ั
4) กฎหมาย
5) สุขภาพและอนามัย

หน่วย

หน่วยของการวิเคราะห์

หมวดหมู่ตวั แทน
6) การเกษตร
7) ศิลปะและวัฒนธรรม
8) สิ งแวดล้อม
9) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และราชวงศ์
10) การท่องเทียว
11) สังคม
12) การเมือง การปกครอง
13) วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
14) ข่าวสารจากหน่วยงานราชการต่างๆ
15) เศรษฐกิจ
16) พยากรณ์อากาศ
17) พุทธศาสนา
18) การบริ การชุมชน
19) เรื องจิปาถะ
2.2 ความบันเทิงเพลง
) เพลงลูกทุ่ง
) เพลงลูกทุ่งเพือชีวิต
) เพลงหมอลํา
) เพลงลูกกรุ ง
) เพลงเพือชีวิต
. โฆษณา

หน่วย

. เพลงและคําพูดของนักจัดรายการ
ทีกล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-ลาว

ลักษณะ คํา
………………………………………………………………...
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
ลักษณะ วลี
………………………………………………………………...
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
ลักษณะประโยค
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
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แบบลงรหัส

ชื อรายการ :

วันออกอากาศ :
ไทย

เนื อหารายการ
1.ข้อมูลข่าวสาร
1.1 สุ ขภาพและอนามัย
1.2 วัฒนธรรมและประเพณี
1.3 การเมืองการปกครอง
1.4 กฎหมาย
1.5 ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก

หน่วยงาน
1.6 เศรษฐกิจ
1.7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั

และราชวงศ์
1.8 ข่าว
1.9 การบริ การชุมชน
1.10 การเกษตร

รวม
2.บันเทิง
2.1 เพลง
1) เพลงลูกทุ่ง
2) เพลงลูกทุ่งเพือชีวิต
3) เพลงหมอลํา
4) เพลงลูกกรุ ง
5) เพลงเพือชีวิต
2.2 ผูฟ้ ังขอและมอบเพลงผ่านรายการ

รวม

เกียวกับ

ลาว
มาจาก

เกียวกับ

ระดับ
มาจาก

ท้องถิ น

ชาติ

นานาชาติ

ภาคผนวก ฌ
ชือเพลง สาวลาว บ่าวไทย
คําร้อง : ประภาส ชลสรานนท์
ทํานอง/เรี ยบเรี ยง : สุ ระชัย บุญแต่ง
(ช) พีชอบข้าวเหนียวรักเดียวคือเจ้า ฝั งลาวฝั งไทยใช่ใครเราผูกพัน
(ญ) บ่าวไทยสาวลาวยึดมัน ลําโขงฮ่วมกันนานปี
(ช) สะพานข้ามโขงเชือมโยงสองฝั ง ดุจดังสะพานเชือมใจจากฝั งนี
(ญ) ฝั งไทยของกินมากมี ข้าวเจ้าอย่างดีอา้ ยคงจะลืมข้าวเหนียว
*(ช) โขงเจ้าเอยก่อนเคยว่ายไป
(ญ) ว่ายเฮ็ดหยังสะพานก็มี
(ช) พอรักใครว่ายนําทุกที
(ญ) เว้าจังสิ นอ้ งนีบ่เชือใจ
(ช) โขงเจ้าเอยช่วยเป็ นพยาน
(ญ) สิ เอิ นสะพานมาสาบานด้วยบ่
(ช) หากทําน้องตรมให้จมโขงไป
(ญ) อ้ายหรือไผทีจม
(ช) อยากชวนนวลน้องให้ลองข้ามมา จะพาล่องชายทะเลอ่าวไทย
(ญ) อยากไปคือกันนะอ้าย แต่อยากไปไหว้พระธาตุพนม
(ช) แกงลาวข้าวเหนียวเทียวฟังหมอแคน ทัวแดนฝั งไทยหาได้มีออกถม
(ญ) อยากให้นอ้ งนีไปซม อย่าชวนลม ๆ ยกขบวนมาสู่ ขอ

ภาคผนวก ญ

ภาคผนวก ฎ

สถานีวิทยุฯ เสียงธรรม วัดศรี สุมงั คล์ อําเภอเมือง

สถานีวิทยุฯ วทท. ศรี เชียงใหม่

สถานีวิทยุฯ ผูร้ ับสัมปทาน จาก สวท.หนองคาย ณ ศูนย์การค้าบิ กเจียง

ท่าเรื อ ณ จุดผ่านแดน อําเภอบึงกาฬ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า หรื อ LAO-ITECC (Lao-International Trade Exhibition and Convention Center)

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า หรื อ LAO-ITECC (Lao-International Trade Exhibition and Convention Center)

